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ALVARO LINS - 'UM MESTRE
ESQUECIDO'

Nos illicios do seculo passado, Camam era lima "fabrica de anjos".
Bebendo das aguas salobres e imprestaveis do Ayude Grande, de
cada mil crianyas nascidas vivas, um teryo mOITiaantes de completar
um ano. Alvaro escapou. Esta foi a primeira e a mais impOliante vitoria
de sua vida nordestina.

Filho do funcionario pllblico Pedro Alexandrino Lins, 0

"Pedro Chato" e, de Francisca de BalTos Lins, Alvaro nasceu em
Caruaru-Pernambuco, no ana de 1912.

Caruaru, sua cidade, para onde, rasgando a escuridao das
madmgadas agrestinas, vinham, as centenas, feirantes, desde os cam-
pos mais distantes, para mercadejar. A Feira de Caruaru, foi e, ainda,
consiste num estofo, nao somente econ6mico, comercial, mas
principalmente, menos hoje que no passado, um teatro no qual se
mostrava a cultura nordestina: os doces alfenins, que vem dos arabes,
os chouriyos feitos com ayllCar e sangue de porco condimentado com
erva-doce, canela ou cravo da india; quebra-queixos, pes-de-moleque,
buchadas, munguzas, xerens com guisado. A feira era 0 palco de
zafimeiros, pedintes, cantadores, repentistas de mote, zabumbeiros e
de emboladores, que tiveram, mais tarde, em Manezinho Araujo, urn
mestre inigualavel. Era 0 lugar de artesaos, homens e mulheres de pes
nus, fazedores de bonecos de barro e bonecas de pano, que muito
acrescentaram a cultura popular brasileira.

Alvaro fez-se adolescente freqUentando a escola de chao-batido
e tamboretes, das professoras Maria Emilia e Maria Celestina, na
Rua da Matriz. Era umjovem, nas madmgadas ou a noitinha, sob a luz
do candeeiro, estudando, lendo os seus poucos livros, formando a



personalidade do critico litenirio, jomalista, humanista, politico,
diplomata e pensador, que viria a ser.

o grande critico iniciou sua vida liteniria recitando no "Cassino
Caruaruense", colaborando nos jomais de sua cidade, que se
chamavam: "P'ra Voces", "A Defesa", "Ayoes de Noticia"'. Mas as
pOllCasoportunidades eo provincianismo !he incomodam. A sua familia,
mais tarde, resolve deixar Caruaru para residir no Recife.

Na Capital, Alvaro Lins se matricula no Colegio Salesiano, onde
fez amigos para uma vida. Mauro Mota, urn deles, se refere a Alvaro
como um homem que: "Nunca empUlTOUninguem, nunca tentou passar
na frente de ninguem."2 Ainda no colegio, ele comeya a colaborar com
algumas revistas e integra 0 Silogeu Pemambucano de Letras.
Aos vinte anos, Ie na Faculdade de Direito do Recife, como
representante do Dil'ct6rio Academico, 0 seu primeiro trabalho
intelectual, sob 0 titulo: "A Universidade como Escola de Homens
Pliblicos". Inicia-se como professor, ensinando as disciplinas: Hist6ria
da Civilizayao e Geografia Geral, em Colegios do Recife. Em 1935
conclui 0 Curso.de Direito na Faculdade de Direito do Recife.

Recem-fom1ado, se liga ao Integralismo.3 Ele, Gilberto Os6rio,
Mauro Mota e, 0 futuro lider comunista, Paulo Cavalcanti, e tantos
outros amigos, se deixam impregnar pelas ideias de Plinio Salgado.
Toma-se, depois, membro da Congregayao Mariana 4do Recife,
movimento cat61ico dirigido pelo jesuita luso-indiano de Goa, padre
Antonio Femandes, sobre quem, se deveria fazer, talvez, um estudo de
suas ideias e ayao, pois, aquele movimento leigo cat6lico, fOlmou homens
que tiveram uma influencia capital na politica pemambucana da primeira
metade do seculo vinte. Essa Congregayao Mariana, inclusive, ameayou
atirar a fogueira, 0 "Casa Grande & Senzala" de Gilberto Freyre.

Alvaro, no tumultuado ambiente politico da decada de trinta, foi
perseguido e preso diversas vezes, 0 que desencadeou sua decisao de
mudar-se para 0 Rio de Janeiro, pois, quando da publicayao do seu

'MOTA, Mallro /-fllmildade de 11111 Vitorioso em Plenitllde 011 do SiloRell Pemambllcollo fl
Acndemia Brasileira, P. 20 - Introduyiio a Literatura e Vida Literaria Diario e Conlissoes -
Alvaro Lins - I volume - Editora Civilizayiio Brasileira S. A - Rio de Janeiro -1962
, LIMA FILHO, Andrade - 0 CIIina Corda - ARnmelloll MaRallllies I' slln EpoNI - P. 52 -
Editora universitaria - Recife 1976
, PEREIRA, Nilo - III!rodllCflo no Pellsamell!o Cririco de Alvaro Lills - de Antonio I3rasil
P. xvi, Jose Olympio Editora - Fundarpe 198
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livro "A Hist6ria Liteniria de Eya de Queiros" e 1939. " m , obra que tratava
de urn escntor cUJos hvros constavam do "1 I .. . ,,' '. nc.ex Llbrorum
Prohlbltorum ., Alvaro Lms fOidemitido das funroes d J': d
H· ,. d C I" , y e pro lessor e

lstona 0 0 egIO Nobrega do Recife.
Alvaro era urn homern de temperamento "esquentad " E, o. mseu

livro "A Obra Critica de Alvaro Lins", Adelia Bolle escreve:" 0 calor
do arnbiente e 0 grau de temperatur~ polemica faziarn com que nem
sempre a am1a usad~ fosse verbal. Eo que ilustra um dos primeiros
recortes assinado por Alvaro Lins, intitulado "Primeiro ajuste de contas",
publicado em 22 de abril de 1936 num dos jomais do Recife:

"Aos meus amigos que, porvelltura, tellflal1l lido os illsultos que 0
Sr. Mario Mello,jornalista il/{ligllo da sua dasse, villha escrevelldo cOlltra
mim ell cOl1lullico que, flOlltel1l,castiguei physicamellte esse tiio desprezil'el
illdividuo ... com violellto correctivo que merecidamellte the apliquei ..."s

Assim se resolviam as desinteligencias literarias e filos6ficas, no
Recife daqueles tempos.

