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RESUMO 

A escrita memorialística de Isaías Alves em Vida e obra do Barão de Macahubas (1942), 
Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959) e Matas do Sertão de Baixo (1967), contribui 
decisivamente para a discussão de fronteiras estilísticas e para analisar as retóricas narrativas 
por ele utilizadas, na condição de narrador memorioso, com o intuito de relacionar o relato 
memorialístico e a escrita da história, observamos os detalhes impressionistas desse narrador 
exatamente na tentativa de compreender de que forma Isaías Alves articula a sua produção 
narrativa, considerada memorialística, dialogando com diferentes formatos 
textuais - biografia, autobiografia e memória - mas sempre priorizando a inscrição de si. Este 
estudo investiu seus esforços no mapeando de fronteiras estilísticas entre Literatura, História 
Social, Memória Social e Coletiva, presentes em textos, considerados híbridos, revisitando a 
história, a teoria da literatura e conceitos empregados para gêneros como a (auto)biografia, a 
memória e outras ciências a fim de reconsiderar caminhos que assegurassem a afirmação de 
que a presença do memorialismo em Isaías Alves e suas variantes (auto/memo)biográficas 
ajustam-se num diálogo interdisciplinar que, embora demonstre um viés saudosista, cantor de 
si, também assume compromisso com a historiografia, ao tempo em que firma um pacto 
consigo, o que supõe um engajamento íntimo demarcado pela função e pelo lugar do 
autor/narrador. Observa-se, aqui em Isaías Alves um intelectual orgânico, considerado por 
alguns críticos, como  positivista, que desempenhou diversas funções públicas, sem ter 
alcançado a representatividade que outros tiveram, e que ele, muito acertadamente, julgava 
merecer, ao estabelecer relações importantes entre história e memória mediante o relato 
biográfico e autobiográfico. Defendemos,  portanto, a iniciativa de, primeiro, situar as obras 
aqui elencadas no contexto da literatura brasileira, retirando-lhes os invólucros de 
classificação postos por estudiosos, bem como  rever o percurso de um intelectual esquecido 
ou silenciado, em virtude da escolha política por ele assumida, mas reconhecidamente um 
narrador memorialista que, mapeando suas impressões sentimentais pôde rever o percurso 
histórico da educação, num tom que nos lembra o das narrativas épicas, somados à 
preocupação do autor em organizar arquivos, o que o eleva à condição de guardião de suas e 
das memórias do Recôncavo Sul Baiano. Para estabelecermos o diálogo analítico convocamos 
teóricos como: Philipe Lejeune (2008) Leonor Arfuch (2010), Francoise Dosse ( 2009), Diana 
Klinger (2012), Roland Barthes (1984), Luiz Costa Lima (1991) e Daniel Pécaut (1990) 
dentre outros também convidados. 

Palavras-chaves: Memorialismo. (Auto)Biografia. Narrador. Autor. 



 
 

RESUMEN 

 

Las memorias escritas en Isaías Alves Vida y obra del Barón Macahubas (1942), La 
vocación pedagógica Rui Barbosa (1959) y Matas do certão (1967), contribuye de manera 
significativa a la discusión de los límites estilísticos y analizar narrativas retóricas utilizadas 
siempre por él, narrador memorioso, Con el fin de relacionar el relato memorístico y de la 
historia escrita, se observa que los detalles impresionistas de estenarrador al tratar de entender 
exactamente cómo Isaías Alves articula su producción narrativa, consideradas memorias, 
dialogando con los diferentes formatos textuales - la biografía, autobiografía y memoria - pero 
siempre priorizando el registro en sí mismo. Este estudio ha invertido sus esfuerzos en la 
cartografía de las fronteras estilísticas entre Literatura, Historia Social, Memoria Social y 
Colectiva en textos considerados híbridos, revisitando la historia, la teoría y los conceptos 
utilizados para géneros como la (auto)biografía, la memoria literaria y otras ciencias con el 
fin de reconsiderar los medios para lograr la afirmación de que la presencia de memorialismo 
en Isaías Alves y sus variantes (auto)biográfica establece un diálogo interdisciplinario que, 
aunque ha demostrado un sesgo nostálgico, propio cantante, requiere compromiso con la 
historiografía, al tiempo en que firma un pacto con ustedes, lo que supone un compromiso 
íntimo demarcada por la función y el lugar del autor/narrador. Se observa aquí en Isaías Alves 
positivista y un intelectual orgánico que ocupó diversas funciones públicas, sin haber llegado 
a la representatividad que otros tuvieron, y con toda la razón más digno, para establecer 
importantes relaciones entre la historia y la memoria a través de la historia biográfica y 
autobiográfica. Por lo tanto, abogamos por la defensa de la iniciativa, en primer lugar, situar 
las obras enumeradas aquí en el contexto de la literatura brasileña privándo los envoltorios, 
clasificación erróneamente colocada por los estudiosos, y, revisar el itinerario intelectual de 
un olvidado o silenciado, en virtud de una decisión política asumida por el mismo, pero la 
verdad es un narrador cronista, mapeo de sus impresiones sentimentales podría revisar el 
desarrollo histórico de la educación en un tono que nos recuerda los relatos épicos, junto con 
la preocupación del autor en la organización de archivos, lo que eleva el estado de tutor de sus 
memorias del Reconcavo Sur Baiano. Para establecer el diálogo analítico convocamos 
Teóricos: Philippe Lejeune (2008) Leonor Arfuch (2010), Francoise Dosse (2009), Diana 
Klinger (2012), de Roland Barthes (1984), Luiz Costa Lima (1991) y Daniel Pécaut (1990) 
entre otros, también convocado. 

