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Professor CELSO CUNHA:
Há obrigações indeclináveis.
Foi para mim uma delas a de vos receber no dia
em que entrais a fazer parte da congregação desta
centenária casa de ensino.
Cumpro este dever com tanto mais prazer quanto
sinto ao considerar-vos um dos meus mais diletos filhos
intelectuais.
Não fostes meu aluno; fostes meu discípulo.
Aluno é quem aprende conosco simplesmente.
Discípulo é quem, tendo aprendido conosco, se liga
depois a nós pelos vínculos de uma estreita amizade e,
se versando o mesmo ramo do saber, navega nas mesmas
águas.
Tudo isto fizestes; tudo isto fazeis.
Podeis, pois, avaliar com que júbilo obedeci à
ordem do ilustre Diretor quando ele mandou que em
nome da congregação eu vos desse o ósculo amical e
batesse em vossas espáduas a pranchada com que se
armam os que ingressam nas ordens cavaleirescas.
Sois um medievalista, um dos nossos poucos medievalistas, um enamorado daquela época, não de trevas,
na errônea opinião de alguns, mas de profundas elaborações sociais e morais, na opinião de outros mais
avisados, a meu ver.

Por isso sei que vos agradou certamente a imagem
que acabei de criar.
A idade média que vos apaixona não é, porém, a
dos entrechoques de lanças e broquéis nas justas e nos
torneios.
As figuras da vossa paixão não são as de Godofredo, que não quis ser o rei de Jerusalém, nem a de
Ricardo Coração de Leão, o prisioneiro de Leopoldo
d'Áustria, libertado graças à canção de seu fiel amigo
Blondel de Nesle.
Vossa idade média é a de Afonso o Sábio, a de
el-rei D. Denis, de Bernardo de Ventadour, de Bertrand
de Born, Charinho, Zorro, a do gai savoir.
Os torneios que vos encantam são os Jogos Florais
da lendária Clemência Isaura, imortalizada hoje no
mármore, sob as franças de um castanheiro do jardim
de Luxemburgo.
Naquela brilhante época de que tanto gostais, os
jovens bem nascidos, da meninice à puberdade, faziam
junto às damas nos castelos a aprendizagem das boas
maneiras, dos costumes palacianos, da cortesia em suma.
Dali saíam para ser escudeiros, servindo aos cavaleiros na paz e na guerra, adestrando-se na equltação e
no manejo das armas, até que por feitos valorosos
merecessem a honra de calçar as esporas de ouro de
cavaleiro.
Jovem bem nascido que fostes, não fugistes ao
aprendizado dos pajens.
Fizeste-lo na velha e extinta U.D.F. em 1930 e
tantos.
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Todos nós que pertencemos à Universidade do
Distrito Federal, hoje restabelecida em boa hora, nos
lembramos com saudade daquela instituição.
Não por mero saudosismo, por este amor que
muitos têm ao passado porque nele bom e mau se
confundem numa insignificativa igualdade.
Lembramo-nos com uma saudade que tem um
quê de invejoso, porque presenciamos ali o que hoje
debalde procuraríamos presenciar.
A U.D.F., apesar de sua condição de incipiente,
possuía um espírito universitário admirável.
Não sei se provindo da orientação que os seus fundadores lhe imprimiram desde os primeiros dias, não
sei se da grande convivência de professores e alunos
dos diversos cursos, não sei se dos mestres estrangeiros
que lá fizeram brilhar as luzes do seu saber: um Jorge
Millardet, um Jean Bourciez, um Jaques Perret, um
Poirier, um Albertini.
Talvez de tudo isto reunido.
A biblioteca da U.D.F.!
Ainda podemos fazer uma idéia do que foi, pois o
seu espólio faz hoje parte das coleções bibliográficas
da Prefeitura deste Distrito.
A Embaixada de França mandou à Universidade
catálogos das melhores livrarias de Paris, para que os
professores das várias disciplinas indicassem quais os
livros que os interessavam, livros que o Governo Francês
ia oferecer.
Neste ambiente agradável, de puro intelectualismo,
travamos conhecimento em 1937.
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íeis estudar comigo a filologia românica.
Situação singular para nós ambos.
Tão calouro o mestre quanto o aluno.
Pela primeira vez eu ia ensinar aquela matéria.
Conhecia filologia românica, para meu gasto, como
se costuma dizer.
O professor de uma língua românica não deve
encerrar-se dentro do âmbito da língua que ensina,
como que cercado por uma muralha chinesa.
Não só o latim deve interessá-lo; as línguas irmãs
também devem, mesmo porque a soluçã-o de rnuito
problema de uma língua se acha em língua irmã.
Medi esta responsabilidade quando o meu antigo
aluno nesta casa, Prudente de Morais Neto, diretor da
Escola de Filosofia, Ciências e Letras, me convidou
para assumir a cadeira.
Relutei, expus isto a Prudente, mas ele a nada quis
atender. Só cedi quando me declarou que se achava
em dificuldades para prover a cadeira, pois de ninguém
se lembrava para preenchê-la senão da minha pessoa e
da minha recusa lhe viria um estorvo na administração
da Escola.
Tant bien que mal eu vos ensinei e vós aprendestes.
Hoje que sois um romanista, acho graça numa confissão que certo dia me fizestes:
Dissestes que um trecho poético de Rosalía de
Castro que eu dei para comentário em classe, vos devi
conhecimento da existência da grande poetisa galega
e vos induziu a ler-lhe as obras.
Meu cepticismo me leva às vezes a pensar que os
professores não ensinam; os alunos é que aprendem.
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Um fato como este, porém, me faz ver que estou
muito longe da realidade quando assim penso.
Em 38 desapareceu a U.D.F.