Lins entrou na vida politica para ser Chefe de Gabinete do Govemo
de Carlos de Lima Cavalcanti. Com 0 Golpe do Estado Novo, foi
afastado do cargo. Assume, logo depois, a direyao do jomal
"Di ari0 da Manha", do Reci fe.

Em 1940, da-se a grande mudanya de sua vida: Alvaro e indicado
por Gilberto Freyre para assumir 0 cargo de critico literario do jomal
o "Correio da Manha" do Rio de Janeiro, urn dos mais importantes
diarios do Pais.

No "Correio da Manha", recebido pelo seu proprietario Paulo
Bittencourt, Alvaro foi, imediatamente, submetido a um teste e, em
trinta rninutos escreveu um artigo, 0 que fez Bittencourt 0 contratar
para ser, a partir daquele dia, responsavel pela critica literaria do
respeitavel jomal. Desde logo, sua carreira foi plena de exitos, iniciada
como critico, passando para diretor do Suplemento Literario, redator-
principal e, finalmente, dirigente politico do respeitado jomal carioca.

Nos anos quarenta, escrevendo sobre a atuayao de Alvaro Lins,
Carlos Drummond de Andrade, afirmou que ele era "0 imperador da

5 130LLE, Adelia Bezerra de Meneses - A obra Criricn de Alvaro Lills e SilO filII ClIO /-fisrorica
- P. 46 - Editora Vozes - Petr6polis - 1979
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movii11entos politico-militares, inaceitaveis e mesquinhos", (Enio Silveira
1962) se opunham a sua posse. Fernando Lyra, quando Deputado
Federal, no discurso: "Alvaro Lins: 0 Embaixador da Liberdade",
ressaltou que no epis6dio da conspira<;ao golpista contra a posse de
JK, Alvaro Lins, " transformou seus editoriais do Correio da Manha
numa trincheira de luta, defendendo a vontade das urnas e
advert indo 0 povo a respeito das investidas irredentistas dos
conspiradores. Foi nessa ocasiao que 0 intelectual pernambucano
se revelou 0 bom combatente da democracia, transformando-se,
segundo a opiniao de inumeros criticos, no maior editorialista
politico que 0 Brasilja conheceu nafase republicana".

Juscelino Kubitschek foi empossado, mas ficou a dever sua
posse, em parte, a combatividade e a coragem de Alvaro Lins.

Quando constituiu 0 seu Govemo, JK, convidou Lins para as~umir
a Chefia da Casa Civil. Alvaro, como Ministro, executou um papel
crucial, na hist6ria recente do Brasil, como articulador politico,
"dissolvendo tensoes e tantos problemas que amea<;avam a estabilidade
da fragil experiencia democratica brasileira". (Enio Si lveira 1962)

Ap6s marcante atua<;ao na Casa Civi 1,0 mestre caruaruense foi
convidado para ser 0 Embaixador do Brasil em Portugal. Ele que fora
professor da Cadeira de Estudos Brasi leiros da Faculdade de Fi losofia
e Letras da Universidade de Lisboa, como embaixador, passou a
exercer relevante atividade diplomatico-intelectual, que foi, depois,
assinalada, no epis6dio do pedido de asilo a Embaixada do Brasil,
feito pelo General Humberto Delgado, ex -candidato a Presidencia da
RepublicaPortuguesa.

Delgado era um personagem da comedia politica lusitana, que,
pressentindo amea<;as a sua vida e, perseguido pelas for<;as de
seguran<;a do govemo de Oliveira Salazar, se refugiou na Embaixada
do Brasil.

Aquele foi um dia fatidico para Alvaro, pois, ao receber a noticia,
do pedido de asilo, nao suspeitava, que 0 fato mudaria, inteiramente,
sua vida e seu pensamento e, que passaria a experimentar um processo
de desfascina<;ao, diante das decepc;oes que passaria a experimentar
no Governo do Presidente Juscelino, que, evitando desagradar Salazar,
hesitou em conceder asilo a Humberto Delgado, cedendo, porem, no
t'tltimo momento. Referindo-se ao epis6dio, nas comemorac;oes do
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critica brasileira ... Cada rodape de Alvaro, no Correio da Manltd,
tinlta 0 dom de firmar um valor literario desconltecido ou
contestado. E quando arrasava um autor, 0 melltor que 0

arrrasado tinlta que fazer era calar a boca''6
Com maestria, extrema honestidade intelectual, e" inteligencia

lucidissima", segundo Sergio Milliet, Alvaro exerceu sua fun<;ao de
critico, recebendo 0 reconhecimento de escritores como Mario de
Andrade, que escreveu "Ler 0 que Alvaro Lins escreve e um ato
da dignidade da inteligcncia: talvez a primeira personalidade
real em toda a Itistoria de nossa critica litera ria ".

o seu trabalho de critico compreendeu, nao so mente, obras
literarias, mas, tambem, 0 Teatro. Ele foi um dos mais respeitados
criticos de teatro do Brasil, con forme nos relata Ruy Castro em seu
livro "0 anjo Pomografico", que trata da vida de Nelson Rodrigues,
com quem Alvaro polemizou. Lins respeitava e admirava Nelson
Rodligues, mas isso nao 0 eximia de fazer criticas a algumas obras de
Nelson, que ele reputava como menores e incompletas.

o mestre pernambucano, professor, jornalista, politico,
embaixador, vice-presidente da UNESCO no Brasil entre 1946 a 1952,
foi, tambem, um pesquisador e um estudioso da Hist6ria do Brasil.
A convite do Ministerio das Rela<;oes Exteriores, escreveu a biografia
do Barao do Rio Branco, considerada pelo critico Wilson Martins,
"um dos dez livros brasileiros fundamentais"7 Obra essa que todos
aqueles que desejam conhecer a Hist6ria do Brasil, deveriam ler.

A sua trajet6ria de critico, dono de uma "erudi<;ao que nao se
rebaixava ao exibicionismo, nem seu poder ati<;ava alTogfmcia" ,
segundo Sergio Augusto, foi coroada com sua elei<;aopara a Academia
Brasileira de Letras em 1955. Na noite de posse, discursou sobre a
a<;aoeo pensamento de Roquette-Pinto, patrono da cadeira que Lins
assUlma.

