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 O novo século trouxe para São Paulo a certeza de mudanças. Afinal, já há algum 
tempo o estado paulista vinha enriquecendo com o café e sua capital refletia esse 
dinamismo por meio de uma efervescência econômica, social e cultural inédita. Depois 
de séculos de marasmo e pasmaceira, a cidade deixava de ser uma vila perdida no sertão 
brasileiro para tornar-se um pólo cosmopolita, repleto de sotaques vindos até dos mais 
distantes países do mundo. A malha urbana ultrapassava seus antigos limites, novos 
bairros surgiam. Das ruas do centro partia o novo transporte coletivo: o bonde. Com 
veículos da São Paulo Light and Power atingiam-se os lugares mais distantes. Pelos 
trilhos, trabalhadores chegavam às fábricas ou podiam ir, à noite, assistir aos 
espetáculos nos teatros do centro da cidade. Até mesmo nos anúncios das peças teatrais 
sempre se mencionava que bondes de todas as linhas estariam funcionando até o 
término da sessão.  
 A vibração que emanava de tanta gente cheia de energia, disposta a transformar 
seu destino, impregnava tudo. Abria-se o mundo ao empreendedorismo dos mais 
arrojados. Todo tipo de iniciativa comercial, industrial ou cultural tinha seu lugar, desde 
as mais populares até aquelas direcionadas a uma elite segura de si e desejosa de deixar 
sua marca na paisagem da cidade. 
 Do final do século XIX até os anos 30, foi enorme, por exemplo, o número de 
teatros construídos ou adaptados que surgiram em São Paulo. Onde, até 1900, havia 
dois edifícios dedicados às artes cênicas, sucederam-se dezenas de prédios, sobretudo 
quando o cinema veio participar dos espetáculos oferecidos ao público sempre ávido por 
distração (AZEVEDO, s/d, p. 522-83). Prova disso foi o interesse despertado pela 
“praça” de São Paulo em grandes empresários do Rio de Janeiro do setor de diversões 
que investiram na cidade, abrindo e mantendo diversos estabelecimentos. O mais 
importante dentre eles foi Paschoal Segreto, conhecido como “Ministro das Diversões” 
e que, entre 1901 e 1920 (ano de sua morte), arrendou diversas casas de diversão em 
São Paulo, apresentando, sobretudo, mas não só, o chamado teatro ligeiro (AZEVEDO, 
2006, p. 218-9). 
 Mas não eram apenas teatros populares, acanhados e baratos que despontavam 
pela cidade. Eram também grandes empreendimentos, muitas vezes bancados por 
membros das mais tradicionais famílias paulistas. Assim, o Teatro Santana, melhor 
teatro da cidade antes da inauguração do Teatro Municipal, foi construído pelo Conde 
Álvares Penteado; o teatro São José (o primeiro desse nome) pertencia aos Prado; o Boa 
Vista, construído em 1916, pertencia ao jornal O Estado de São Paulo, da família 
Mesquita.  
 Entretanto, o movimento teatral de São Paulo, embora dinâmico como 
assinalado acima, não era ainda auto-suficiente. As atrações, fossem de teatro de 
variedades, de teatro dramático ou de teatro lírico, eram, praticamente todas, vindas de 
fora da cidade, tanto do Rio de Janeiro (a capital federal), quanto da Europa. A partir 
dos anos de 1890, começaram a chegar a São Paulo artistas ilustres da cena nacional e 
internacional como as atrizes Eleona Duse e Sarah Bernhardt ou os atores Gustavo 
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Modena e Ernesto Rossi. As temporadas desses grandes nomes contaminavam os 
espectadores mais entusiastas que passaram a organizar sociedades amadoras 
recreativo-dramáticas com o intuito de tentar reproduzir as emoções do palco. 
 Conta-se às dezenas o número desses agrupamentos. Os mais famosos foram os 
chamados Filodramáticos, ligados à comunidade de imigrantes italianos. Mas existiam 
muitos outros, de origens nacionais diferentes (portugueses, espanhóis) ou formados a 
partir de associações profissionais. O grupo com atividade mais constante e duradoura 
foi o Grêmio Dramático do Real Club Gymnastico Português, que chegou a ter seu 
próprio teatro, ensaiadores fixos e oferecer aulas de interpretação para seus integrantes, 
organizadas pelo ator Capitão Antonio Corrêa Vasques. As primeiras apresentações do 
Club Gymnastico aconteceram em 1883. Vinte anos mais tarde ainda era possível 
encontrar referências a ele.  

Foi nesse panorama dinâmico de efervescência cultural, que se alterava 
rapidamente, que surgiu a iniciativa de criação de um conservatório para o ensino de 
música e de arte dramática. Como em muitos outros aspectos das artes no começo do 
século XX, os brasileiros basearam-se no exemplo de uma instituição francesa, 
considerada como a mais refinada e moderna da época: o Conservatoire de Paris.1 Aliás, 
o teatro francês sempre fora o grande modelo para todo o mundo desde a época do 
Classicismo, passando pelo Romantismo, pelo teatro de revista até chegar ao século 
XX. 

A iniciativa para a criação do Conservatório partiu de dois entusiastas 
empenhados em promover o ensino e aperfeiçoamento dos futuros artistas nacionais. O 
primeiro deles dedicava-se à área musical, tendo composto concertos e óperas. Seu 
nome era João Gomes de Araújo.2 O segundo, Pedro Augusto Gomes Cardim, foi 
homem de teatro e dedicou-se até o final da vida ao Conservatório. 