Bacharelastes-vos por ela em letras clássicas, mas
a licenciatura já a fizestes na Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil, então criada.
Deixastes de ser pajem.

Eis-vos escudeiro.

Não ingressastes no magistério após a vossa formatura, porque nele já estáveis.
Desempenháveis o lugar de professor extranumerário da nossa língua nesta casa e em estabelecimentos
particulares.
Éreis formado em direito, mas nem a advocacia, o
jornalismo, a diplomacia, vos seduziram.
Preferistes, por vocação que podemos dizer hereditária, a carreira de vosso ilustre pai, o nosso colega
Tristão da Cunha, que tem a satisfação de achar-se
presente a este ato solene e que a política de seu
Estado natal arrebatou ao magistério para confiar-lhe
altos postos na administração e representação em assembléias legislativas, estadual e federal.
Sabendo dos vossos pendores para a ciência de
Frederico Diez e conhecendo o vosso preparo, não
hesitei em convidar-vos para meu assistente na Faculdade de Filosofia que o benemérito La-Fayette Cortes
havia criado anexa ao seu Instituto de ensino secundário.
Dáveis então o primeiro passo no ensino universitário e eu me sinto feliz por haver-vos'estendido a mão.
Não fostes um assistente simplesmente nominal.
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Durante dois anos nos quais estive afastado daquela
instituição, tomastes a cana do leme e guiastes o barco
da filologia românica a contento geral.
Verifiquei então quanto havia acertado na indicação do vosso nome.
Ensináveis, estudáveis, mas não havíeis dado ainda
uma amostra da vossa cultura, do cabedal que havíeis
acumulado.
Só em 1941 tivestes oportunidade para íazê-lo.
Publicastes então na Miscelânea de estudos que
em minha honra organizaram amigos e discípulos o
artigo "Em torno dos conceitos de gíria e calão", que é
o melhor estudo sobre o assunto, jamais aparecido em
nosso país.
Quatro anos depois, em 1945, fizestes a primeira
investida para alcançar outro posto no ensino superior.
Candidatastes-vos à cadeira de literatura portuguesa da Faculdade Nacional de Filosofia, apresentando
a tese: O Cancioneiro de Paay Gómez Charinho, trovador do século XIII. Aspectos literários. Texto
crítico.
Era a idade média que já começava a revelar o
domínio do vosso espírito.
Enfronhastes-vos nas melindrosas questões levantadas pela crítica de textos sem a qual falham muitas
vezes os melhores estudos de autores antigos.
Sem falar nos manuscritos gregos e latinos, dentro
dos nossos velhos códices podemos ter a prova de quão
importante é esta crítica.
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A célebre controvérsia sobre os cantos de ledino
resolveu-se simplesmente com uma leitura nova que
dividiu de outro modo as palavras.
E quantos casos assim não há!
Não conseguistes a cadeira, mas um concurso nunca
se perde.
A velha chapa fala na experiência, mas deste concurso não tirastes apenas a experiência.
Aprofundastes vossos estudos de literatura portuguesa e dele saístes com a láurea de doutor pela Faculdade Nacional, láurea esta que muito poucos podem
gabar-se de possuir.
Continuando a estudar e a produzir, publicais em
1949 vossa primeira obra didática: Português elementar,
hoje em segunda edição.
Esta obra se distingue por seu aspecto doutrinário
e por sua feitura.
São comuns as queixas contra o pouco amor ao
estudo, revelado pelos escolares.
Quem atentar em certos fatores, verá que os escolares têm razão.
Que interesse pode despertar a aula de um professor que não possui a arte da motivação?
Que interesse podem despertar livros massudos,
com mau aspecto material, capa de papelão grosseiro,
páginas com papel de embrulho?
O estudante defende-se não estudando, não ligando
importância.
Vosso livrinho didático (permiti-me este diminutivo; é de carinho e não pejorativo) reuniu o útil ao
agradável: omne tulit punctum.
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Em 1949 batíeis às portas desta casa, candidatando-vos à vaga deixada por minha aposentadoria.
Apresentastes a tese O Cancioneiro de Joan Zorro.
Aspectos lingüísticos. Texto crítico.
Fizestes-me a honra de incluir o meu nome na
página da dedicatória.
Era ainda a paixão pela idade média, cada vez
mais dominante.
Basta a bibliografia desta tese para se aquilatar
do valor dela.
Um trabalho que pôs em jogo todo aquele aparato
bibliográfico não pode deixar de ser valioso, quando
quem maneja aquele aparato dispõe, como vós dispondes, do brilho da inteligência.
E o Glossário?
Pusestes Charinho e Zorro a par de D. Joan Garcia
de Guilhade, que teve a sorte de encontrar um Oscar
Nobiling.
Há quem desdenhe da bibliografia.
A bibliografia não vale nada; o que vale é a
meditação.
E' o caso de dizer-se:
não na estima.

quem não conhece a arte

A bibliografia dá trabalho. Precisa-se ler catálogos de livrarias, anúncios de jornais, extrair notas de
citações, encomendar muita obra na Europa ou nos
Estados Unidos. Tudo isto leva tempo, acarreta canseiras, despesas e os meditadores, comodistas que são,
não querem arcar com estas dificuldades.
E' tão fácil assumir a atitude de um iogue ou de
um faquir...
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Meditar sobre quê?
Para chegar muitas vezes a conclusões que farão
rir os que seguem o curso da ciência e sabem os resultados a que já chegou a pesquisa dos verdadeiros
mestres?
Não.
Meditemos. Não condeno in totum a meditação.
Mas estudemos o que de novo a ciência nos apresenta.