Alvaro era um politico. Em 1956, agitou a politica nacional,
quando, no "Correio da Manha", por meio de "editoriais inflamados e
fundamentados na razao e no direito democratico, defendeu a posse
do Presidente eleito Juscelino Kubitschek, no momenta em que

(. BOLLE, Adelia Bezerra de Meneses - Obra citada.
7 AUGUSTO, Sergio III Carlallo "Mals" - Folha de Suo Paulo P. 4 - 04 de junho de 1995.
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decimo aniversario da morte de Alvaro Lins, em discurso no Senado
Federal, 0 saudoso Senador Marcos Freire, citou urn trecho famoso
da carta de rompimento politico e pessoal, que Lins escrevera para
Juscelino Kubitschek:
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2 - 0 CRiTICO LITEMRIO

"Efetivamente, Senhor Presidente, as nossas escolltasja estilo feitas: os
sells compromissos slio com a ditadllra salazarista; os mells silo com a
Narilo portllgllesa imperecivel; a minlta e a solidariedade e apoio ao
movimento democratico de restallrm;ilo das liberdades ptiblicas e dos
direitos da pessoa Itllmana para todos os portllglleses" (Lins.1959)

"Mestre da critica", responsavel pela "reitoria das letras
brasileiras", nas palavras de Joao Cabral de Mello; "prefeito da critica",
"urn critico nato", segundo Carpeaux. Alvaro era respeitado pela maioria
dos grandes escritores brasileiros do seu tempo.

Num artigo de Antonio Candido, publicado na "Folha da Manha",
de Sao Paulo, escreveu : " ...creio poderdizer que ele (Alvaro Lins) e 0

maior critico de ficyao que ja apareceu no Brasil".
Evidentemente, nao havia unanimidade. 0 critico caruaruense

enfrentou desafetos e inimigos. Os seus desentendimentos com 0
escritor baiano Afri'lnio Coutinho foram motivo de muita polemica.
Coutinho, por muitas vezes, perdeu a compostura e atacou Alvaro,
chamando-o de: "criticastro", "caso de policia e hospicio",
"farsante", "intrujao" e "cactus de Caruaru". Porem Alvaro Lins
nao cedia a literatura detritaria. Procurava, por meio de sua atividade
de critico, combater os "surtos de poesia", a "pose literaria", numa
estrita fidelidade a verdadeira obra de arte.

Audalio Alves, no seu prefacio para 0 livro "0 Pensamento
Critico de Alvaro Lins", de Antonio Brasil, assinalaque muitas vocayoes
literarias se perdem, porque nao se aguarda 0 momenta da maturidade
para suas publicayoes" 9 0 simianismo literario, se alastrava aquele
tempo, como nos nossos dias. Alvaro Lins receitava urn remedio para
esse mal: sugeria, para orientar os leitores , a ediyao de uma "Antologia
dos piores escritores, trechos i1ustrativos da subliteratura, obras
que indicassem ao publico 0 que nao deve admirar e aos jovens
o que riao devem ler"'o

Alvaro, no entanto, sabia ser humilde. Quando cometia urn engano,
procurava se corrigir. 0 caso Augusto Schmidt e exemplar. Nos inicios
dos anos quarenta, ele elevou a obra poetica de Augusto Frederico
Schimdt ao mesmo nivel de criayao poeticade Drummond e Bandeira;
mais adiante, porem, reconsiderou sua critica, colocando a obra do
poeta carioca degraus abaixo.

o povo portugues esta, portanto, a dever reconhecimento Alvaro
Lins, que, sozinho, como embaixador, lutou pararestaurar a Democracia
em Portugal.

Sentindo-se traido, Alvaro renuncia a Embaixada em Portugal, e
devolve ao Govemo Portugues, a sua mais alta condecorayao, que
fora a ele concedida, em 1957, "A Gra-Cruz da Ordem de Cristo".
Altivo, independente, Lins recusa favores, sinecuras e agrados e,
retoma, ja entao fora do Govemo, para sua atividade de critico literario,
como diretor do Suplemento Literario do Diario de Noticias. Escreve
o livro "Missao em Portugal", relatando a sua experiencia no caso
Delgado. Este e recebido pela critic a e publico com extraordinario
sucesso.

Entrega-se Lins, desde entao, ele que fora urn cat6lico militante,
a intensa atividade politica de vies esquerdista. Em 1960 e nomeado
presidente daPrimeira Conferencia Interamericana de Anistia para os
Exilados e Presos Politicos da Espanha e Portugal, realizada em Sao
Paulo. Viaja a Moscou como Chefe da Delegayao Brasileira ao
Congresso Mundial da Paz em 1962. Toma-se Membro do Conselho
Mundial da Paz Participa no Rio de Janeiro, da "Revolta dos
Marinheiros".

Ap6s a vit6ria do "Movimento Militar de 1964", as Foryas de
Seguranya invadem seu apartamento, e sua biblioteca e quase totalmente
destruida8•

" ALVES, Audalio - in "0 PCllsalllcllto Critico dc Alvaro LiIlS", de Antonio Brasil - P. xviii-
Fundarpe - Jose Olympia Editora - R.I.
,,, I3RASIL, Antonio - "0 PCllsalllcllto Critico de Ail'aro Lills" P. 10 - Fundarpe - Jose
Olympia Eclitora - R. Janeiro. - 1985
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o que estava vincado na Critica liteniria de Alvaro Lins era a
Personalidade Critica, termo que comportava uma serie de
interpretayoes. Esta "personalidade" critic a , possuia raizes na sua
fom1ayao humanistica, nos conhecimentos da Filosofia, da Hist6ria e
da Literatura. Alvaro acreditava que a missao do critico tinha urn cunho
etico, e que a ele competia, pela experiencia adquirida pelos estudos e
leituras, ensinar os outros a ler. Embora se tenha feito restriyoes a este
conceito de Personalidade Critica e ao "impressionismo" de Alvaro,
se podera afinnar, que tambem, foram "impressionistas", todos aqueles
que se bateram contra uma clitica puramente cientifica como Anatole
France e Taine, Jose Verissimo com sua critic a estetica e, Silvio Romero
com sua critica sociol6gica.