Pedro Augusto, nascido em Porto Alegre em 1864, cresceu em meio às 
discussões musicais e teatrais trazidas para casa por seu pai, o músico e dramaturgo 
português, João Pedro Gomes Cardim. Contudo, sua formação é de advogado, formado 
pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em São Paulo. Como jornalista 
escreveu n’A Província de São Paulo e colaborou com o Correio Paulistano, o 
Comércio de São Paulo, A Gazeta, além de ter se tornado redator-chefe do Diário de 

Notícias. No setor público foi vice-intendente de Obras Públicas e vereador. Como 
político trabalhou pela construção do Teatro Municipal de São Paulo, em 1911; pela 
fundação da Academia Paulista de Letras, em 1909; e da Academia de Belas Artes de 
São Paulo, em 1925. 

A ligação de Pedro Augusto com o teatro, no entanto, não era meramente 
empresarial. Ele foi também autor dramático, tendo escrito operetas, vaudevilles, 
sainetes, monólogos e comédias. Além disso, organizou e dirigiu, a partir de 1917, uma 
das mais importantes companhias teatrais, atuante no início do século XX: A 
Companhia Dramática de São Paulo. Dessa companhia fazia parte a atriz Itália Fausta, 
conhecida como a maior atriz trágica do teatro brasileiro.  

Não surpreende, portanto, que esse homem tão dinâmico tenha se empenhado 
com tanta energia na criação e direção de sua obra mais dileta: o Conservatório 

                                                 
1 Na França, o Conservatório Nacional Superior de Arte Dramática (CNSAD) foi fundado em 1795 e 
fazia parte do Conservatório Nacional de Música e de Declamação, antiga Escola Real de Canto e de 
Declamação, criada em 1784. A declamação era vista então apenas como uma parte da formação musical. 
É apenas em 1806 que passa, efetivamente, ao ensino da arte dramática, e a declamação acaba sendo 
posta de lado. Em 1946, Música e Arte Dramática foram separadas em dois conservatórios distintos. O 
CNSAD existe até hoje.  
2 João Gomes de Araújo nasceu em Pindamonhangaba em 1846 e faleceu em São Paulo em 1943.  
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Dramático e Musical de São Paulo. Desde o primeiro projeto para o Teatro Municipal, 
Gomes Cardim já previa um espaço dedicado ao ensino das artes que seriam 
apresentadas no dito teatro: a música, o teatro e a combinação de ambos: a ópera. Dizia 
ele: “em São Paulo, capital artística, não podia continuar faltando o estabelecimento de 
arte que servisse, a um só tempo, ao professorado especializado, ao virtuosismo e, com 
igual importância, à arte dramática” (SALAMA, 1987, p. 71). 

O Conservatório Dramático e Musical de São Paulo (CDMSP) foi fundado em 
15 de fevereiro de 1906. As primeiras reuniões foram realizadas no Clube Internacional, 
e a primeira diretoria eleita era composta por um presidente – Antonio de Lacerda 
Franco3 -, um tesoureiro – Carlos de Campos4 – e um diretor-secretário – o próprio 
Gomes Cardim. 

Para abrigar as atividades do CDMSP foi alugada a antiga e espaçosa casa da 
Marquesa de Santos na rua Brigadeiro Tobias, esquina com a rua Santa Efigênia.5 A 
cerimônia de inauguração deu-se no dia 12 de março de 1906 e as atividades da escola 
iniciaram-se em 25 de abril do mesmo ano. Inicialmente, eram 134 alunos pagantes e 
outros 48 que cursariam a escola gratuitamente. 1909 é a data da mudança de sede do 
CDMSP. Muito embora se mantendo com recursos próprios, a diretoria do 
estabelecimento conseguiu, junto ao governo, uma verba de 100 contos de réis como 
parte do valor necessário à aquisição de uma sede própria que chegava a 160 contos. O 
edifício escolhido situava-se na Avenida São João e fora construído pelo industrial 
Frederico Joaquim, depois vendido a Luis Landró, que o repassou ao Conservatório. Até 
então era conhecido como Salão Steinway, um local de tradição na cidade para 
apresentação de concertos de música erudita. Esse é, até hoje, o endereço do 
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo.  

O curso de Arte Dramática da escola procurava seguir o modelo de seus 
similares europeus. Sua duração, segundo matéria publicada no jornal Comércio de São 

Paulo, de 06 de abril de 1906, era de 3 anos, ministrado das 18h às 21h, tendo como 
disciplinas português, francês, italiano, inglês, geografia, história, corografia brasileira,6 
aritmética, literatura geral, poética, psicologia, estática, história do teatro, dicção, 
recitação, expressão fisionômica e pelo gesto, caracterização, vestuário, representação 
coletiva, esgrima e ginástica de salão. As aulas de português, línguas estrangeiras e 
aritmética eram ministradas também aos alunos de música, logo no início do curso. Nos 
anos seguintes, agrupavam-se matérias mais específicas. Nota-se que o curso era 
pensado especialmente para atores, sem menção à formação de dramaturgos ou outros 
profissionais da área teatral.  