Palabras clave: Memorialismo.(Auto)Biografia.Narrador. Autor 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The memorialistic writing by Isaías Alves in Vida e obra do Barão de Macahubas (1942), 
Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959) and Matas do Sertão de Baixo (1967) has 
made a significant contribution to the discussion of stylistic boundaries, as well as to the 
analysis of rhetorical narrative of which he has made use, in a state of memorious narrator, 
intending to relate the memory report and the story writing. It is possible to observe the 
impressionist details of the narrator in his attempt to understand how Isaías Alves articulates 
his narrative production, considered memorialistic, reaching out to different text formats – 
biography, autobiography, and memoir – but always giving priority to the inscription of the 
self. This study has tried to map the stylistic boundaries among Literature, Social History, 
Social and Collective Memory, present in texts, considered hybrid, revisiting History, Literary 
Theory and concepts employed in genres such as (auto) biography, memoir and others in 
order to reconsider the paths which confirm the assertion that the presence of memory in 
Isaías Alves and his (auto) biographical variations adjust to an interdisciplinary dialogue that, 
although displaying a nostalgic slant, also commits to historiography, while signing a pact 
with himself. This suggests an intimate engagement marked by the place and position of the 
author/narrator. It is possible to observe in Isaías Alves an organic and positivist intellectual, 
who performed several public functions, without reaching the representativeness that others 
did, and which he rightly thought he deserved, in establishing relevant relations between 
history and memory through biographical and autobiographical reports. We defend, firstly, 
the initiative of placing the works mentioned here in the context of Brazilian literature, 
removing the classification wrappings mistakenly placed by scholars; reviewing the journey 
of a forgotten, or silenced, intellectual by virtue of his political choices, but admittedly a 
memorialist narrator who, mapping his sentimental impressions, could review the historic 
path of education in a tone which reminds us of the epics, in addition to the author’s concerns 
about organizing files – raising him to the category of guardian the memories of Recôncavo 
Sul Baiano and his own. To establish the analytical dialogue, theoreticians such as Philipe 
Lejeune (2008) Leonor Arfuch (2010), Francoise Dosse (2009), Diana Klinger (2012), Roland 
Barthes (1984), Luiz Costa Lima (1991) and Daniel Pécaut (1990), among others, have been 
examined. 

Key words: Memory. (Auto) Biography. Narrator. Author 
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1  COMEÇO DE VIAGEM 

 

 

A todo momento a escrita desta tese, ganhava contornos emotivos face à necessidade 

de remissão ao passado a que o inconsciente sempre nos convoca, quando nos inquirimos 

acerca do motivo de nossa inclinação em pesquisar e, consequentemente, escrever sobre 

determinada perspectiva temática. 

Primeiro, apresentamos uma justificativa para a escolha da proposta temática. Ou 

seja: escolhida como tema a escrita memorialística, restava-nos definir especificamente o 

campo de análise do autor e da obra. Conquanto nossa empreitada, desde a Especialização e o 

Mestrado, tenha se desdobrado em assuntos como memória, memorialismo ou escritas de si, 

em três autores baianos - Isaías Alves, Ana Ribeiro Goés de Bittencourt e Eurico Alves 

Boaventura - faltava-nos a definição por um deles. Escolhido Isaías Alves de Almeida, por ser 

dentre os três, o menos estudado e por apresentar uma proposta narrativa diferenciada em 

relação aos demais. Tudo nos fazia crer em coincidências, desde a definição dos títulos às 

possibilidades de desenhos produzidos para a escritura da tese, bem como os resultados de 

uma proposta de escrita que se pretendia diferente, mas tudo parecia jogado por terra, por 

encontrarmos algo similar a outras tantas, justamente por tratarmos das inscrições do eu e suas 

similitudes, evocando sempre elementos com certa proximidade na semântica do discurso. 

Todo o percurso dos estudos e pesquisas aqui seguidos voltou-se para aspectos da 

nossa aldeia o que, de fato, fez-nos escolher o tema, as narrativas que se entrecruzam sob 

diferentes perspectivas em obras classificadas em rubricas catalográficas de História Social, 

Biografia e Memórias. Como objetivo geral, buscamos apontar e discutir a função e o lugar do 

narrador, e sua dimensão memorialística que percorre o universo complexo do Recôncavo 

Baiano e suas Matas. Tendo em vista o que Isaías Alves integra e descreve, considerando-lhe 

a escrita memorial assentada em uma tônica de escolha consciente, e levando em conta a frase 

comumente atribuída a Leon Tolstói, de que, para sermos universais, deveríamos primeiro 

narrar a nossa aldeia, priorizamos as narrativas descritoras principalmente de cenas ou 

personagens ligadas à Bahia. 