Ilumberto de Fran,a c Silva Junior

A poesia Schmidt e representativa de sua epoca" por seu estilo,
pelo que nos diz da ambiencia intelectual dos anos quarenta. Mas, de
modo algum, poderia se ombrear com a obra de Carlos Drummond
de Andrade. No poema que se segue constata-se um valor, mas fica
faltando a qualidade literaria de um Dmmmond ou de urn Bandeira:

"Esta noite de al110reUl11anoite lmica.
Nao nos encontrarel110S nunca l11ais,
Nao serel110Snunca l11aisos l11esmos,
Com 0 mesmo rythmo e as mesmas incertezas deste instante.

Mais um dia, e nascerao coisas novas em nos,
E nossos corayoes serao differentes,
Habitados pOl' outros sentil11entos, mais ricos, e talvez
Melhores.

Em face das exigencias para que 0 critico fosse, tambem, um criador, Lins
respondeu, afirl11ando que" A criayao do critico the vem da possibilidade de
levan tar, ao lado ou alem das obras dos outros, ideias novas, direyoes
insuspeitadas, novos elementos litenirios e esteticos .." Acentuava, pOI'outro
lado, que os en'os l11aisgraves cometidos na area da critica literaria seriam os
de uma critica cientifica, em que" a critica se subordina a leis, regras, normas,"
Como ja se afim10u, Lins, colocava a intuiyao como um instrumento necessario
para se alcanyar excelencia na critica literaria. Ele afirmava : "A faculdade
critica l11ais necessaria ... e a intuiyao" ressaltando que, "Os conceitos
filosoficos de arte I/{io podem nada sobre a obra de arte em si mesma.
Atra\!(!s de till/{( poetica impelfeita 0 poeta pode reaUzar lima pelfeita
obra de arte; atraves de lima poetica comp/eta 0 poeta pode iglla/mellte
rea/har lima obm impelfeita".11

Mas esta noite de amor e lmica entre todas,
As nossas ausencias se saciaram, as nossas magoas
Fizeram nascer lagrimas; e luzes perdidas
Chegaral11 iluminando a nossa densa noite antiga.

Nunca mais nos encontraremos. Amanha seremos seres novos,
ENos amaremos com forya e paciencia maior, talvez,
Mas nao nos amaremos mais assim, com essa lucida temura:
Nao nos amaremos nunca mais com essa tristeza,
Com essa piedade e reconhecimento das nossas fraquezas,
Com esse desejo de soffrerl110s os nossos sofrimentos,
Com esta humilde esperanya de nos salvarmos da morte,
Com essa alegria que transparece nos nossos lll11idosolhares.

Seria oportuno lembrar que, em face as restriyoes que se faziam
a "critica impressionista" de Alvaro Lins, sob 0 argumento de que ele
exercia uma "critica sob a egide do cientificismo" (Bolle), deveria se
asseverar, em contraposiyao, que muitos dos mais expressivos escritores
brasileiros do seculo XX foram revelados por Alvaro,justamente,
pelo seu "impressionismo clitico".

Em Filosofia, Alvaro era urn discipulo de Bergson, Maritain,
Mounier. A influencia de Jose Verissimo, muito!he marcou, pois 0 critico
paraense defendia, como fundamento, a pritica de uma clitica literaria

Esta noite e lmica. E uma noite de salvayao e de profunda
Hlm1ildade.
E uma noite que nao se repetira mais no tempo,
POl'que nao serel110S,em breve, mais os meSl110S,
Alguma coisa acontecera.
Ha um perfume de despedida nesta noite de entendimento
EPaz.

" L1NS. Alvaro - a Rel6gio e 0 Ollar/mille - P. 380 - Ed. Civiliza,ao Brasileira - Rio de
Janeiro 0- 1964.
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estetica. A obra critic a de Alvaro Lins foi marcada pela influencia do
pensamento de Alceu de Amoroso Lima. Otto Maria Carpeaux,
austriaco exilado no Brasil, igualmente, contribuiu para a formayao do
pensamento critico de Alvaro Lins, a partir da decada de quarenta.

De Portugal a influencia proviera de Fidelino de Figueiredo, tido
como mestre, sobretudo, no que se ref ere a sua tese do impressionismo,
que e: "a impressao provocada na sensibilidade do critico, por uma
obra de arte litenlria", desde que, controlada e fundamentada numa
cultura multidisciplinar.

Pretendia Lins reunir naquele conceito de Personalidade
Critica, a ele tao peculiar, tudo 0 que urn critico deveria possuir:
maturidade intelectual e moral, condiyoes para ler e entender e ensinar
a outros homens a ler, vigil~lllciapara manter a qualidade literaria. Enfun,
era um termo, urn tanto quanta curioso, que Alvaro nao conseguia
definir inteiramente, mas que atravessa sua concepyao de critica da
obra de arte literaria.

Para Alvaro 0 critico deveria ser plural. Apesar do seu
temperamento, segundo Adelia Bolle, mais indicado para 0judicatismo,
do que para 0 analitico, 0 mestre caruaruense, aconselhava ao critico,
uma formayao interdisciplinar.

E verdade que ap6s a Segunda Guerra Mundial, tomou-se
impraticavel para 0 critico abarcar tantas informayoes, que se
multiplicam a cada hora, e, que dele se exigisse tudo ler e tudo entender
e criticar. No entanto, parece, que uma critica multidisplinar estaria a
faltar nos dias atuais. Embora haja criticos e ensaistas como a escritora
pemambucana Maria da Paz Ribeiro Dantas, que com seu estudo
"Mito e Ciencia na Poesia de Joaquim Cardoso", nos da um exemplo
atualissimo de como um estudioso de obra literaria, pode, com denodo,
abordar uma poesia tao hennetica, mas universal, como a de Joaquim
Cardoso.