No mesmo ano de 49, enriquecíeis nosso acervo
filológico com "As fundas das cantigas de Paay Gómez
Charinho", artigo publicado na revista "Cultura", no qual
destes solução a questões que ainda andavam debatidas.
Em 50 investistes pela segunda vez esta fortaleza
com a tese "À margem da poética trovadoresca", que
elaborastes para concorrer à cadeira de literatura.
O núcleo desta obra é assunto muito do gosto do
grande romanista Júlio Cornu, o mestre de Gratz :
o regime dos encontros vocálicos interverbais.
Além do ensino secundário e do superior, vossa
atividade professoral ainda se exerceu num ensino todo
especial: o curso de jornalismo.
Convidado pela Faculdade Nacional, da qual sois
licenciado e doutor, lá doutrinais nossos futuros jornalistas, ensinando-lhes os mistérios da nossa língua.
Acabou-se o tempo das improvisações.
Para tudo é preciso uma aprendizagem.
Dir-me-ão: sempre tivemos grandes jornalistas:
Patrocínio, Quintino, Alcindo Guanabara e tantos outros;
possuímos atualmente jornalistas como Assis Chateaubriand, Costa Rego, Paulo Filho etc., que entretanto
nunca cursaram escolas de jornalismo.
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E' verdade.
Também não tínhamos faculdades de filosofia nem
escolas técnicas e nem por isso deixamos de fundá-las
para aperfeiçoamento dos nossos futuros professores, de
nossos futuros artífices.
Por que faria exceção o jornalismo?
O Diretor do jornal em que eu colaboro foi vosso
aluno. Deu-me informação do entusiasmo com que são
recebidas as vossas aulas.
Para ver a importância de exercer a profissão de
Rochefort um homem culto e bom manejador da sua
língua, basta lembrar que muita gente não compra livros
e, se compra, não tem hábitos de leitura para assimilar
o conteúdo de um livro; sua leitura se limita ao jornal,
lido até às vezes na condução que leva ao trabalho.
Que influência não exerce indiretamente na cultura
popular um jornalista competente?
Mas. . . revenons à nos moutons.
Bacharel, licenciado, doutor, assistente, só vos faltava uma cátedra para receberdes as esporas de cavaleiro, que longo já era o vosso aprendizado de escudeiro.
Ei-la! A cadeira da nossa língua! A cadeira por
onde passaram Aureliano Pimentel, Carlos de Laet,
Fausto Barreto, Silva Ramos, Pacheco Júnior.
Apenas empossado nela, começa vossa projeção
internacional.
A Sorbonne vos chama.
Já tendes a consagração de Paris, sem a qual nada
repercute verdadeiramente no mundo.
Se o nosso patrício Santos Dumont não tivesse tido
a sorte de realizar em Paris o memorável vôo que lhe
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valeu o prêmio Deutsch, não haveria entrado tão rapidamente na glória universal.
Caruso, que já havia cantado no Scala de Milão,
a capital lírica do mundo, que havia cantado no palácio
real de Berlim e, sendo um real cantor, declarado cantor
real por Guilherme II, só depois que desferiu sua melodiosa voz sob o teto dourado da Ópera, foi levado a
sério pelo mundo inteiro como o digno sucessor do
fenomenal Tamagno.
Assim, parodiando o que Giuseppe Verdi disse
quando Carlos Gomes estreou com o Guarani, posso
dizer-vos: começais por onde muitos não acabam.
Sei dos vossos projetos lá.
Pretendeis ir a Montpellier, a Bonn, a Coimbra, ver
a organização dos gabinetes de fonética experimental,
para montar aqui um destes elementos imprescindíveis
de pesquisa, velho sonho que alimentei em 1930 e que
não pude realizar por causa de dificuldades irremovíveis
que encontrei em caminho.
Ide. Mostrai no estrangeiro o valor da nossa menosprezada cultura. Realizai os vossos projetos.
Muito nos prometeis para a vossa volta: O latim
elementar, pendant do Português elementar, uma edição
crítica e comentada de "Os Lusíadas", uma edição crítica
e comentada na "Prosopopéia", As idéias estéticas dos
trovadores galego-portuguêses.
Voltai alentado pelo sopro civilizador da Europa,
que o Colégio Pedro II e a filologia muito esperam da
vossa radiante mocidade, do vosso talento e do vosso
amor ao estudo.
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Guilherme Molinier, o sábio Chanceler do Consistório da Gaia Ciência de Toulouse, inicia com estas
palavras o seu magistral compêndio de poética Lãs
Leys d'Amors:
"Três requisitos são necessários, em qualquer tempo,
para fazer uma obra; e, se um deles falta, a obra não
pode chegar a seu fim, nem à sua perfeição: querer é o
primeiro, o que lhe deita os fundamentos; saber, o segundo, o que a dispõe como deve; poder, o terceiro, o
que lhe dá execução. E quando este falta, os outros
dois de pouco servem."
Vem-me nesta hora ao pensamento a advertência
tópica do tratadista medieval, porque, ao assumir esta
cátedra, me lembra na memória como se iniciou em
mim o desejo de possuí-la, o que fiz para conquistá-la
e como a consegui.
E' uma história longa, que me ensinou a melhor
conhecer os homens, suas nobrezas e suas fraquezas, e
as dificuldades não raro insuperáveis que encontram
aqueles que não cedem em suas convicções; que não
cortejam os poderosos, antes resistem aos seus caprichos; que, de fronte erecta, procuram abrir por si o seu
caminho; que saem em demanda da verdade na ciência
sem macular a justiça e a pureza na consciência.