Os primeiros professores de Arte Dramática no Conservatório foram Pedro 
Augusto Gomes Cardim, Wenceslau de Queiroz (literatura e estética), Luiz Pinheiro da 
Cunha, Hipólito da Silva (dicção), Augusto César Barjona (História do Teatro) e Felipe 
Lorenzi (chegado em 1908).7  

No período de 1910 a 1932, a escola formou 1.411 alunos no total, sendo 18 em 
Arte Dramática. A discrepância pode dar uma falsa idéia sobre a escola. Acontece que 
cerca de 80% dos estudantes formados pela instituição eram alunos de piano (o gosto 
pelo instrumento era uma verdadeira mania no início do século, uma “pianolatria” como 

                                                 
3 Antonio Lacerda Franco (1853-1936) foi jornalista, administrador e deputado por São Paulo. 
4 Carlos de Campos (1866-1927) foi advogado, compositor, fundador e membro da Academia Paulista de 
Letras e político. Foi governador do estado de São Paulo entre 1924 e 1927. 
5 O edifício tinha pertencido ao Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e à Marquesa de Santos, sua esposa. 
Depois que o Conservatório deixou o prédio para instalar-se em sua nova sede ele foi demolido.  
6 Corografia: estudo ou descrição geográfica de um país, região, província ou município.  
7 Com a morte de Wenceslau de Queiroz, a disciplina foi assumida por Mário de Andrade, em 1922.  
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a chamou Mário de Andrade. Mesmo os demais instrumentos tinham, por vezes, apenas 
um ou dois alunos). Nos anos 30, houve um declínio acentuado de matriculados, mas 
esta foi uma tendência geral da escola que chegará aos anos 40 em crise. De fato, se em 
1921 havia, no total, 6.921 alunos, em 1932 eles eram 1.311, e o relatório de 1943 
aponta apenas 377 matriculados. 

Em Arte Dramática, quando da mudança de sede em 1909, o Conservatório tinha 
38 alunos, sendo 8 pagantes e 30 gratuitos. Os dados anotados a partir das fontes 
disponíveis indicam uma atividade constante e intensa deste curso. Os números que 
puderam ser apurados de alunos inscritos foram: em 1926, 55; em 1929, 81. Porém, o 
relatório de 1938 não menciona o curso de Arte Dramática, pois, muito provavelmente, 
ele fora suspenso. É o que se infere também a partir do relatório de 1942-3, quando 
ocorreu uma intervenção do governo federal na administração da escola motivada pela 
alegação de supostas irregularidades.8 

Como interventor foi designado Carlos Augusto Gomes Cardim, irmão de Pedro 
Augusto, o qual havia sido diretor do Conservatório de 1906 a 1913 e de 1923 até 
1931.9 É de então a decisão de que a Arte Dramática deveria voltar não só às salas de 
aula como também ao nome da própria instituição. Aliás, na primeira alteração 
implementada pela nova diretoria lê-se: 

 
É justificada pela necessidade de se recolocar o conservatório na sua finalidade de agente 
propulsor da arte musical e da arte dramática, reposto, assim, no objetivo contido no próprio 
nome da fundação “Conservatório Dramático e Musical de São Paulo”. Assim, às letras “a” e “c” 
do artigo 2 acrescente-se “e da arte dramática”. 
 

 E as montagens voltaram a ocorrer. As primeiras encenações registradas foram 
Rosas de todo ano, de Julio Dantas; Rosalina, de Max Murey; O nefellibata, de Carlos 
Augusto Gomes Cardim; O divórcio de Mary e Eis o caso, de Dante Constantini. 
Curioso anotar que nesse mesmo ano de 1943, em agosto, o GUT10 se apresentou no 
Conservatório com O Irmão das Almas, de Martins Pena, com a participação de Cacilda 
Becker, entre os atores.  
 Não se pôde precisar com certeza o ano no qual o curso de Arte Dramática torna 
a desaparecer. Ainda em 1946 era possível encontrar referências às encenações dos 
alunos do Conservatório.  
 De todo modo, baseando-se nos fragmentos disponíveis dessa longa história, é 
possível dizer que as atividades ligadas ao ensino da arte dramática no Conservatório 
Dramático e Musical de São Paulo efetivamente existiram e funcionaram, ainda que 
com intensidades diversas ao longo dos anos. Houve uma busca constante pelo curso, o 
que demonstra também o interesse da população paulistana pela arte dramática e o 
dinamismo desse setor na vida da cidade.  

Nos estudos da história do teatro brasileiro considera-se geralmente a escola 
fundada por Coelho Neto, no Rio de Janeiro, em 1911 - a Escola Dramática Municipal 
(hoje, Escola de Teatro Martins Pena), como a primeira criada no país. No entanto, tal 

                                                 
8 A escola esteve sob intervenção federal até a década de 70, segundo informações da atual diretoria do 
CDMSP. 
9 Pedro Augusto afastou-se da direção durante os anos em que organizou a Companhia Dramática 
Nacional, ao lado de Itália Fausta. Outros diretores foram: Luiz Pinheiro da Cunha (1913 a 1922), Samuel 
Arcanjo dos Santos (1931 a 1937) e Francisco Casaboni (1937 a 1942). 
10 O GUT – Grupo Universitário de Teatro - foi um grupo amador, organizado em 1943 com alunos da 
Universidade de São Paulo, tendo como diretor aquele que viria a ser um dos grandes críticos da história 
do teatro brasileiro, Décio de Almeida Prado. 
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afirmação baseia-se na falta de informações sobre a iniciativa levada a cabo em São 
Paulo em 1906; logo, cinco anos antes.  

Certamente, a escola passou por altos e baixos em seus muitos anos de 
existência, deixando, inclusive, de oferecer aulas de teatro nos dias atuais. Contudo, isso 
não anula o fato de que o curso de Arte Dramática foi criado e instalado em 1906 e que 
funcionou, pelo menos, até os anos 40. 

Hoje, o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo dedica-se apenas ao 
ensino de música, mas a ele é devido o título de primeira escola de teatro do Brasil e da 
América Latina.  
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 1 

Um discurso sobre o Brasil: uma análise do jornal Minerva Brasiliense - Rio de 

Janeiro (1843-1845). 