A partir do uso que faz da Teoria Semi6tica de Roland Barthes,
Maria da Paz, por meio de estudos de Fisica, de Astrofisica e de Fisica
Quantica, e das diversas interpretayoes que se fizeram ao longo do
seculo passado sobre a Teoria da Relatividade, nos revela urn
surpreendente dominio daquelas Ciencias, eo utiliza de maneira pecu-
Iiar, para dissecar a poesia de Joaquim Cardoso, demonstrando qual e
o verdadeiro papel do critico, do estudioso, que precisa exemplarmente,
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mostrar ao leitor a obra de arte literaria em todas as suas dimensoes.
E curioso notar, que a ensaista nos surpreenda mais ainda ao tratar
justamente de uma obra poetica, porque a poesia e, geralmente,
considerada uma expressao literaria sentimental, emotiva, que nao
serviria aos fortes, aos cartesianos, aos homens de "pensamento exato".

Com 0 poema "Visao do Ultimo Trem Subindo ao Ceu",
Maria da Paz nos oferece urn estudo analitico primoroso,12 pois
lanyando mao dos seus conhecimentos das Ciencias da Natureza,
procura, ao mesmo tempo, mostrar, tam bern, com invulgar clareza as
interpenetrayoes da poesia de Cardoso, buscando sustentayao para
sua interpretayao na metapsicologia freudiana. Mas esse e urn outro
assunto.

o papel do critico sera sempre espinhoso, pelos tantos candidatos
a escl; tor, que ele havera de desagradar, e, igualmente, por urna entrega
a estudos interdisciplinares, ou especificos, a que ele se dedicara, para
poder, com autoridade e ciencia, nao pretender formar consciencias,
mas mostrar 0 campo onde poderia medrar 0 trigo ou a cizarua literana.

No ambito da interdisciplinaridade, e do papel do critico, se
haveria ainda de perguntar como poderia urn critico apreender a obra
conspicua de um Constantino Cavafys, se nao possuisse urn consistente
conhecimento da Hist6ria Classica. Cavafys, como que reinventou a
Hist6ria dos Gregos com sua obra poetica inimitavel. Ele, que eramuito
mais helena, que propriamente grego, utilizando 0 dem6tico, de uso
comum, e, afrontando os mandatarios da Literatura Grega nas decadas
iniciais do seculo XX, foi capaz de escrever uma poesia antiquaria,
trazendo os epis6dios da Hist6ria Greco-bizantina, para a
contemporaneidade, fazendo com a Hist6ria, 0 que nos ensinou
Benedetto Croce. Deste modo a poesia cavafiana alcanyou os cimos
da excelencia poetica, man tendo a genialidade da tradiyao grega na
sua lingua sempitema.

De modo semelhante, fal tando a compreensao da Hist6ria e de
uma Metahist6ria, urn critico nao poderia compreender a obra de uma
das mais importantes poetas do Seculo XX: AhnaAkhmatova, que, se
nao reinventou a Hist6ria, como Cavafys, rescreveu a Hist6ria russa
das primeiras decadas do seculo XX.
" DANTAS, Maria da paz Ribeiro - "Milo e Ciel1cio 110 Poesio de Jooqllim Cordoso", P.4
Cole,iio Abreu e Lima - Livraria Jose Olympio Editora S. A - 1985 - Rio de Janeiro.
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A referencia a obra poetica de Akhmatova, nos remete a
afirmayao de que a palavra de urn poeta deve ser aceita, como ressaIta
Janeth Malcolm em seu livro sobre a vida e poesia de Sylvia Plath.
Reitera Janeth que :"devemos sempre aceitar a palavra do romancista,
do dramaturgo e do poeta, assim como podemos quase sempre duvidar
do bi6grafo, autobi6grafo, do historiador ou do jornalista".
o romancista Raimundo Carrero afim1a: " 0 que provoca tensao e
angllstia no critico e a certeza de que 0 relato do poeta resuIta mais
cruel e verdadeiro do que aqueles que aparecem nos jornais.
o problema central e este: na poesia, os fatos nao saD concretos, nao
existem conforme a realidade do Sol e por isso provocam mais
inquietude, mais dor e mais agonia".

Akhmatova foi ferozmente perseguida por Stalin. Esteve impedida
de publicar seus versos, durante vinte e seis anos. Porem,
destemidamente, e, com ajuda de amigos intimos, manteve na mem6ria
suas poesias, atraves das quais denunciou 0 stalinismo, relembrou a
Grande Guerra Patri6tica e 0 Cerco de Leningrado. A slfa poesia e
testemunha de uma voz que nao se calou diante de ameayas, dores,
perseguiyoes e assassinios de tantos amigos e compatriotas, pela
ditadura comuno-stanilista na Rlissia Sovietica. A Hist6ria russa
daqueles anos fatidicos foi escrita, verdadeiramente, pela poesia de
Anna Akhmatova.

Alvaro, repetidamente, tratou do problema do engajamento
politico do critico, do escritor , do artista. Ele propunha uma separayao
de aguas entre a atitude do critico e a ideol6gica. Afirmava que 0 "critico
s6 tern 0 dever de interpretar e julgar. 0 critico tera a obrigayao de
condenar uma obra de arte falhada, mesmo quando feita de acordo
com suas ideias, como tera a obrigayao de aplaudir a obra de arte
perfeita, mesmo quando feita contra os seus principios".13

Ele se opunha a corrente da critica politizada, e defendeu a critica
estetica . Varias vezes, no entanto, expos suas duvidas, ante este
problema, afirmando: "Nao sei, na verdade, 0 que sera para a literatura
e a arte uma traiyao maior: se 0 encerramento na "torre de marfim", a
indiferenya por toda atividade social e politica, ou se a paixao partidana,

ALVARO LINS - 'UM MESTRE ESQUECIDO'

tomando-se exclusivista, a personalidade do artista, esgotando-se toda
nesta paixao, com prejuizo da sua obra, com 0 prejuizo de sua arte". 14

o legado critico de Alvaro Lins se consubstancia no seu apego a
liberdade, a independencia do critico ante as influencias e pressoes,
fundamentando sua ayao numa permanente afinnayao da qualidade
literana.

o mais importante estudo de Alvaro Lins, em Literatura
Estrangeira, foi 0 que escreveu para urn concurso de professor
Catedratico de Literatura do Colegio Pedro II: "A Tecnica do
Romance em Marcel Proust". Lins, com aquela obra, demonstrou urn
conhecimento tecnico admidvel, e de obras literanas estrangeiras.