Como num processo freudiano, retornamos à nossa infância no interior, deparando-

nos com a cena em que irmãs mais velhas liam nosso diário em caderno de cor amendoada. 

Ali, frente às invasoras da intimidade, percebemos que elas transpuseram os umbrais do 

secreto e leram as nossas mais simplórias confissões. A cena pareceu-nos esquecida, mas foi a 
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ela que recorremos, independentemente dos teóricos ora lidos, para nos auxiliar no debate do 

tema. Enquanto as duas pequenas intrusas, de forma tirânica, riam das narrativas, um misto de 

raiva, decepção e felicidade clandestina nos acometia. Sabíamos e, no fundo, temíamos que o 

episódio pudesse acontecer e, por isso, selecionamos, como num grande quebra-cabeças, as 

peças que poderiam formar as imagens que, para elas, estavam prontas. Pois bem, as outras 

peças estavam em nossa posse e somente a nós cabia dispô-las numa tentativa singular de 

(re)construir uma imagem completa através de uma narrativa pessoal. Secretamente era isso 

que nos deixava felizes. Por mais que elas organizassem as peças, as narrativas obtidas seriam 

sempre um simulacro do real. Apenas nós teríamos as outras peças, que emprestariam ao jogo 

uma possibilidade de (in)finitudes. Todavia, com o passar dos anos, percebemos que, mesmo 

as peças por nós guardadas, diferentemente das dispostas pelas irmãs, em um outro momento, 

não reconstruiriam a realidade do vivido naquele tempo. Sempre precisaríamos revisitar as 

emoções, ressignificar os quadros esgarçados pela passagem do tempo, para melhor fruí-lo ou 

resguardá-lo. 

Reiteramos que a escolha pelo autor, ainda na época do Mestrado, deu-se de forma 

enviesada. Procurávamos um poeta: Silvestre Evangelista, envolvido em um processo brutal 

de silenciamento. Informaram-nos de que, em Matas do Sertão de Baixo (1967), 

encontraríamos alguns informes sobre o referido poeta. Partimos em busca desse livro e, 

quando estávamos de posse dele, e ao final de sua leitura, o real se desviou na travessia. 

Deparamo-nos com uma narrativa sedutora, com marcas de inscrição de si e desenhos 

estéticos valiosos, projetando um memorialismo próximo do que fariam grandes escritores da 

literatura brasileira, a exemplo de José Lins do Rêgo, Graciliano Ramos, Gilberto Freyre, 

Gilberto Amado, Pedro Nava etc. A diferença entre eles estava no reconhecimento. 

Incursionamos pela pesquisa e descobrimos em Isaías Alves uma referência da pedagogia, 

marcada por tons memorialísticos, que invadiam toda a sua produção intelectual. Quando 

percebemos, já estávamos num envolvimento marcado por mais de uma dezena de livros, 

diversas conferências educacionais, decretos, atas, crônicas e muitos mais textos do autor que 

encontravam no narrador a marca autoral através de uma identidade pedagógica estilhaçada 

em fragmentos autobiográficos nessas mais variadas formas textuais. 

Foi exatamente na tentativa de compreender a problemática, de que forma Isaías 

Alves articulava a sua produção narrativa, por nós considerada memorialística, dialogando 

com diferentes formatos textuais, mas sempre priorizando a inscrição de si, que este estudo se 

investiu de esforços para demarcar as fronteiras estilísticas entre Literatura, História Social, 

Memória Social e Coletiva, presentes nos textos, híbridos aqui considerados. Priorizamos a 
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(auto)biografia e a memória, observando-lhes os detalhes impressionistas na obra de um 

narrador investido em funções por ele assimiladas como essenciais para a ultrapassagem de 

seu ofício exclusivo de pedagogo. 

 Ao compreendermos a condição memorialística e autobiográfica inscrita nas obras, 

deparamo-nos com a hipótese de que Isaías Alves de Almeida, embora seja um narrador 

saudosista, cantor de si, também assume compromissos com a historiografia, ao tempo em 

que firma um pacto consigo e com o leitor o que se supõe pelo engajamento íntimo nas obras. 

Nesse sentido,é que aqui demarcamos com isso a função e o lugar do autor/narrador. 

Por conseguinte o objetivo central desta tese consiste em discutir as fronteiras 

estilísticas na obra de Isaías Alves e analisar as retóricas narrativas utilizadas por ele,na 

condição de um narrador memorioso. No intuito de relacionar a narrativa (auto)biográfica e a 

escrita da história, observamos os detalhes impressionistas do narrador e investimos suas 

funções nos textos referidos. 