Para estes o poder sempre tarda, quando vem, mas
o pouco que conquistam sobeja para dar-lhes a alegria
interior que o muito não traz quando conseguido sem
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altivez e dignidade. Em seus corações, apesar das injustiças que sofrem, não ficam as engelhas do ressentimento. Como ao poeta, amarga-lhes na boca a palavra
ódio, e procuram justificar a fraqueza de alguns homens
pela fragilidade do próprio barro com que foram feitos.
"No peito dos outros", dou a palavra a Antero,
"dos que andam de capela em capela na lida afanosa de
incensar cada dia todos os ídolos, dos que fazem da
glória uma bastilha para aventureiros levarem de assalto,
e não púlpito aonde se suba com respeito e amor, no
peito desses não habita mais do que ambição, vaidade,
endurecimento e miséria. Esses lisonjeiam os grandes;
e os grandes dão-lhes a mão para que subam, e desprezam-nos depois. Lisonjeiam as maiorias; e as maiorias
inconstantes lançam-lhes no regaço um pouco de ouro
e algum aplauso de momento, e depois passam e esquecem. Afagam todas as vaidades; e têm em cada vício
humano um capital, cujo juro dissipam enquanto vivos,
porque essa moeda corrompida para mais ninguém
serve."
"Para os outros a obscuridade, e a miséria muita
vez — mas a estima dos melhores entre os homens pelo
espírito, e, o que excede tudo, a posse duma consciência
superior a quanto não seja a verdade, a justiça e a for
mosura. As idéias serenas brilham-lhes na escuridão do
isolamento e alumiam-lhes com uma luz doce mas imensa
toda a sua obscuridade. Dão-se a desbaratar o mal dos
outros homens, como muitos se dão a aumentar o seu
bem próprio."
"Morrem; mas morrem nobres e puros. Tudo isto
porque foram independentes. Não pertenceram a corrilhos; não elogiaram ninguém para que os elogiassem
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a eles; não incensaram os fetiches dos ridículos pagodes
literários. Foram ^honrados. Foram simples."
Nesta Casa centenária entrei há dezessete anos.
Menino e moço, como diziam os antigos, vinha
substituir, numa turma suplementar, um professor que
se licenciara. Não era a primeira vez que lecionava,
pois que, desde a conclusão do curso secundário, para
o magistério me enderecei, guiado por uma vocação
ancestral, mas era como se o fosse. Durante dias, senti-me oprimido pelas tradições destas paredes, destas
salas, destes corredores, que então me pareciam gigantescos, pelos professores de nomes míticos, símbolos que
conhecera encimando meus livros ginasiais, e que supunha estarem escutando, e criticando, cada palavra, cada
frase que pronunciava. Terminada a aula, saía imediatamente do Colégio, temeroso de encontrar um dos
catedráticos da matéria, que de ambos sabia histórias
de dificuldade no trato e de rigorismo nas inquirições
de apavorar um neófito.
Foi nesse momento de difícil adaptação que de
mim se aproximou uma alma pura, a bondade personificada .
Talvez denunciasse eu, sem o querer, as atribulações
que me iam no espírito. O certo é que um dia, à saída,
procurou iniciar comigo uma conversa, e convidou-me
para tomar café. Data de então, a mais sólida, a mais
fraterna amizade que a dois homens pode unir, a que
me liga, desde essa época, ao professor Pedro do
Couto Júnior.
Aos poucos, e por seu intermédio, fui conhecendo
outros colegas, logo transformados em amigos, como o

professor Hugo Segadas Viana. Passei a ter mais convivência com o povo miúdo da Casa, e comprovei — o
que muitos já notaram — que a sinceridade mora nos
humildes. Desde o porteiro até os serventes, dos bedéis
aos inspetores, só contei e conto ainda com amigos. E é
com orgulho e sensibilizado que o digo: se em momentos
difíceis, nas árduas provas de concurso, não tive a simpatia das bancas examinadoras ou o apoio dos que nelas
podiam influenciar, nunca me faltou o conforto da solidariedade absoluta e desinteressada dos funcionários e
dos professores extranumerários desta Casa. Jamais
o esquecerei. Participaram de minhas provas e meus
anseios — e de alguns, como Carlos Potsch, Mozart
Florin, Isaac Volchan, Israel de Matos, João Goston
Neto e Paulo da Silveira Ramos, permiti-me lembrar-lhes
os nomes, porque, amigos em todas as horas, principalmente nas horas incertas, tiveram reações de alegria e de
revolta diante dos acontecimentos, que eu próprio, que
era a parte, não tive, ou me esqueci de ter.
No ano seguinte ao do meu ingresso, o professor
Raja Gabaglia, ao tempo Diretor, me confiava a regência de três turmas da disciplina e, já ambientado,
foi pesaroso que me retirei do Colégio, quando, instituído
o concurso de títulos para o exercício da função de
professor suplementar, nele não pude inscrever-me por
falta de idade.
Ascende a essa época o desejo, que se tornou plano
de vida, — depois que, em 1939, aqui volvi, e para
sempre — de ser um dia titular de uma das cátedras de
Português desta Casa. Comecei então a preparar-me,
com método, para conquistá-la e tornar-me digno dela.
Matriculei-me, por isso, na Faculdade de Letras da
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Universidade do Distrito Federal, a grande realização
de Anísio Teixeira, a fim de sistematizar e aperfeiçoar
os conhecimentos que possuía. Mas o que essa Universidade representou para mim foi a mudança radical
de vida. Sua influência exerceu-se não apenas nos
métodos de estudo. Despertou-me uma ânsia de saber,
que não me excitara o curso de Direito, e ensinou-me
a tirar do estudo prazeres não suspeitados. Aí aprendi
que "a cultura e seus trabalhos não é carga nem pena,
ganha-pão nem lucro, nem passageiro dever de algumas
horas em nossas existências. Que é a cultura manancial
de gozo", no dizer de Salinas, "alegria original, razão
de ser, ser mesmo do homem."