Lins, aproximou-se, desde cedo, com a Literatura Francesa.
Seus estudos saD vastos e perpassam as obras de Gide, Mauriac,
Anatole France, Leon Bloy, Charles Peguy, e se vao dilatando ate Paul
Claudel, Camus, Sartre e, numa incursao pela Literatura Comparada,
Lins abordou as obras de Cocteau e Raul Pompeia.

Seus interesses nao foram exclusivan1ente franc6fonos. Ele realizou
estudos criticos sobre as obras de Ernest Hemingway e, sobre os
romancistas amelicanos John dos Passos e William Faulkner. Escreveu,
tambem, uma penetrante analise critica do "Ulisses" de Joyce, na qual
sugeria uma decifi'ayao da obra do mestre dublinense. Entretanto, uma
de suas mais importantes teses se constituiu num estudo sobre
paralelismos entre a obra de Stendhal e Leon Tolstoi. Naquele erudito
ensaio, Lins fez considerayoes, nao unicamente literanas, mas de carater
filos6fico e lingliistico que ensejariam, talvez, uma tese de doutorado.

A presenya de Alvaro Lins na Hist6ria da Literatura Brasileira
da primeira metade do seculo passado foi marcante. Alvaro referendou
a obra de Carlos Drummond de Andrade e, atraves de inumeros estudos
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criticos publicados nos anos quarenta, ressaltou a qualidade literaria e
a universalidade da poesia de Drummond. Num artigo de 1946, definiu
a obra do grande poeta: " ... a sua poesia e aquela que todo homem de
sua gera<;:aogostaria de realizar, se fora poeta". Destacou em meio a
tantos qualitativos da obra de Drummond, um refinado humor, derivado,
parece, da ascendencia inglesa do poeta mineiro, porque ha um poeta
com um dos seus nomes de familia: William Drummond, que vi veu no
seculo XVII. (Haw Thordon).15

Mas, critico pemambucano, nao respeitava deidades literarias.
Criticou, certa feita, a obra literaria de Mario de Andrade, afirmando
que 0 preferia como ensaista e pesquisador, causando estremecimentos
no mundo literario do pais.

Um episodio significativo da critic a de Alvaro Lins foi 0

relacionado as considera<;:oes que fez sobre a poesia de Jorge de Lima.
A esse respeito, levantaram-se controversias que ainda hoje se mantem.
Alvaro ressaltava as qualidades da obra de Jorge de Lima, enq uanto 0

poeta alagoano escreveu os poemas da fase "poemas do Nordeste",
isto e, aqueles poemas que falam da terra, das gentes brasileiras.
Todavia, criticou acidamente os poemas "religiosos" de Jorge de Lima.
Nao porque fossem "misticos", religiosos, mas os rejeitou por nao
"terern alcan<;:ado a qualidade literaria necessaria". Escreveu Alvaro
Lins: "a sua poesia em Cristo, esta marcada por um tom vago,
incaracteristico, difuso," como se ele nao dominasse poeticamente a
materia ... a despeito de um ou outro poema bem realizado".'6

A controversia sobre a validade dos poemas "religiosos" de Jorge
de Lima, ainda suscita debates, merecendo, talvez, novas abordagens
e discussoes a partir das analises criticas de Alvaro Lins e do poeta
alagoano, Angelo Monteiro, cujos magistrais estudos sobre a obra de
Jorge de Lima precisam ser retomados.

Nao se poderia concluir, sem se ressaltar que Alvaro Lins foi 0

padrinho literario de Guimar1ies Rosa, cuja obra de estreia: Sagarana,
foi objeto de raro entusiasmo por parte de Lins. Igualmente, ele
apresentou aos leitores brasileiros: Clarisse Lispector, escritora que ele
criticou duramente, de inicio; Graciliano Ramos, Erico Verissimo, Dalton
Trevisan, Jose Lins do Rego e Joao Cabral de Mello Neto.

ALVARO LINS 'UM MESTRE ESQUECIDO'

o mestre da c 't' , . b a, . n lca nos ofereceu excelentes pagmas so re
obra poetlca de Augu t d . 'b 0'" s 0 os AnJos, reafrrmando que 0 poeta para! an
e, entre todos os nossos poetas mortos, 0 unico realrnente modemo,

com uma poesia que pode ser compreendida e sentida por urn
con.te~1pori'll1eo ... ", "Augusto dos Anjos esta iluminado por uma
proJ e<;:aode pern1anente atualidade, que 0 lan<;:aincessantemente para
o futuro, como um ente cada vez mais vivo, com seu canto apropriado
para tocar diretamente e inteligentemente, 0 cora<;:aoe os sentidos de
horn ens em todos os tempos". Ressalte-se, no entanto, que ele
desclassificou alguns dos poemas mais populares da obra de Augusto
dos Anjos.

As pesquisas, que Lins realizou no campo da Historia, levaram
Jose Honorio Rodrigues a afirmar : "seus estudos criticos sobre as
obras de Tobias Monteiro, Otavio Tarquinio de Souza, Gilberto Freyre
e Afonso Pena Junior san modelos de reflexao historiografica"
(Bolle, Obra citada); Poderiamos acrescentar aqueles os ensaios :
"Duas Heran<;:as Conflituosas de Pombal" escrita em 1940, na qual
Lins aborda 0 periodo pombalino, na visao do Visconde de Camarxide
(Lins, 1962) e "Institui<;:oes Brasileiras: Uma Experiencia Republicana
e a Realidade da Repllblica - (A Regencia como uma Republica dentro
da Monarquia") e, tambem, 0 quase-ensaio : "0 Ingles Henry Koster
(Henrique da Costa) no Brasil", no qual Lins discorre sobre 0 problema
do sentido da Historia.

Portanto, quando, a convite do Itamaraty, Alvaro escreveu a
Biografia do Barao do Rio Branco, ele estava prosseguindo um trabalho
de pesquisas historiograficas, a que, desde muito, havia se ocupado.

Em prosseguimento aos estudos sobre 0 Primeiro Imperio, Lins
nos oferece uma singular abordagem de historiografia sobre 0

estabelecimento do Parlamentarismo e a Constitui<;:ao de 1824, a qual
ele considera a melhor que tivemos ate hoje.17

Aprofunda-se, mais adiante, Alvaro Lins, no campo de suas
pesquisas concernentes ao Parlamentarismo no Brasil e, nos estudos
do Direito Intemacional, nos quais estabeleceu .paralelos entre os
parlamentarismos brasileiro eo ingles, da! resultando uma analise de
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incomparave11ucidez, sobre a hist6ria politica inglesa, seu sistema de
govemo eo Brasil parlamentarista.