No transcorrer das leituras para a construção do arcabouço teórico que sustente 

nossas conclusões, percebemos ser lugar - comum a afirmação de que, na última década, 

muito se publicou e se escreveu sobre a narrativa (auto)biográfica1, conquanto seja certo 

também ainda nos faltar uma maior  sistematização teórica dessa escrita. Na verdade, 

reconhecemos a infinidade de pesquisas e produções em um campo tão específico dos 

estudos. Atestando o que é bom ou ruim na biografia, se ela está mais para o campo da 

história, da literatura e/ou do jornalismo, contudo, deixam de lado aspectos significativos da 

narrativa (auto)biográfica, como a voz narrativa condutora do relato e da memória. 

A escrita (auto)biográfica é comumente marca significativa de questionamentos. Ou 

seja: face a propostas com tal temática, caminhamos, de pronto, para dois lugares 

absolutamente comuns: os investimentos sobre a verdade ou o percurso histórico que 

acompanha toda e qualquer pesquisa sobre o gênero, e que se tornam, de fato, releituras 

históricas para um mesmo discurso narrativo. 

Nessa tentativa de incursão, encaminhamo-nos para um diálogo já existente entre 

áreas consideráveis: a Literatura, a História e o Jornalismo. Assim sendo, nosso percurso 

ficou caracterizado como uma travessia transdisciplinar, predisposta a discutir as fronteiras do 

texto de escrita memorialística num autor baiano, o pedagogo Isaías Alves de Almeida. 

Inicialmente, o olhar se fixa numa decisão metodológica que, num primeiro momento, supera 

                                                           
1 A palavra autobiografia aparecerá grafada (auto)biografia, pois o nosso estudo se pauta por uma análise de 
obras consideradas, pelo autor, como biográficas, embora a proposta desta tese considere que o recurso de escrita 
biográfica em Isaías Alves seja apenas um pretexto para o autor biografar-se recorrendo sempre a memória 
possibilitando uma variante denominada por nós como: memo/auto/biografia.  
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o debate em torno do mero autobiografismo e suas formas de representação. Nosso intuito, 

todavia, foi o de pensar a escrita (auto)biográfica na perspectiva também do leitor, não 

pretendendo desvelar a verdade da vida do (auto)biografado, nem do biógrafo, mas investigar, 

através de uma reorganização argumentativa, as varias formas de interpretar e representar a 

(auto)biografia através de uma escrita narrativa que assume, muitas vezes, características 

comuns à narrativa ficcional, o que se dá com as figuras do narrador, personagem, tempo e 

linguagem, embora reconheçamos que falte na literatura brasileira um suporte teórico 

consistente para a abordagem pretendida. Muitas vezes recorremos aos teóricos que estudam a 

prosa ficcional, buscando justamente uma aproximação com o nosso objeto, mas nos 

assentamos prioritariamente nos estudos de Philipe Lejeune (2008) Leonor Arfuch (2010) e 

Francoise Dosse (2009). 

Partindo desses viés bibliográfico, elaboramos a hipótese de que o terreno sobre o 

qual se constrói a escrita (memo/auto)biográfica nas obras de Isaías Alves - Vida e obra do 

Barão de Macahubas (1942), Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959) e Matas do 

Sertão de Baixo (1967) - é o do memorialismo saudosista em obras orientadas a partir de 

tipos textuais diferenciados entre sí, mas vinculados à tônica da memória, em relatos 

produzidos por um narrador memorioso, que canta intermitentemente o passado, travestidos 

de uma missão recuperadora. 

Suscitamos uma série de questões quanto ao gênero (auto)biográfico e suas naturezas 

identitárias. Dessa maneira, a metodologia de trabalho pautou-se em leituras das obras 

mencionadas, estabelecendo possíveis ligações com teóricos que reconhecem o 

entrecruzamento existente entre os discursos narrativos categorizados nas rubricas específicas 

de História ou de Literatura, confluindo, assim, para a análise comparada de obras em circuito 

problematizados dos tecidos aqui perfilados. 

Dessa maneira, nossos objetivos secundários desdobram-se em revisitar  Isaías Alves   

em sua condição de biógrafo-memorialista,compreedendo ser a fórmula testada, por ele, sua 

forma de inscrição em obras destinadas a estudar a vida de outros. Tais objetivos 

desdobraram-se em questionamentos norteadores da pesquisa: até que ponto poderíamos 

separar e definir gêneros para escrita de Isaías Alves sem incorrer em didatismos meramente 

reprodutores ? Como afirmar a inscrição da obra quando se biografismo ou memorialismo 

sem experimentarmos as lacunas conceituais que esse tipo de narrativa apresenta na Literatura 

Brasileira? 

Recorremos às lições dos pactos formulados por Philippe Lejeune (2008) para nos 

auxiliar na verificação classificatória das obras em análise, se o formato por elas apresentado 
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assentam ou não nas propostas do teórico francês. No decorrer da análise, adotamos, como 

recurso, o termo assim grafado (auto)biográfico, já que interpretamos evidenciar que o 

escritor e pedagogo Isaías Alves recorreu à sua memória particular, mesmo quando se 

habilitou a escrever ensaios biográficos ou memórias de expoentes da educação e da cultura 

brasileiras. 