Para isso, quero confessar-vos, concorria, em primeiro lugar a figura do Diretor. Era o contrário do
formalismo distante, que em outros encontrara. Vivia
em meio dos alunos, orientando-os, sempre conversando
com eles naquela prosa calma e minuciosa, de que, ainda
hoje, às vezes sinto falta. O Dr. Prudente de Morais
Neto foi o mais perfeito, o mais capaz e o mais humano
dos dirigentes do ensino que conheci. A ele devo muito.
Com ele aprendi, na prática, o que pode produzir o
ensino baseado na verdade pedagógica de que não é
propriamente o professor que ensina, mas o aluno que
aprende. Por isso, na U. D. F., como acrossêmicamente
a chamávamos, havia, antes do mais, a reabilitação da
personalidade do aluno, o que lhe possibilitava a eclosão
plena das aptidões.
Os professores, lembram-me todos e de alguns não
posso aqui omitir o nome, porque sinto a cada momento
o que lhes devo.
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Álvaro Ferdinando de Sousa da Silveira, didata
notável e conhecedor profundo do idioma, foi meu
mestre de filologia portuguesa. Com ele fiz todo o curso
de bacharelado e, posteriormente, na Faculdade Nacional de Filosofia, o de doutorado. Ainda hoje, decorridos dez anos do último contacto entre o professor e o
aluno, em que leituras e pesquisas diversas dele em
parte me separaram, vejo a sua presença em hábitos e
conhecimentos que não mais me abandonaram.
Antenor Nascentes, a quem, com outra propriedade, se poderia aplicar o título de "mestre de mestres
e mestre de todos", de que tanto se jactava aquele serralheiro Gamain, que instalou a frágua de Luís XVI,
iniciou-me nos estudos românicos e abriu-me ao conhecimento regiões lingüísticas por mim desconhecidas. Que
diferença encontraria entre a figura ríspida da história
lendária do Colégio e aquele professor exigente mas
bondoso, que fui encontrar na Universidade, que facultava sua biblioteca particular aos que desejavam realmente aprender, que saía de seus hábitos morigerados
para ficar, até altas horas da madrugada, a debater os
complexos fatos românicos com jovens ainda inexperientes, que iam tirá-lo de suas comodidades ! Foi por excelência "Io mio maestro e 'l mio autore", porque soube
orientar-me aproveitando minhas inclinações naturais,
ainda quando o terreno lingüístico que palmilhava não
era do seu agrado especial. Humilde, sem dúvida, na
falange em que se conta um Ernesto Faria, um Serafim
Silva Neto, sou - - e o digo com orgulho — um dos
seus discípulos mais devotados. Se um dia aspirei à
honra de substituí-lo na cátedra, que elevou, nunca supus
que o destino me reservara outra maior; qual a de ser
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por ele recebido nesta Congregação, a que voltou pelo
mérito excepcional, que lhe reconheceram os colegas.
Lá — e depois de transferido para a Faculdade
Nacional de Filosofia — conheci outros mestres que
vincaram fortemente minha personalidade: meus professores de latim, Antônio dos Santos Jacinto Guedes,
portador de um caráter que, infelizmente, vai escasseando nos dias de hoje, e Ernesto Faria, este renovador
de métodos, a quem desde o primeiro contacto me uniu
uma amizade fraterna, que o tempo só tem concorrido
para solidificar; minha professora de francês e, mais do
que isso, minha professora de gosto literário - - Madelaine Manuel, a quem dois governos estão devendo um
público reconhecimento, pelo muito que tem feito pela
cultura francesa no Brasil e pela brasileira na França;
meus mestres de outras disciplinas, todos meus amigos,
não poderia também olvidá-los na hora em que assumo
as responsabilidades desta cátedra de tão nobres
tradições.
Por aqui passaram algumas das glórias da ciência
filológica do país. Neste Colégio sempre houve professores que primaram por adaptar ao ensino da língua os
métodos mais modernos e a súmula conclusiva da ciência
do seu tempo. Assim foi no passado, com Pacheco
Júnior, Fausto Barreto, Aureliano Pimentel, Silva Ramos,
Vicente de Sousa e João Ribeiro, para só falar dos
mortos. Assim há de ser no presente e pelos tempos
vindouros, enquanto nos mirarmos nos exemplos edificantes que nos dá a história desta Casa.
Daqui devem continuar a sair — como no passado — os trabalhos que renovaram o nosso ensino
secundário. Daqui devem partir — como partiam — as
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advertências contra o ensino da ciência superada e
contra os métodos inoperantes.
Permiti-me, por isso, senhores, que vos apresente,
sumariadas, algumas causas da crise por que passa
atualmente o ensino da língua, que julgo refletidas, de
forma direta, no ensino em geral. Não vejais em
minhas palavras intenções que elas não contêm. Critico
um sistema que já provou sobejamente sua ineficácia
Não viso a pessoas, mas a métodos.
Examinemos, primeiramente, o estudo do idioma.
Que se fez até hoje no Brasil, diante do que está
por fazer?
Reelabora-se geralmente o que já foi feito — e mal
feito —, sem, ao menos, apresentá-lo melhor do ponto
de vista metodológico. Zela-se com fervor a ciência
alheia, murcha pelo tempo, e deixa-se de colher a seiva
virgem dos aspectos lingüísticos intocados. Em todos
os domínios, na fonética e na fonemática, na morfologia
e na sintaxe, na semântica e na estilística, na dialecíologia e na crítica de textos, "os horizontes abrem-se-nos
tão largos e tão vazios, que quase nos chegam a intimidar."