Nos Ensaios de Alvaro Lins ha todo urn campo de ideias, que
poderao ensejar desdobramentos em estudos outros de historiografia,
mormente, os que tratam dos primeiros tempos do Imperio do Brasil,
dos quais muito poderao se servir estudantes e pesquisadores de nossa
Hi st6ria.

ALVARO L1NS - 'UM MESTRE ESQUECIDO'

. ?eorges Bemanos, nos anos quarenta, escreveu : "A c6lera dos
unbecIs enche 0 Mundo". Afim1ayao esta, atualissima, nos dias que
correm. Num ambiente de aventuras guerreiras, de destruiyao e
"suspeita", um pensamento de Tomas de Aquino acudira a Alvaro Lins.
Relembrava Lins que, 0 Doutor Angelico, escrevera: "abandonado a
ideia de Deus, os homens correriam a substitul-Ia pela da riqueza
material".

E sobre essa "con-ida", 0 Liberalismo Econ6mico, que Alvaro,
em seus ensaios politicos, reserva as palavras mais contundentes, ao
ressaltar que 0 Liberalismo Econ6mico arruinou 0 Liberalismo civil e
politico, logo nas suas Oligens. 0 Liberalismo perdeu, assinalava Alvaro,
deste modo, a sua significayao no seu momenta aurorial.

Alvaro nos deu ensaios sobre 0 Artista e a Obra de Arte,
analisando a questao da Arte sob a concepyao marxista da
superestrutura e 0 papel dos intelectuais num mundo dividido entre
ideologias que se confrontavam mortalmente.

Suas analises de interpretayao politica se direcionam para estudos
do Direito Constitucional, resultando esses estudos em analises fecundas
sobre a questao da legitimidade do poder, a Carta de 1946 e do nosso
sistema presidencialista .. DestacaLins, em seus ensaios, a experiencia
brasileira com 0 parlamentarismo, regime que ele considerava muito
mais adequado a realidade do Brasil, face as inumeras crises e fracassos
gerados pelo sistema presidencialista. Num escrito dos meados da
decada de quarenta, analisou a Assembleia Constituinte e a Constituiyao
de 1946. Ap6s expor argumentos inatacaveis, profeticamente, advertiu:
"Se 0 Projeto da nova Constituiyao nao for inteiramente modificado,
esta Constituiyao de 1946 conduziri 0 Brasil ao marasmo ou a
ditadura." Tivemos de esperar 0 1964. A profecia se cumpriu.

No que diz respeito ao Pensamento Filos6fico no Brasil, hi de se
destacar em Alvaro a sua critica ao positivismo, que ele chamava de:
"uma experiencia autocritica religiosa nos prim6rdios da Repllblica".
Ironizando a questao da inf1uencia do Positivismo , quando da Queda
da Monarquia, ele denominava 0 Brasil: "a Canaa do Positivismo" e,
deseroicizava os lideres positivistas do primeiro momenta daRepublica.

Os Ensaios politico-filos6ficos de Alvaro Lins nos revelam uma
personalidade cuja caracteristica e 0 destemor e 0 cuidado pela clareza
em relayao a estudos filos6ficos, alem de nos apontar uma inteligencia
que se dirige para uma abordagem original de problemas que inquietavam
seus contemporaneos.

A partir de suas analises da cena hist6ria Europeia,Mortos de
Sobrecasaca entre os anos trinta e quarenta do seculo passado,
interrogava Alvaro sobre 0 destino do homem, numa civilizayao em
que ele, 0 homem tomara-se urn animal ameayado, pelos totalitarismos
e, assim sendo, jamais cOhheceria a paz, pois, segundo a celebre
declarayao do te6rico nazista Moller ~an der Brlic~ : "Nosso destino e
o de nao deixar nunca em paz os 9.l}troS pOVOS"18.Alvaro, tamMm, se
inquietava face aos liberalismos econ6micos do seu tempo. Era a
tragedia do homem num ambiente perpassado por totalitarismos e, por
certos liberalism os, que 0 estavam conduzindo a situayoes extremas.

Observara, Lins, que 0 homem se transformara 11l1maameaya a
si mesmo, como sujeito e agente de uma Civilizayao, na qual ele parecia
haver tudo conquistado e tudo obtido.

E esse horn em caido por si mesmo, que em meio as crises
daque1es anos, seria chamado a recriar uma nova sociedade, antitese
dos postulados de Rosemberg, te6rico hitlerista, que ensinava uma falsa
percepyao da natureza humana, afirmando-a como intrinsecamente ma
e pretendendo imp or ao homem um direcionamento psicopolitico, isto
e 0 horn em 0 homem comum nao poderia jamais ser 0 dono do seu, ,
destino Hist6rico.

17 Idem. P. 251
" Obra citada . P. 156
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FILOSOFIA DO BRASIL
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Deve-se apresentar uma proposta de mudan<;a aqueles que
decidem a pesquisa no Brasil, para que possamos encontrar novos
meios de incentivar a pesquisa filos6fica e alcan<;ar singulares
reintrepreta<;oes do Homem nos tr6picos, do homem brasileiro.

A obra de Gi Ibelio Freyre, dele e de outros pensadores brasileiros,
poderia ser um campo fertil para pesquisas antropofilos6ficas.

o artigo "A COl1lpreeIlS(/o do Homel1lllo Pensamento de Gilberto
Freyre" publicado na Revista Perspectiva Filos6fica,21 0 professor
Inacio Strieder, a paliir de uma leitura do livro de Freyre "Na Bahia
em 1943", nos mostrou possibilidades de estudos que poderiam ser
desenvolvidos sobre 0 problema do homem brasileiro, a partir de
constata<;oes freyrianas. Haveria de se lembrar, aos estudantes e
pesquisadores desta e de outras Universidades, das possibilidades que
se encontram, como que adOllllecidas em certas obras brasileiras, como
as de Euclydes da Cunha e de Anisio Teixeira. Este, outro mestre
esquecido.