No texto de Isaías Alves, encontramos um grau significativo de literariedade, o que 

põe em evidencia um narrador sagaz e com disfarces, a despeito da pessoa pronominal 

assumida no discurso. O narrador tornou-se, aqui, um elemento-guia através do qual o escritor 

consegue inserir a sua história de vida nos relatos a outros destinados, confirmando uma prosa 

com caracteres de verdade, ou verossimilhança transplantada a importantes elementos da 

memória. A constatação desses suportes, norteou a nossa tese, fortalecendo-a, ainda mais por 

percebermos que Isaías Alves se valeu da produção memorialística para reescrever a história 

da educação brasileira utilizando-se das narrativas biográficas. 

Optamos então, nos conduzir ao lugar pretendido sem grandes sobressaltos. O fato é 

que houve dificuldades de encontrar caminhos e, consequentemente, a chegada. Mas, relendo 

o prosador Guimarães Rosa (1956), para quem o real se dá mesmo é na travessia, fomos 

sendo levados pelos fios do novelo de Ariadne, o qual nos permitirá a viagem certamente por 

estradas íngreme, convictos, entretanto, da reflexão valiosa de que mais valem os estudos 

imperfeitos do que nenhum estudo. 

Convencidos de que todo discurso está marcado por outros que, clara ou 

veladamente, se transmigram, esboçamos nossa tese em cinco capítulos. Atendem estes a uma 

metodologia de independência, e, embora interligados movem-se por um novelo assistemático 

conforme configuração dos capítulos abaixo descritos. 

 Neste primeiro capítulo, apresentamos o modelo que achamos ideal para a 

construção da tese, referenciando os estudos vinculados à memória e à “nossa aldeia”, 

portanto à Literatura Baiana e à escolha do autor, aduzindo convergentes desdobramentos de 

uma pesquisa que não se pretende apenas remissiva a único ponto. 

O segundo capítulo, “Por um repertório (auto)biográfico”, consiste na reabertura da 

discussão centrada na memória e na (auto)biografia, nos contextos teórico e histórico, em 

caminhos e conceitos elaborados para a escrita sem cair nas malhas de remontagens dos textos 

fundadores. Revisitamos o percurso da (auto)biografia e as categorias de memória habitadas e 

inabitadas postuladas por Assmann (2011). Buscamos identificar os modos encontrados pelo 

texto de Isaías Alves para se inserir nesse quadro; como se processam pactos referenciais em 

um narrador que dissimula vivências e dribla o leitor, inventariando histórias não somente do 
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suposto biografado, mas sobretudo suas. Salientamos, claro a incidência dessas definições e 

sua ressonância na obra de Isaías Alves. 

Investigamos a maneira como o autor empírico se utiliza da memória, travestido em 

narrador que se autodramatiza, perseguindo o objetivo de constituir narrativas individuais ou 

correlatas. É obvio que o formato do capítulo não evitou os lugares-comuns de abordagem, 

considerada significa para a atualização de pressupostos teóricos sobre a narrativa que as 

marcas de si convocam, já que ela é fronteiriça. Também postulamos o termo memorioso para 

o narrador inscrito na produção de Isaías Alves, relacionando-a ao conto “Funes, o 

memorioso” do escritor argentino Jorge Luis Borges. Neste subcapítulo evocamos uma 

categoria diferenciada para o narrador, que exercita constantemente a memória num acúmulo 

exagerado de fatos que, muitas vezes, tornaram-se meramente dados aleatórios sem grandes 

significações de experiências, retringindo, por vezes, o trabalho da memória à mera técnica de 

armazenamento. 

O trabalho com a memória antes convoca nomes clássicos para o do estudo sobre a 

sua escrita. Para atender a essa convocação, recorremos a teóricos cuja fortuna crítica 

considerada que a matéria tanto evoluiu a análise do discurso narrativo, hoje,exige o 

imbricamento de temas e fatalmente nos impele a exercícios revisores. Com o intutito de 

relativizar essa prática teórica, e para melhor estruturar a nossa análise, apoiamo-nos 

prioritariamente em Almeida Assmann (2011), Leonor Arfuch (2010), Michel Foucault 

(1992), François Dosse (2009), Philippe Lejeune (2008) e Diana Klinger (2012), entre outros. 

Reconhecemos serem releituras passíveis, de cotejo, mas necessárias como garantia de 

independência entre os contextos narrativos tão complexos quanto intrigantes. 

No terceiro capítulo, “Isaías Alves: Da vocação memorialística no pedagogo ao 

Narciso estilhaçado”, analisamos o escorço biográfico de Isaías Alves, levando em 

consideração alguns biografemas. Observando-lhe a trajetória através de pesquisa em 

documentos e arquivos, levantamos aspectos que indicadores de uma visão panorâmica na 

produção intelectual, contada pelo próprio autor. Nesse mapeamento de uma história pessoal, 

percorremos uma ordem, aliás, seguida na própria obra de Isaías Alves, embora não de forma 

tão óbvia, a que acrescentamos datas mais precisas, coletadas a partir de consulta à escassa 

fortuna crítica acerca desse autor, além de revisitar o lugar de sua (auto)biografia por meio de 

fotografias e objetos que julgamos pertinentes a um exame mais detido entre a vida e a obra. 