Herdamos um idioma riquíssimo e másculo de um
povo heróico, matizado de sonoridades, plástico de
flexões e de rítmica, mas estereotipado no ensino em
poucas fórmulas consagradas pelos antigos. O seu potencial de meios expressivos não é sequer examinado,
quanto menos utilizado. Os que o ensinam, sob a alegação de o terem estudado, salvas sempre as honrosas
exceções, dão-nos apenas licença de usar, com extrema
parcimônia, de formas e de enunciados que, por acaso,
se encontrem nos Barros e nos Vieiras, nos Camões e
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nos Bernardes, nos Sousas e nos Herculanos, como se
todas as possibilidades lingüísticas do tempo estivessem
contidas em suas obras, como se a língua fosse um produto estável e não uma atividade criadora, érgon e não
enérgeia, como diria Humboldt.
Os responsáveis diretos por este estado de coisas,
por esta redução do idioma à pobreza paralítica, são,
sem dúvida, nossos gramáticos e filólogos, pela concepção estreita que têm dos fatos lingüísticos.
Apesar dos serviços prestados, é preciso ter cautela
com alguns filólogos, adverte Rodrigues Lapa. "Homens
do passado, divinamente ingênuos e quase sempre teimosos, são levados, por força do seu mister, a refrear o
passo à língua, julgando-se potentes e competentes para
corrigir algumas das suas demasias e liberdades. Trabalho quase sempre inútil; e inútil, porque se há aí
alguém que escreva mal, são precisamente os filólogos,
que nos aconselham a escrever bem." E continua:
"Estes respeitabilíssimos senhores estão quase sempre
a falar-nos de "purismo" gramatical e a indicar-nos que
o bom caminho é volvermos aos tempos vernáculos de
João de Barros ou Frei Luís de Sousa. No fundo, de
tanto lidarem no passado, não têm uma clara compreensão das exigências do presente. Toda inovação os
escandaliza. E quando aparece um divino artista como
Eça. escrevendo um português de lei, aqui e ali atravessado como propositadamente por um estrangeirismo,
lançam sobre ele a filológica maldição de afrancesado,
tal como os súditos da senhora D. Maria I, que Deus
haja, alcunhavam os pedreiros-livres, em nome de um
nacionalismo, que nos atrasava de Europa um século".
Dificilmente se poderia dizer melhor.
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Chegamos a esta conclusão absurda. Os nossos
gramáticos são os que pior se utilizam do idioma, numa
recriação de fórmulas tópicas e infantis, quando não
tendem, pela carência de gosto, a exibir a enganosa
riqueza estilística das construções arrevesadas, colhidas
em escritores de épocas diversas, mortas e frias de
séculos, incapazes de reviver como o Lázaro bíblico pela
falta de um novo Cristo. Como poderiam, pois, ensinar
o funcionamento de um mecanismo que eles próprios
não manejam com habilidade?
E' evidente, é intuitivo que esta situação deriva de
preconceitos falazes, de não distinguirem eles, com a necessária nitidez, o caráter abstrato da língua como
sistema da forma concreta que ela reveste na fala. a
estrutura lingüística do ato lingüístico; de não discernirem os fatos sincrônicos dos diacrônicos; de condicionarem, enfim, a seleção dos meios expressivos a infundados conceitos do certo e do errado, do puro e do
impuro.
E pensar-se que há dezenas de anos, desde a publicação do Cours de Linguistique Générale, de Ferdinand
de Saussure, algumas verdades rolam pelos campos da
ciência, que, se incorporadas a nossas gramáticas expositivas, evitariam que continuassem a misturar, sem distinção, o geral com o particular, o presente com o passado, o morto com o vivo, e a legitimar apenas formas
e construções de autores de outras épocas, que não pensavam como nós e, por conseqüência, como nós não
podiam falar nem escrever.
Não sou iconoclasta, mas diante de tais anacronismos, difficile est satiratn non scriherel O passado deve
ser pesquisado, julgo mesmo indispensável o seu estudo,
28

e o tenho feito. Muitos dos fatos presentes só se explicam satisfatoriamente quando descemos a cadeia dos
estágios lingüísticos e vamos apreciá-los em sua gênese.
Mas o condenável é transplantar o pretérito para a
atualidade, eliminar as épocas históricas e confundir
tudo num mosaico ideal inexistente. Foi este, mutatis
mutandis, o erro estrutural do humanismo renascentista,
que pretendeu reviver nos velhos moldes lingüísticos e
literários uma cultura que se distanciara quinze séculos
de seus padrões. Ficou, por conseguinte, na imitação.
Faltou-lhe a vida que pulsava, e pulsa ainda, nos versos
de Homero e de Vergílio e na prosa de Cícero e
Xenofoníe. Estes, porque sentiram verdadeiramente,
insuflaram na expressão os ideais do seu tempo e, por
isso, ainda hoje e pelos séculos em fora, conseguem
recriar nos que os lêem o estado emocional primitivo,
que originou a eclosão artística.
Danosa também é a confusão que comumento se
faz entre a estrutura da língua e o seu uso individual
e artístico, entre a lan£ue e a paro/e saussurianas.
A língua é um conjunto de sinais que exprimem
idéias, sistema de ações e meio pelo qual uma dada
sociedade concebe e expressa o mundo que a cerca, é a
utilização social da faculdade da linguagem. Criação
da sociedade, o seu sistema está a salvo da ingerência
do indivíduo, antes age de maneira coercitiva sobre ele.
Não é, porém, imutável; ao contrário, vive em perpétua
evolução, paralela à do organismo social que a criou.
Em sua história o indivíduo desempenha papel modesto.
Sua influência se exerce através dos grupos, de forma
indireta.