 
Lílian Martins de Lima 
 
Bacharel em História pela Unesp. Mestranda em História e Cultura Social na Unesp. Bolsista 
CAPES. 
 

Os estudos históricos dedicados ao periodismo brasileiro do século XIX são 
escassos e apresentam como característica comum o uso dos mesmos a título de 
ilustração das polêmicas românticas entre nós. Analisá-los e compreendê-los, enquanto 
um espaço de discussão e divulgação/doutrinação de idéias, é nosso objetivo no 
presente trabalho. Assim, uma primeira observação a ser feita diz respeito ao que era 
compreendido por imprensa no período em questão.  
 
 Nacionalidade e Progresso 

 

Diferentemente do que entendemos por imprensa nos dias atuais, no século XIX 
era considerada imprensa toda obra impressa, desde pequenos panfletos, folhas avulsas 
até os jornais. Outra observação que se faz necessária é com relação ao seu formato. Os 
periódicos apresentavam um formato semelhante a um livro, com páginas seqüenciais 
ao longo de todo o período de publicação; era comum a prática de encadernação desses 
periódicos que eram vendidos nas principais livrarias da Corte, em especial nas livrarias 
francesas que abundavam na capital carioca.  
 Os redatores desses periódicos eram, em geral, literatos, advogados, médicos, e 
jornalistas que não realizavam um jornalismo noticioso-informativo como conhecemos 
hoje, e sim redigiam verdadeiros ensaios que versavam sobre os assuntos mais diversos: 
desde economia política, passando por astronomia, literatura, ciências, teatro e 
traduções de textos clássicos. Nesses ensaios, que às vezes ocupavam até dois números 
da publicação, foram discutidos assuntos que eram compreendidos como fundamentais 
para o país na época, entre os quais vale destacar a afirmação do caráter nacional através 
da literatura, a ciência enquanto um instrumento de civilização e progresso, e a história 
como um conhecimento que permitia um certo grau de previsibilidade sobre o futuro. 
 Cabe destacar que, somente a partir da chegada da Corte de Dom João VI para o 
país, em 1808, esse surto de panfletos e publicações foi possível. Uma vez autorizada a 
instalação da imprensa no país, verificou-se um aumento no número das atividades ditas 
culturais, como salientou Laurence Hallewell (2005) a respeito das livrarias que no 
momento do embarque da Corte Portuguesa resumiam-se em apenas duas e já no ano de 
1816 esse número passou para 12, além da criação, anos mais tarde, em 1821, dos 
Gabinetes de Leitura na rua do Ouvidor, que favoreceu a criação de hábitos de leitura 
entre a população carioca. 
 Apesar de sua duração dificilmente ultrapassar dois anos, pelas dificuldades de 
manter tal empreitada, a imprensa periódica desempenhou um importante papel não só 
no que concerne à história da imprensa brasileira como à história da cultura. Num 
ambiente, por mais tímido que se apresentava para discussões sobre a pátria, o 
periodismo focava sua atenção para as coisas que diziam respeito ao bem comum e ao 
progresso geral da sociedade, na busca de assim tornar os homens mais virtuosos como 
se dizia no vocabulário da época. Ilustrativo desse posicionamento engajado entre os 
intelectuais do período é a epígrafe da Revista Nitheroy de 1836 “Tudo pelo e para o 
Brasil”. Antes, porém, de entrarmos na análise do Minerva Brasiliense de 1843, vale 
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observar a existência de outros periódicos, como foi o caso de Variedades ou Ensaios 
de Literatura de 1812, na Bahia, que foi o primeiro periódico que se tem notícia 
(VIANNA, 1945). Anos depois surgiram O Patriota (1813-1814), Anais Fluminense de 
Ciências, Letras, Artes e Literatura (1822), Jornal Científico Econômico e Literário 
(1826), O Beija- Flor – Anais Brasilienses de Ciências, Política, Literatura (1830), 
Semanário Político, Industrial e Comercial do Rio de Janeiro (1831).  

Tendo como redator-chefe1 a figura de Francisco Torres Homem que era 
médico, advogado, senador durante o Império e membro do Instituto Histórico de Paris, 
o Minerva Brasiliense foi palco de uma das inúmeras discussões e polêmicas que 
versavam sobre uma das problemáticas do período: a existência ou não de uma cultura 
genuinamente brasileira; cultura essa que seria afirmada por meio da literatura. 

 Concebida na época como o “espírito de um povo”, a literatura era a expressão 
mais bem acabada de uma nação e, desse modo, provaria a existência, ou melhor, 
ilustraria uma nacionalidade que era, por excelência, compreendida por meio da 
literatura. Nesse sentido, o ensaio de Santiago Nunes Ribeiro intitulado Da 

nacionalidade da literatura brasileira é fundamental.  Nesse ensaio, Nunes Ribeiro 
rebate as críticas feitas pelo português Gama e Castro acerca da nossa produção literária 
ser um mero apêndice da portuguesa. O autor argumenta a existência de uma literatura 
de caráter nacional, resultante de um clima, um solo, instituições e costumes distintos do 
europeu.  
 

Agora, perguntaremos se um país, cuja posição geográfica e constituição geognóstica, cujas 
instituições, costumes e hábitos tanto diferem da sua metrópole de outrora, não deve ter sua 
índole especial, seu modo próprio de sentir e conceber, demandante destas diversas causas, 
modificadas umas pelas outras; se, numa palavra, não deve ter carácter nacional.(...) A literatura 
é a expressão da índole, do carácter, da inteligência social de um povo ou de uma época. 
(RIBEIRO, 1843, p. 26). 