Estabelecemos também uma interlocução com o intelectual orgânico Isaías Alves, seu papel 

de estimulador de debates e suas contribuições para a história da educação brasileira e baiana. 

Reaproximamos Isaías Alves de Anisio Teixeira, num dialogo, com propósito de destacar a 



9 
 

importância de ambos no cenário nacional, conquanto o engajamento político, de certa forma, 

os tenha afastado, revelando em um o prestígio que ao outro tanto faltou. Asseguramos, com 

isso uma oportunidade de repor Isaías na condição de narrador imprescindível para a 

historiografia, pois ao reunir e relacionar escritas de si, na escrita sobre outros, Isaías Alves 

terminou por fornecer dados preciosos para fortalecer a história da nossa educação e da nossa 

cultura política. Buscando situá-lo como memorialista fronteiriço capaz de transgredir 

aspectos da narrativa tradicional para garanir relatos de vida que, de certa maneira, 

reinventam essa história da cultura brasileira, dialogamos, prioritariamente com Roland 

Barthes (1984), Luiz Costa Lima (1991), Daniel Pécaut (1990), além de outros autores e em 

outros contextos do conhecimento. 

No capítulo quarto, o mais extenso e o mais denso dos três, intitulado “Travessias de 

uma memória (auto)biográfica”, centramo-nos em torno do exame das obras, em busca de 

respostas aos nossos questionamentos. Para tanto, recorremos, muitas vezes a exemplos das 

três obras, objetivando a legitimação de nossos argumentos no referente ao desempenho de 

um narrador que, além de cumprir importante papel ao narrar as histórias de expoentes da 

educação nacional, também confere substancia a relatos individuais que subsidiam, mais de 

uma vez, nossas investigações sobre as fronteiras do gênero. Trouxemos, ainda, outras 

narrativas biográficas existentes sobre os autores por ele escolhidos para biografar, a fim de 

estabelecer análises comparativas na construção do discurso genérico. Relacionamos 

teoricamente a (auto)biográfia às nossas análises verificando o modo como nosso objeto de 

estudo pode ser referencializado a partir do pacto estabelecido com o leitor. Em suma, 

examinamos o processo pelo qual Isaías Alves incorpora sua vida à obra destinada ao outro, 

considerada de caráter biográfico, condicionando a esta o imbricamento dos gêneros e as 

variantes encontradas pelo narrador para memoriar-se, independente do estilo adotado. 

Ttambém assinalamos a importância das três obras no que concerne ao trabalho com a 

memória, operando a descritividade de um cenário que margeiam quase dois séculos de 

história. Com o fim de cumprir integralmente essa descoberta, apoiamo-nos nos estudos de 

Clara Crabbe Rocha (1977), Luiz Costa Lima (1986), Philipe Lejeune (2008), Diana Klinger 

(2012), Wayne Booth (1980), Wander Melo Miranda (1992), Alba Olmi (2006), dentre 

outros. 

O último capítulo, “Fim da Viagem: encruzilhadas” arregimenta o tom conclusivo de 

nosso trabalho,e nele apresentamos nossas impressões analíticas para as hipóteses delineadas. 

Ratificamos o objetivo de ascender Isaías Alves à condição de escritor memorialista, que 

elege a memória, como sua principal variante, através da construção do narrador memorioso 
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que não aceitava se afastar do passado, antes, estilhaçando-se em pequenos relatos que 

garantiram, por procuração a sobrevivência do discurso narrativo dublando a si mesmo. 

Conforme enunciado inicialmente, esta tese assumiu um contorno ensaístico que 

julgamos o mais adequado para atender ao fundamento de nossas análises. O formato 

preferencial deveria contemplar a proposta antevista desde os primeiros objetivos: de que a 

escrita biográfica de Isaías Alves serviria como pretexto autobiográfico, desdobrando-se em 

tentativas memorialísticas e na narrativa intencional do reconhecimento de si e das próprias 

ideias intelectuais. Com exceção do primeiro capítulo - o mais teórico dos três -, mas não 

exclusivamente, decidimos mesclar teoria e análise, visando a um percurso de leitura mais 

confortável para o eventual leitor. 

Sinalizamos, por fim, que esta tese é, antes de tudo um registro de leituras 

acumuladas ao longo de nossa trajetória humana, talvez porque haja tantas, marcas, tantos 

vezos e vieses que buscamos no afã de encontrar outros textos e autores que dialogassem com 

a nossa tentativa de imprimir uma interpretação a mais provável para o fazer (auto)biográfico 

do memorialista sempre fronteiriço Isaías Alves. 