— 29

É, porém, na execução individual que a língua se
concretiza. E, como cada indivíduo tem em si um ideal
lingüístico, procura extrair do sistema idiomático de que
se serve as formas de enunciado que melhor lhe exprimam o gosto e o pensamento. Essa escolha é sempre
uma operação artística. É a fala individual, o estilo, o
próprio indivíduo a expressar suas alegrias e suas angústias. Alguns, melhor dotados, conseguem captar a frescura lírica ou o calor épico do quotidiano, a vibração da
época, transpô-los em caracteres e fazê-los reviver pelos
tempos adiante. Por isso a obra de arte é intangível.
"Contra a arte, ó morte, em vão teu ódio exerces!"
disse o poeta. Mas, por expressarem os ideais artísticos
da época, soaria falso um Vergílio quinhentista ou um
Camões novecentista, e, porque foram grandes e porque
foram gênios, certamente eles seriam os autores, se sm
outros séculos vivessem, não da Eneida e de Os Lusíadas,
mas de poemas muito diversos no espírito e na forma.
Além disso, o passado é sempre fragmentário.
Jamais o podemos reconstituir em suas minúcias, pois,
corno lembra Goethe, "do que foi feito ou dito, uma
ínfima parte foi escrita; do que foi escrito, uma ínfima
parte foi conservada."
É, assim, um erro ver o presente com os olhos do
passado, como o é o inverso, examinar épocas antigas
com preconceitos modernos. Ao historiador é necessária certa dose de despersonalização, deve ele seguir o
conselho de Anatole France e ser, por estranho desdobramento, homem antigo e homem moderno, e viver sobre
dois planos diferentes. Mas aos nossos historiadores da
língua e da literatura — não há injúria em dizer-se —
falta de regra esta elementar capacidade dramática:
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não conseguem despegar-se de velhos e cansados processos, e, temerosos da vida perigosa sobre planos distintos, procuram fundi-los, para sua comodidade, num
só. É a tragicomédia do histerismo, a que se refere
Leo Spitzer, "que parte para a conquista da verdade
histórica "objetiva" e traz apenas, como fruto da pilhagem, uma indigesta moles viscosa do subjetivismo do
historiador, que, decapitando as épocas históricas e desconhecendo-lhes a forma mentis, relaciona tudo, exceto
os a priofi da própria época."
Um fato, narrado por Mussafia, demonstra a que
exageros pode também chegar o histerismo inverso, que
vigorou, com preponderância, em fins do século passado,
quando Hermann Paul enfaticamente afirmava não
haver outro estudo científico da língua senão o histórico.
Mandara Mussafia um examinando à pedra e
pedira-lhe que escrevesse em francês a frase: O Imperador chamou Rolando. O jovem prontamente redigiu:
"Li emperere at apelei Rollant".
— Muito bem! redargüiu — Escreva agora em
francês moderno.
A resposta foi também pronta:
— Ah! senhor professor, o francês moderno ainda
não aprendemos. . .
Fixar no tempo e no espaço, examinar cronológica
e geograficamente os fatos, eis a tarefa preliminar do
historiador, em cuja classe se inclui o filólogo.
Mas o mais grave, o que está a matar o estudo do
idioma em nossas escolas é que todo o ensino se faz na
base do certo e do errado, do que é e do que não é
vernáculo.
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É natural que se evitem os erros, isto é, as formas
lingüísticas que transgridem a norma coletiva ou que
são inadequadas a determinada função, mas não se
deve nem se pode agir no caso com demasiado rigor,
pois, como salienta Frei, a maioria das incorreções
servem geralmente para prevenir e reparar os déficits
da linguagem correta. Melhor que os filólogos, os
escritores sentem isso, e fazem até da impropriedade uso
consciente, empregando-a como recurso de estilo de rara
expressividade. E aqueles de linguagem predominantemente afetiva são os que mais fogem aos padrões
coercitivos. Alguns procuram mesmo justificar suas
incorreções, e às vezes se aproximam das causas que as
geram, à semelhança do Jean-Jacques Rousseau, na
Letttre sur une nouvelle léfutation:
"Minha primeira regra, pois que não me preocupa
em absoluto o que se possa pensar de meu estilo",
escreve ele com certo exagero, "é de me fazer compreender. Todas as vezes que, por meio de dez solecismos,
puder exprimir-me de modo mais forte ou mais claro,
não hesitarei jamais."
Evitem-se os erros, os erros verdadeiros. Mas para
isso só há o remédio já preconizado por Jespersen:
"Nada de listas e de regras, repita-se o bom muitas e
muitas vezes."
Deixemos de lado as regras e as exceções. Estudemos a língua. Que não se repita em nosso ensino o
que se conta de um professor dinamarquês, que, tendo
perguntado a um aluno qual o gênero do substantivo
francês mort —• e acrescentado, em seguida, por quê? —,
obteve a resposta: "porque vem do latim mors, que é
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feminino"; com o que não se satisfez e corrigiu assim:
"nada disso, é porque é exceção".
Sejamos mais clementes com os estrangeirismos,
mesmo porque não podemos evitá-los, pois nos vêm
com os progressos da civilização: a palavra a acompanhar a coisa, indicando-lhe a origem.
Em relação ao purismo, recordemo-nos do que já
foi luminosamente dito por Ortega y Gasset:
"O castiço, precisamente porque significa o espontâneo, a profunda e inapreensível substância de uma
raça, não pode converter-se em uma norma. As normas
são sempre abstrações, rígidas fórmulas provisionais que
não podem aspirar a incluir as ilimitadas possibilidades
do ser. Por amor à Espanha de hoje e de amanhã,
não nos queiram reduzir à Espanha de um século ou de
dois séculos que passaram! A psicologia de uma raça
deve entender-se como uma fluência dinâmica sempre
variável, jamais conclusa."