 
 

Ensaio de grande importância para a então recente historiografia literária, o texto 
de Ribeiro, ao defender a autonomia da literatura produzida no Brasil, faz interessantes 
considerações acerca da produção poética anterior ao século XVIII, que, pelo seu 
elevado uso da mitologia, foi pouco mencionada nos autores tratados anteriormente. 
Ribeiro, no que diz respeito a esse apego a elementos mitológicos, pondera: 

 

a poesia brasileira da época anterior à independência foi o que devia ser. Porventura poderia ela 
ser a expressão das idéias e sentimentos de outros tempos? (...) Ninguém pode sentir inspirações 
completamente estranhas ao seu tempo. (Ibidem, p. 31) 
 

A tese em defesa da literatura brasileira de Ribeiro em linhas gerais pode ser 
assim compreendida: a natureza, o clima, a sociedade são elementos que distinguem 
uma literatura em relação à outra; logo uma sociedade diferente como a brasileira 
produz uma literatura distinta da portuguesa. Na defesa que elabora sobre a 
nacionalidade da literatura brasileira, Ribeiro compreende que mesmo apresentando um 
elemento comum com a literatura portuguesa (a língua), deve-se observar 
 

ao espírito que anima, a idéia que preside aos trabalhos intelectuais de um povo, isto é, de um 
sistema, de um centro, de um foco de vida social. Este princípio literário e artístico é o resultado 

                                                 
1 Até o ano de 1844, quando esse cargo passa a ser desempenhado pelo chileno Santiago Nunes Ribeiro. 
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das influências, do sentimento, das crenças, dos costumes e hábitos peculiares a um certo 
número de homens, que estão em certas e determinadas relações, e que podem ser muito 
diferentes entre alguns povos, embora falem a mesma língua. (Ibidem, p. 24) 

 

Concluindo que “as condições sociais e o clima do Novo Mundo 
necessariamente devem modificar as obras nele escritas nesta ou naquela língua da 
velha Europa” (idem, ibidem). 

Ao lado dessa problemática, que foi a questão da afirmação da cultura nacional, 
depreende-se outra questão que está ligada ao modo como os intelectuais do período 
compreendiam sua atuação na sociedade. Como observou Antonio Candido (2000), é 
perceptível nesses homens letrados do século XIX a crença no poder transformador do 
intelectual que, por meio de uma participação ativa nas mais variadas esferas da 
sociedade, garantiria a marcha rumo ao progresso, outra idéia bem cara para o período 
em questão. É nesse sentido que compreendemos o trecho abaixo, no qual Francisco 
Torres Homem ressalta esse empenho dos homens compromissados com a pátria que se 
enveredavam por territórios ainda inexplorados.2 
 

Parece que na ordem providencial do mundo, nada se obtém sem sacrifício; ele é a condição de 
nossa perfectibilidade; para que tenha lugar o progresso da sociedade é mister que uma geração 
seja oferecida em holocausto à outra [...].Para nós portanto, os tormentos de uma época crítica, a 
fadiga da construção, os ardores da luta: para as gerações vindouras, as flores da primavera, o 
orvalho do céu, a fruição não disputada de sua herança. 

 
Verifica-se, portanto, dois aspectos intimamente ligados: o primeiro diz respeito 

à afirmação da cultura nacional e o segundo refere-se ao papel desempenhado pela 
intelligentsia da época nesse processo. Ao lado das discussões sobre o caráter nacional 
na literatura que tratamos acima, encontramos outra questão que não menos importante 
ocupou boas páginas do Minerva Brasiliense: a consagração da ciência no Oitocentos. É 
com o título de Progressos do século atual, que o mesmo Torres Homem abre o 
primeiro número do Minerva. Nesse ensaio que enumera os principais avanços das 
ciências – desde a nova classificação biológica até o aparecimento da máquina a vapor – 
o autor enfatiza a aplicabilidade das ciências na vida cotidiana do homem do século 
XIX como ilustra o trecho abaixo: 
 

É somente em nossos dias que se tem feito notar uma geral mudança na direção das ciências: 
noutras épocas elas apresentavam uma marcha altiva e orgulhosa, absorvidas na grandeza de 
suas abstrações pouco se cuidava em prestá-las ao serviço prático da espécie humana (...). A 
nossa idade terá a glória de haver tirado a ciência de suas compreensões egoístas. Mais popular 
hoje em dia, ela não vive exclusivamente no recinto das academias; percorre os campos, visita as 
oficinas, e vem presidir até os modestos arranjos da vida doméstica. Que poderosos auxílios 
dados às artes pela química e a física! Enquanto uma dotava de uma multidão de processos 
novos, os domínios das indústrias, a outra estendia a esfera do poder do homem sobre o universo 
físico que o encadeia e limita, substituindo a força dos músculos pela ação emprestada dos 
agentes da natureza, armando com máquinas a fraqueza de seus membros. (TORRES HOMEM, 
1843, p. 5) 

 

Entre os “avanços” que registra, vale destacar, ao lado do aparecimento da 
máquina a vapor e a conseqüente diminuição das distâncias, a propagação da imprensa a 

                                                 
2 Cabe observar que foram esses letrados os responsáveis pelos primeiros estudos sobre o país em suas 
diversas dimensões, como história, geografia, economia, política, etc. 
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um número cada vez maior de pessoas, e a adoção da forma constitucional de governo, 
tida como um indicador do progresso de uma nação. 
 