Com a tese, esperamos  ontribuir para o estudo da narrativa como um todo, mas nada 

definitivo. Primeiro, pelo desenvolvimento de estudos teóricos, conceitos significativos acerca 

da narrativa (auto)biográfica, pondo em relevo que, cada vez mais, a cultura periférica, aqui 

representada pelo texto literário da inscrição de si, em autor desconhecido fora de seu 

imediato contexto acadêmico, vem conquistando um significativo espaço no cenário das 

manifestações do ser. Também cremos que nosso trabalho trará de volta o conceito de retorno 

do autor, também importante para incorporar algum dado novo aos raríssimos ou quase 

inexistentes estudos dedicados à obra de Isaías Alves, fato que, na literatura brasileira, deveria 

provocar um mais amplo arcabouço teórico, tão diverso do que hoje se verifica, 

lamentavelmente. 
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2  POR UM REPERTÓRIO (AUTO)BIOGRÁFICO 

 

 

Reconhecidamente, a escrita de si diversifica nomenclaturas que se formam ou se 

renovam conforme seus diferentes estudiosos: biografia, hagiografia, psicobiografia, 

autobiografia, memória, memorialismo, autorretrato, literatura confessional, escrita 

autobiográfica, escrita memorialística, literatura de testemunho, escrita-testemunho, 

autorrepresentação, autoficção, bioficção, autobioficção, otobiografia, doxografia e 

fabulações de si são possíveis categorizações que avultam na tentativa de conceituar a escrita 

que documenta o entorno do indivíduo. Pretendemos, ao longo da construção dessa tese, 

trilhar caminhos que nos assegurem afirmar a presença do memorialismo em Isaías Alves e as 

variantes (auto)biográficas utilizadas por ele para a reunir biografia e história, num diálogo 

interdisciplinar. 

 

 

2. 1 TRILHAS PARA O GÊNERO MEMORIALÍSTICO 

 

No início do século XXI, a narrativa de caráter intimista experimenta certo 

crescimento entre os gêneros discursivos e surge como um grande sintoma midiático, seja 

através das constantes produções (auto)biográficas, seja pelos realities shows, auge em todo o 

mundo. Em outros termos, ela está presente nos mais diversos suportes textuais: nos 

impressos, nas transposições midiáticas feitas pelo cinema, pela televisão e pela internet e, por 

fim, nos espaços acadêmicos, que reorientaram sua atenção para as narrativas do eu, 

parcialmente desprestigiadas no referido cenário, sempre os últimos a reconhecerem as vozes 

periféricas - quando deveria ser o contrário. 

Tais narrativas se expandiram consideravelmente nos espaços de saber das chamadas 

ciências sociais, com ênfase para a história, a antropologia, o jornalismo e a teoria literária, 

produzindo reflexões acerca da presença e do uso de relatos sobre ações e emoções dos 

sujeitos individuais. Se ainda há o que discutir e analisar quanto aos usos sociais alargados e 

às características intrínsecas de histórias de vida dos sujeitos, suas individualidades e 

representações, nas mais variadas formas de escrita pessoal - e certamente há - mais se 

adensam e complexificam-se os conceitos, principalmente no Brasil, num contexto em que 

emergem organizações, como, em 2013, a Procure saber, composta por expoentes da música 
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popular brasileira que discordam das interpretações do STF, o qual assegura a publicação de 

biografias não autorizadas, a fim de garantir a liberdade artística. 

Se percebíamos um hiato, do ponto de vista organizacional, teórico e metodológico, 

quanto às variações da escrita de si, somemos ao fato as novas discussões jurídicas que se 

avolumarão frente ao novo ordenamento. É certo que, independentemente das celeumas que 

circundam esse tipo de inscrição, ela adquiriu um lugar reconhecido entre os mais diferentes 

meios culturais viabilizadores dos fenômenos estéticos. Muitos consideram que a linguagem 

em primeira pessoa torna a narrativa mais leve e com encadeamento subjetivo, resultado do 

poder que ela confere, pois a escrita de si nos aproxima da história de um sujeito, 

sensibilizando-nos e orientando-nos, como leitores, independentemente de nossa formação 

acadêmica. Isso fica evidente quando percebemos a quantidade de pessoas que, independente 

de nível de formação, afirmam ter lido – algum tipo de biografia. 

 É importante ressaltar que o fato de somente agora a escrita sobre si ostentar uma 

notável evidência não significa pensar que se trate de uma novidade. Muito pelo contrário, 

basta uma simples revisitação à história formal para percebermos, de maneira intensa, a busca 

de inscrição de si e de outros, nos mais diferentes formatos, durante toda a evolução histórica 

do indivíduo como nos assegura Tristão de Athayde: 

 

Existe, hoje em dia, uma verdadeira epidemia biográfica. E é bem do estado de 
espírito de nossa época, uma grande tendência à realidade.No bom e no mau sentido, 
quer como conceito quer como preconceito, a realidade exerce cada vez mais uma 
imensa sedução sobre os espíritos (ATHAYDE, 1931, p. 165). 