"Um escritor castiço é, pois, um escritor que se
atem a formas de poesia inventadas por outros artistas
de seu país; o que quer dizer que ê um imitador, não
um poeta."
Não proponho a anarquia lingüística, sugiro apenas
que se ensine a língua como ela é e não como alguns
supõem que seja. Por isso não vejo razão para urn
teorismo abusivo, fundado em conceitos abstratos e duvidosos, nem tampouco para uma prática, baseada em
processos analíticos, que decompõem a tal ponto a expressão sintética que a fazem irreconhecível, qual a
Mosca azul do conhecido poema de Machado de Assis.
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Seu refulgir mais parecia um sonho; dissecada pelo
poleá, perdeu, no entanto, aquela
"Visão fantástica e sutil'
e sucumbiu
"Rota. baixa, nojenta, vil".
Examinemos tão somente a expressão realizada.
Não queiramos repor o que os autores desejaram omitir.
Não completemos aquilo a que nada falta, o que está
perfeito e concluso.
A língua de nossos dias reflete a civilização atual,
rápida no enunciado, em virtude da própria rapidez
vertiginosa do desenvolvimento material, científico e
técnico: processos acrossêmicos, reduções às iniciais de;
longos títulos, interferências de vocabulários técnicos;
intercomunicação de linguagens especiais, tudo vulgarizado imediatamente pelo jornal, pelo rádio, auxiliado
pela televisão. Impossível ao estudioso do idioma
manter a quimera do purismo lingüístico, querer forçar
a jovens, que pertencem aos mais diversos grupos
sociais, um padrão idiomático dissociado da vida,
mosaico de formas e construções de épocas várias, encanecidas ou mortas pelo tempo.
Há por aí urna geração nova, desiludida dos falsos
profetas, dos "archisuppôts de Ia langue", dos que se
comprazem em fabricar palavras que não vivem, que
procuram evitar a entrada de vocábulos das línguas de
civilização atuais e, em nome de um purismo soi-disant
eterno, só admitem a pilhagem ao latim e ao grego,
esquecendo-se, como já disse alguém, de que é essa a
pior espécie de furto, porque feito a cadáveres.
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Ela um dia terá a sua hora. E como creio nos
destinos do Brasil, estou certo de que a verdade científica predominará ao fim.
Dia virá em que os diversos aspectos do nosso
opulento e harmonioso idioma serão examinados de
forma concreta, em que questões de fato venham a ser
estudadas como tais e em que disporemos de meios
para isso.
' Não possuímos um laboratório de fonética experimental. Nossos falares regionais se alteram sem que
ninguém os possa colher, nossas línguas indígenas são
estudadas por leigos, estudo esse que consiste ainda em
reproduzir o ensinamento de velhas gramáticas jesuíticas,
anteriores de séculos ao advento da ciência da linguagem.
Ao atual ministro da Educação e Saúde, Dr. Ernesto
Simões Filho, devemos um ato que pode alterar este
estado de coisas, removendo alguns dos empecilhos que
o provocam. O Centro de Pesquisas Filológicas, por ele
instalado na Casa Rui Barbosa, está fadado a desempenhar, de futuro, um papel relevante na renovação dos
estudos do idioma. Deve congregar todos os de boa
vontade, que aí certamente encontrarão os meios necessários para as pesquisas lingüísticas que quiserem realizar. E confiante no idealismo e na capacidade organizadora do seu diretor, meu prezado amigo Américo
Jacobina Lacombe, tenho esperanças de que brevemente
possamos louvar os frutos desta feliz iniciativa.
Permitinme, senhores, que, nesta hora em que um
dos ideais de minha vida se concretizam, deixe falar
também a linguagem do sentimento, evocar em palavras
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simples e puras os que mais me animaram nos estudo»
que me trouxeram a esta cátedra.
Meu pai, cuja vida de homem e de estudioso me
tem servido sempre de modelo, minha mãe e minha
esposa, meus irmãos e minhas filhas, que me ensinaram
que a ternura não é coisa inútil neste mundo; meus
amigos e meus alunos, que todos neles se incluem,
constituis o patrimônio inestimável que possuo neste
país em que a amizade, é condição de sobrevivência,
como observou Saint-Hilaire.
Meus colegas de congregação, — entre os quais
conto velhos amigos, como Waldemiro Potsch, que sempre foi, a meu favor, a vox clamantis, e Álvaro Lins,
cuja amizade, posta à prova no jogo de interesses, que
é um concurso, saiu mais fortalecida, — de vós também
não esquecerei a vontade expressa que manifestastes
de trazer-me a vosso convívio.

Ao Sr. Ministro da Educação — cujo estado de
saúde impediu de prestigiar esta sessão com sua presença — devo um agradecimento especial, por ter submetido à assinatura do Senhor Presidente da República,
depois de consultadas as autoridades competentes, o
decreto de minha nomeação, que se fundava no fato de
haver empatado em 1.° lugar com outro candidato nas
indicações preliminares, em concurso recente e de
acorrência numerosa.
Confiante na Providência Divina, espero não poupar
esforços para que S. Excia. possa um dia desse ato
se orgulhar.

Deixei para o fim, propositalmente, um agradecimento particular. Dos três requisitos necessários à
obtenção desta cátedra, dois, o querer e o saber, exigiam
o meu esforço e tenho a certeza de que, no caso, segui
o lema de Herculano:
"Fui um homem que quis."
Sinto também que não deslustrei o ensino dos
mestres nem as tradições desta Casa nos dois concursos
que aqui realizei.
Mas o poder independia de mim. Estava em mãos
de outros e a história nos ensina que tudo o que depende de outro homem é problemático.
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