A ciência política e moral não tem avançado menos. As nações modificam a ferocidade de sua 
legislação criminal e os vestígios da antiga barbaridade desaparecem de dia em dia em toda à 
parte, diante das vozes da filosofia e dos queixumes dos povos o sistema constitucional que antes 
não passava de um fato estabelecido pela mão do tempo na Inglaterra, tornou-se um princípio, a 
forma da liberdade, a condição do progresso dos povos (...).(Ibidem, p. 9) 

 
 

 No final de sua exposição acerca do aperfeiçoamento das ciências, Torres 
destaca a “sorte das gerações futuras, destinadas a colher o fruto de tão grandes e úteis 
trabalhos”, onde se observa uma visão linear e teleológica da história que por sua vez 
era orientada pelas noções de progresso e civilização. 

Essas idéias serão uma constante na produção periódica do Oitocentos. Desde 
panfletos menores até jornais com uma duração maior, nação, progresso e civilização 
serão por assim dizer as idéias-chave que estarão presentes nos ensaios, desde a 
economia, passando pelos ensaios literários, até mesmo no espaço dedicado às ciências 
e suas benfeitorias dando aos homens letrados do século XIX a sensação de viver em 
uma época em apogeu e a contribuição de cada um nesse cenário. Observa-se assim a 
construção de um padrão discursivo sobre o país e sobre sua trajetória rumo à 
civilização. 
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Quando o homem domina o tempo: a geração beatnik e a gênese de mitos modernos. 

 
Emilio Cordeiro 
 
Graduando em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC. 
 

 
“Oh cara! cara! cara!” balbuciou Dean. “E isso não é nem o começo – e agora finalmente estamos 
juntos indo para o Leste, nunca tínhamos ido pro Leste juntos, Sal, pensa nisso, vamos curtir 
Denver juntos e ver o que todos estão fazendo, mesmo que isso não nos interesse muito, a questão 
é que nós sabemos o que aquilo significa e sacamos a vida e sabemos que tudo está ótimo.” 
Depois, me puxando pela manga, e suando horrores, ele me segredou: “Agora saca só esse pessoal 
aí na frente. Estão preocupados contando os quilômetros, pensando em onde irão dormir essa 
noite, quanto dinheiro vão gastar em gasolina, se o tempo estará bom, de que maneira chegarão 
onde pretendem – e quando terminarem de pensar já terão chegado onde queriam, percebe? Mas 
parece que eles têm que se preocupar e trair suas horas, cada minuto e cada segundo, entregando-
se a tarefas aparentemente urgentes, todas falsas; ou então a desejos caprichosos puramente 
angustiados e angustiantes, suas almas realmente não terão a paz a não ser que se agarrem a uma 
preocupação explícita e comprovada, e tendo encontrado uma, assumem expressões faciais 
adequadas, graves e circunspectas, e seguem em frente, e tudo isso não passa, você sabe, de pura 
infelicidade, e durante todo esse tempo a vida passa voando por eles e eles sabem disso, e isso 
também os preocupa num círculo vicioso que não tem fim.” 

 
 De carona com um casal de turistas chatos, Sal Paradise ouviu essas palavras 
vindas de Dean Moriarty: um xamã, um louco frenético, um amante da vida, um beat. 
Conforme Kerouac já ressaltou nas inúmeras entrevistas e conferências que foi obrigado 
a dar após o explosivo sucesso editorial de seu livro mais lido, beat pode significar 
muitas coisas: exaustão, andamento rítmico (do jazz especialmente), pulsação, batimento 
cardíaco, batida, porrada, enfrentamento, choque, malandro, safado, etc. Um beat é um 
peregrino esfarrapado e sem dinheiro, perseguindo a “beatitude”, um estado de perfeita 
satisfação e plenitude, a epifania, a compreensão de que tudo é Um: a abolição do tempo 
devorador e a imersão sincrônica e mística no presente. Dean e Sal, personagens do 
autobiográfico On the Road, são, respectivamente, Neal Cassady e Jack Kerouac na vida 
real. O romance se passa no fim da tumultuada década de 40, na qual o mundo, o 
cotidiano e as pessoas mudaram. É a época do início da Guerra Fria, quando os Estados 
Unidos eram vistos pelo Ocidente como heróis infatigáveis e libertadores que trazem as 
últimas novidades do “paraíso da democracia”. Esses são os anos que antecederam o 
boom do capitalismo ocorrido no triênio 1950-1980. 
 
Nem todos se orgulham da América 
 
 No pós-guerra era indiscutível a invejada supremacia econômica dos EUA. 
Enquanto a Europa foi palco de um dos conflitos mais sangrentos do século XX, os 
Estados Unidos passaram praticamente intocados pela guerra. Entre 1941 e 1945, o PNB 
(Produto Nacional Bruto) americano aumentou em dois terços, e, em 1945, o país contava 
com dois terços da produção industrial do mundo. Em 1950, o PIB per capita dos EUA 
era o dobro do da França e da Alemanha e mais de cinco vezes o do Japão.  Novas 
tecnologias surgiam, as distâncias se encurtavam e a velocidade de circulação das 
informações aumentava. Nesses anos viu-se a difusão em larga escala dos materiais 



sintéticos, dos plásticos, dos polímeros e também das embalagens descartáveis. Tudo 
parecia concorrer para uma aceleração da vida, agora mais prática e bem aproveitada. O 
tempo livre não destoava dessa atmosfera de otimismo frenético: a diversão era 
encontrada no cinema, na roda-gigante e na montanha-russa.  
 Na década de 50, os Estados Unidos eram modelo para o Ocidente. O Plano 
Marshall lhes deu a capa do puritano generoso e o Macarthismo a vestimenta do guardião 
dos povos ditos livres. O mundo fitava com inveja o american way of life. Dizia-se que 
todo americano varão tinha um carro, uma casa, uma mulher e um emprego. Enquanto o 
marido estivesse trabalhando, a mulher cuidaria da casa e dos filhos com a ajuda dos mais 
variados eletrodomésticos. O lema era rapidez, praticidade e conforto. O americano 
médio tem de executar suas tarefas de forma eficiente, com diligência, sendo direto e 
franco. O tempo livre diferenciava-se categoricamente do tempo do dever. Dever perante 
a família e a sociedade: os cuidados do lar e o trabalho. Os tempos do quotidiano são 
cadenciados pelo relógio e pelo planejamento, que garantia conforto, bem-estar e 
felicidade. Essa é maneira de viver dos americanos. Os beatniks iam na contracorrente 
desse estilo de vida: em vez de buscar raízes, garantias e estabilidade, buscavam algo 
mais, algo que o dinheiro não poderia comprar. 
  