Acrescente-se que, no que diz respeito apresen<;a do pensamento
de Freud na obra de Gi lberto Freyre, e em particular em "Casa Grande
& Senzala" e "Sobrados e Mucambos", muito haveria de, talvez, se
fazer estudos sobre a presen<;a da mulher, na f0l111a<;aoda sociedade
patriarca!.

Principalmente, deve-se alTuinar, mais do que apenas descontruir
este nosso 0 mal-estar face a possibilidades brasileiras de se fazer uma
FilosofiadoBrasil edaAmericaLatina. "A Filosofianao e umaReligiao
e pOl' isso todos sao livres para quaisquer movimentos dentro de suas
esferas naturalisticas ou temporais", ensinava 0 mestre Alvaro, um
bergsoniano, e acrescentava: "E uma ideia mesma de Bergson: a vida
a se desenvolver sob 0 signa da continuidade , e 0 pensamento
precisando de um modelo de dinamismo para acompanhar sentir e captar
o seu perpetuo devenir".

Eo momenta de se buscar novas compreensoes e abordagens
do Homem Brasileiro, e isto so mente se fad se se recorrer a coragem
de, rompendo com ideias anti gas, se poder encontrar em textos
brasileiros contribui<;oes a filosofia. Porem, acondiyao, exclusivamente,
sera a de ser um amigo da Sabedoria, nao importa que tenha nascido
em Campina Grande, Caruam, Recife ou Messkirch.

. Num conciso ensaio sobre aFilosofiado Brasil, Alvaro Lins nos
ll1terpelou face ao insolucionado problema de FiJosofia no Brasil ou do
Bra~il .. Fez con~id~rayoe~ sobre a presenya de uma tradiyao luso-
brasIlelra de ausenClas de ll1telectuais que tivessem a inclinayao ou a
coragem de ultrapassarem os limites da pesquisa cientifico-positiva.
A exce<;a~, escrevia Lins, foi Antero de Quental : "0 unico portugues
que parecla portador de uma autentica vocayao filosofica, acabou se
exprimindo apenas poeticamente ..."19

Alvaro se mostrava decepcionado, em nao identificar um
'verdadeiro" filosofo entre nos, entretanto, nao desanimava e,
esperanyOSO, escreveu: "Na ausencia dos filosofos , contentemo-nos ,
pois, com a presenya dos poetas. Uns e outros sac videntes". Embora
enaltacendo a presenya dos poetas, ele chamou a ateny30 para
pesquisadores, que a partir de estudos de" varios ... sistemas filos6ficos
puderam mesmo encontrar no Brasil uma interpretayao particular, dentJ·o
do feitio, da formayao e das disposiyoes intelectuais dos seus
comentadores" brasileiros.

Miguel Reale, a proposito da obra de Gilberto Freyre, afil111a:
"Embora sem cultivar de maneira explicita a filosofia social, ha no
substratum da obra de Gilberto Freyre, como na de todo soci610go de
sua categoria, nao so a colocayao previa de problemas de ordem
filos6fica como do desenrolar de uma serie de atitudes axiologicas que
transcendem os limites da pesquisa cientifico-positiva" ... assim como
seus estudos complementares, existem pressupostos epistemologicos
e, mais ainda, os delineamentos de uma teoria da historia do Brasil
subordinada a certo conceito de tempo-validade e de cosmovisao" 20

Seria, talvez, 0 precise momento, no Brasil, de a partir das
Universidades se procurar fazer um chamamento aos estudiosos no
senti do de buscarem uma reinterpretayao do Brasil que venha a ens~jar
um modelo de propostas originais de pesquisas no campo da Filosofia.
Precisa-se instaurar um pensar sobre 0 pensamento brasileiro Digamos,
sem medos nem preconceitos, morenamente brasileiro. A exemplo de
Foucault, necessitamos quebrar os vasos sagrados do academicismo.

I'J L1NS, Alvaro - Morios de Sobrecasaca - P. 355- Ed. Civiliza9ao Brasileira - Rio de Janeiro
-1964

~" JAIME, Jorge - Hisloria ria Filosofla 110 Brasil -v. II P. 250 Ed. Vozes 1999 - Sao Paulo-
Petr6pol is.

" STRIEDER, Inacio - Rel'isla Perspeclil'a Filosoflca - Volume VI . II Jan-Jun 1999 - UFPE
- Rccife
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Nas lembranyas de Alvaro, 0 Nordeste sempre "the doeu". Num
escrito de 1946: "Depoimento Sobre a Morte Proxima do
Nordeste", ele revelava amargura, revolta, ira, contra as injustiyas
das elites politicas, nos oferecendo, apos uma longa viagem pelo inte-
rior de Pemambuco, um depoimento inesquecivel.

Ele afirmava que, na verdade, 0 Brasil eo Nordeste" san dois
paises distintos, duas faces do Brasil que se ignoram e se desconhecem"
o Interior do Nordeste, Alvaro escreveu: "vi, crianyas que mais parecem
velhos em miniatura, com a pele amarelada e gasta, com as ban-igas
descomunais em contraste com os brayos e pemas tao finos como
palitos". "Diz em geral, que essa gente trabalha pouco ou nao gosta do
trabalho, mas que reservas de energia podem restar em corpos sem
saLlde, em seres humanos que nao san contemplados com a assistencia
dos mais simples serviyos de higiene e de instruyao publica". " Em
Agrestina ...", acrescenta, "vi com horror a sala de aula: as pequenas
calieiras nao tinham cadeiras, as crianyas escreviam de joelhos e faziam
leitura de pe, e isto durante horas, algumas delas subnutridas, quase
todas mal alimentadas e precariamente vestidas."

Apos a mudanya politica de 1964, Alvaro se sente enfraquecido
e decepcionado. Pem1anece no Rio e, ao contnirio do que sempre
dizia, nao foi "plantar melancias na vazante em Camaru". Entrega-se a
um silencio voluntarioso como fom1a de protestar contra uma realidade
inaceitavel. Falece no Rio de Janeiro a 05 de junho de 1970.

Com estas palavras de resgate e justiya a sua memoria e aos seus
feitos, nunca mais, nesta Universidade, Alvaro Lins seja um "Mestre
Esquecido".