O tempo da metrópole e o tempo da estrada 
 

Sal Paradise é um universitário. Seu relato concentra-se nos períodos de férias, 
passados em viagens pelos Estados Unidos. No livro existe uma clara diferenciação entre 
a vivência do tempo da rotina do capitalismo industrial, da metrópole, e a percepção do 
tempo na estrada. Sal descreve a vida no campus como tempo de vagabundagem. Passava 
a maior parte do período de aulas dormindo. A cidade é morada do tédio para alguns 
viajantes, por isso resolvem deixá-la. Na estrada, tirando um cochilo em Colorado, Sal 
tem sonhos recobertos por teias de aranha sobre sua vida no Leste dos EUA. Para Sal, a 
vida em Nova York tem algo de viscoso e empoeirado. Essa é uma maneira de sentir a 
vida urbana, próxima talvez do spleen de Baudelaire. 
 A vida na cidade é demasiado acelerada nas multidões enfurecidas: 
 

De repente lá estava eu na Times Square. Tinha viajado doze mil quilômetros pelo continente 
americano e estava de volta à Times Square; e ainda por cima bem na hora do rush, observando 
com meus inocentes olhos de estradeiro a loucura completa e o zunido fantástico de Nova York 
com seus milhões e milhões de habitantes atropelando uns aos outros sem cessar em troca de 
alguns tostões, um sonho maluco – pegando, agarrando, entregando, suspirando e assim poderiam 
ser enterrados naquelas horrendas cidades-cemitério que ficam além de Long-Island. 

 
O beat observa a multidão enfurecida como quem olha para animais em uma 

jaula. Vê falta de lógica e de sentido no estilo de vida burguês. Há crueldade e 
competição no ar, tudo em função de objetivos e sonhos vazios. A realidade das 
metrópoles é triste, seus habitantes vivem e se movem apenas em função do dinheiro. A 
metrópole é uma prisão, é um hospício, é um cemitério de homens. 

Para poder sobreviver, mesmo os “iluminados” têm de vender sua força de 
trabalho. Os beats também precisam de dinheiro. Logo que juntam um pouco partem. Sal 
descreve o trabalho de Dean como manobrista de um estacionamento em NY da seguinte 
maneira: 



 
O mais fantástico garagista do mundo, capaz de dar marcha ré a sessenta por hora num corredor 
exíguo e estreito, parar rente à parede, saltar do carro, correr entre os pára-choques, pular para 
dentro de outro, manobrá-lo a oitenta por hora num espaço minúsculo, bater a porta com tanta 
força que o carro ainda balança enquanto ele sai voando em direção à cabine de controle como um 
atleta na pista, alcança um novo tíquete para um recém chegado e, enquanto o motorista ainda está 
sentado no carro, pula literalmente sobre ele, liga o motor com a porta entreaberta e sai cantando 
os pneus em direção ao lugar disponível mais próximo, manobra outra vez, trava bruscamente, 
salta fora, inicia nova corrida entre os pára-choques, trabalhando assim oito horas por noite sem 
parar, nos rush dos fins de tarde ou nas horas de pique das saídas de teatros. 
 

Dean é um sobrevivente, somente alguém com sua energia inesgotável é capaz de 
ganhar uns trocados como manobrista. Filhos da velocidade e do frenesi metropolitano, 
os beats também gostam de máquinas, no caso, de carros a 150 km por hora, numa 
estrada rumo ao sol. De forma impressionista, Kerouac se maravilha com a agilidade, a 
destreza e a precisão de Dean, um atleta da eficiência. Dean está constantemente num 
estado de aceleração nervosa, entusiasmadíssimo com tudo e todos, contagiante, 
subversivo. Mantém simultaneamente um caso com Marylou e outro com Camille, com 
quem teve uma filha. É capaz de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Nele existe 
algo como a sede do infinito. É conhecendo-o que Sal inicia sua vida na estrada. 
 O tempo da estrada é o tempo livre das preocupações e de todo planejamento e 
antecipação: 
 

Ficamos maravilhados, percebemos que estávamos deixando para trás toda a confusão e o absurdo, 
desempenhando a única função nobre de nossa época: mover-se. (...) Dean enternesceu-se, de 
repente: ‘Todos vocês, escutem aqui, raios: temos que admitir que tudo está ótimo e que não há 
nada no mundo com que nos preocuparmos, e devemos compreender que, na verdade, realmente, 
não precisamos nos preocupar com absolutamente nada. Estou certo?’. 

 
 Enquanto o tempo das metrópoles industriais é tirano, mecanizado, burocrático, 
disciplinado, planejado e vigilante, o tempo descoberto pelos beats na estrada tem a 
medida do homem. O tempo da estrada é o tempo da espera por carona, da conversa 
tranqüila com desconhecidos, de descobertas, dos bares. Na estrada, nem o futuro nem o 
passado são uma preocupação. Dinheiro é uma preocupação apenas quando ele acaba. 
Uma boa quantidade pode ser gasta numa noite em um bar ou com uma mulher. Na 
estrada ou no Leste, o dia é trocado pela noite. Nada é planejado, os jovens não sabem o 
que querem ou o que buscam.  
 Dean e Sal se maravilham com o ritmo acelerado do be-bop, a trilha sonora de 
suas viagens. Novas tecnologias saltam das páginas de On the Road, como os vinis e o 
rádio toca-fitas no carro. O tempo da estrada é o tempo do inesperado, dos problemas 
resolvidos de última hora. A improvisação do jazz é o equivalente da maleabilidade e da 
espontaneidade na vida que os beats buscam: 
 

Shearing começou a tocar seus acordes; eles ressoavam a cântaros para fora de seu piano em tons 
incrivelmente suntuosos. Você chegava a pensar que o homem não conseguiria alinhá-los. Eles 
deixavam o som rolar e rolar, como as ondas do mar. A rapaziada gritava ‘Vai’ para ele. Dean 
estava todo suado, o suor escorria pela sua gola. ‘Aí está ele! Ele é esse aí! O Pai de Todos!’. 

 

 O jazz é um ritmo urbano. A síncope acelerada e o apelo instintivo-sensual desse 



estilo de origem negra são a síntese da alucinada vida urbana. O be-bop dançante é 
catártico, os solos de metais libertam o ouvinte do emaranhado de tensões e conflitos do 
cotidiano. Em On the Road, os beats freqüentam os bares de jazz nas proximidades de 
New Orleans ou em São Francisco. O jazz é o ritmo tocado em último volume no carro 
correndo na estrada.  
 A experiência do tempo na estrada, resultante também do uso de drogas, 
aproxima-se de um tempo mítico, cíclico, totalmente dominado e aproveitado. Na 
viagem, não se é mais perseguido pela morte, mas se está em profundo contato com a 
vida.   
 
Uma geração silenciada 

 
Os beats eram acusados pela sociedade burguesa de vagabundagem. Existe aí um 

conflito. Os beats buscavam um tempo distinto do tempo da rotina do capitalismo-
industrial. Então escaparam, sendo, conseqüentemente, marginalizados e mais tarde 
pasteurizados, castrados, engolidos pela indústria cultural, quando se forjou um estilo 
beat, uma imagem do beat. A indústria cultural purgou o movimento beat da maior parte 
de seu conteúdo subversivo. Apesar de conseguirem fama e sucesso, os beats não foram 
ouvidos. Entra-se, deste modo, no território dos mitos modernos, da memória forjada e 
das imagens comercializadas. Diz Garcia dos Santos (1992): 

 
Para o poeta moderno a própria experiência do tempo mítico tornou-se uma crise violentíssima, 
não só porque os outros não têm ouvidos para ouvir mas porque se instaura um enorme 
descompasso que dilacera o homem entre o tempo linear da história e o tempo cíclico do mito e da 
natureza. 

 
Em O uivo, de Allen Ginsberg, é um memorialista blue e apaixonado; reúne num 

vórtice cinematográfico as experiências da Beat Generation. Registra lembranças numa 
atmosfera chuvosa e nostálgica, fala daqueles que partiram na busca insaciável por 
liberdade e foram vencidos. O poema, considerado por ironia um dos marcos fundadores 
da literatura beat, já se inicia com a constatação da perda: “Eu vi os expoentes da minha 
geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histéricos, nus, arrastando-se pelas 
ruas do bairro negro em busca de uma dose violenta de qualquer coisa”. Nas páginas 
seguintes vemos os beats retratados como santos martirizados, perseguidos pelos 
representantes da ordem e do mercado, enclausurados em prisões, hospícios ou numa 
tumba. O livro se transformou em sucesso editorial após a conclusão de um complicado 
processo judicial contra o autor. 

Kerouac, apesar do posicionamento direitista dos últimos anos de vida, quando 
renegou seu passado e suas antigas amizades, foi sempre muito criticado. Sociedades de 
Pais e Mestres, puritanos, metodistas, sociedades defensoras dos bons costumes e a 
revista Time o acusaram de corromper a juventude. Foi responsabilizado por muitas das 
loucuras dos anos 60 e incomodado constantemente devido à fama. Viu a indústria 
cultural transformar a imagem da geração beat em fonte de lucros astronômicos. 

Em 1956, a publicação de O uivo gerou críticas tanto da direita moralista, como 
da esquerda ortodoxa. Ginsberg exalta os beats, “que jogaram seus relógios do telhado 
fazendo seu lance de aposta pela Eternidade fora do tempo. Tempo & despertadores 
caíram em suas cabeças por todos os dias da década seguinte”. Os “despertadores” 



representam o discurso moralista, o fim do sonho, o acordar para o triste pesadelo do 
mundo capitalista. Esses versos têm um equivalente cinematográfico na antológica cena 
de Sem Destino, quando o motoqueiro se livra de seu relógio de pulso e parte na estrada 
escaldada rumo ao sol. Nesse momento, a platéia do cinema ia à loucura ao som de 
Steppenwolf, no entanto, toda a magia dos beats já estava desencantada. O beat se 
transformou em imagem catártica para o jovem urbano ainda preso em cadeias. 
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Jack Kerouak. Essa imagem faz parte do acervo dos Diários Associados, que se encontra 
em fase de tratamento técnico e ainda não está disponível para consulta. A data de 

arquivamento dessa foto registrada pelo jornal é de 07/02/1979. 
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