 

No intuito de contribuir para as reflexões acerca da (auto)biografia, interessa-nos 

reinventariar um pouco a sua história, num diálogo conceitual com aqueles que assim o 

fizeram em momentos outros, empenhados que estavam em estabelecer, para as histórias de 

vida, um status particular entre gêneros familiares como a (auto)biografia e a memória, tendo 

como elementos principais para nossos estudos a “voz que narra, a mão que escreve” 

(TEZZA, 2008, p. 7) e o leitor que se cumplicia através do pacto referencial, por se tratar de 

uma escrita que circula entre a pressuposição da verdade formal e os elementos formadores da 

ficção, conforme nos assegura Verbena Maria Rocha Cordeiro: 

 

Nos estudos literários contemporâneos, as escritas biográficas e autobiográficas 
são tomadas em seu movimento de narrar o outro ou de narrar-se. Tais produções 
são tidas como narrativas ficcionais, por compreenderem processos de seleção e 
combinação de elementos da realidade de ordem psíquica, social ou histórica. 
Assim, ganham relevância as histórias de vida dos sujeitos, expandindo-se as 
possibilidades de compreensão dos seus processos criativos. As pesquisas sobre a 
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produção autobiográfica de escritores, dos mais aos menos consagrados, têm 
fertilizado as contribuições teóricas que se produzem nesse campo, sobretudo 
quando se abrem a novas indagações e interpretações de suas diferentes expressões 
de subjetividades e alteridades (CORDEIRO, 2012, p. 27). 

 

Há importantes afirmações teóricas, distintas da acima apresentada, adotando certa 

relativização, reconhecendo os traços formais que diferenciam a narração factual, que pode 

ser verificada e comprovada documentalmente, em relação àquela produzida pelo imaginário. 

No entanto, verifica-se um certo consenso de que, tanto a narrativa de caráter histórico, 

quanto a ficcional, são produções em maior ou menor grau de imaginário e, portanto, ambas 

estão suscetíveis aos processos de seleção de fingimento.2 O que irá determinar o estatuto de 

ficção ou não é o pacto de leitura estabelecido antecipadamente entre autor e leitor, tal como 

se observa na interpretação de Leonor Arfuch: 

 

Há relativo consenso em assinalar que ambas compartilham os mesmos 
procedimentos de ficcionalização, mas se distinguem, seja pela natureza dos fatos 
envolvidos - verdadeiramente acontecidos ou produtos da invenção, seja pelo 
tratamento das fontes e do arquivo (ARFUCH, 2010, p. 117). 

 

Seguindo essa intervenção de Arfuch (2010), a inscrição de si pode ser 

compreendida como uma voz narrativa que pode se presentificar em diversos gêneros 

literários. Esse caráter distintivo, entretanto, não deve ser considerado apenas para gerar 

reagrupamentos teórico-metodológicos em torno do uso, ou não, da primeira pessoa, como 

voz das ações narrativas. Uma vez que o debate em torno do sujeito empírico e do sujeito 

enunciador é polêmico, e tentar equacioná-lo significará reencaminhar para uma nova 

discussão a querela atributiva entre autor e narrador que, por mais que pensemos ter sido 

extinta, sempre provocará o surgimento de novas formas narrativas, principalmente naquelas 

com caráter biográfico ou autobiográfico, quando a voz narrativa assume a primeira pessoa ou 

a alterna, configurando o que nos assegura Arfuch: 

 

Entretanto, se essa proposta aponta para a definição de novos valores 
comunitários, também insiste na possibilidade de autocriação no mundo privado, a a 
partir desse reconhecimento maior da vida dos outros. Inverte-se, assim, o percurso 
habitual; é a partir do nós que se amplia a potencialidade do eu. A postura é 
interessante para o nosso tema, já que assinala um amplo território de vigência do 
espaço biográfico, a possibilidade de pensá-lo inclusive em termos filosófico-
políticos (ARFUCH, 2010, p. 107). 

 

                                                           
2 O conceito sobre fingimento tratado no decorrer desta tese está pautado nas discussões apresentadas por 
Wolfgang Iser no livro: O fictício e o imaginário, UERJ, 1996. 
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Face à dificuldade em equacionar um repertório que dê conta do nosso objeto de 

estudo, ou seja, uma produção que inicialmente se institua como ensaio biográfico, mas que se 

estilhaça em constructos que se aproximam da escrita autobiográfica, surgem-nos os mais 

variados problemas que vão desde nossa escolha de nomenclatura utilizada à determinação do 

gênero específico a que o autor está filiado. Decidimos, portanto, por reconhecer, através de 

mapeamentos teóricos diversos até aqui realizados, que, independentemente da forma 

apresentada - literatura de cunho intimista, literatura confessional, literatura testemunhal ou 

produção intimista -, todas essas formas usam como estratégia narrativa o eu da identidade, 

ratificando o que nos assegura Philippe Lejeune (2008) de que a identidade não se configura 

necessariamente em semelhança. 

Ao apresentarmos tais termos, definindo-nos por um deles, estaremos também 

reconhecendo que, em certas circuntâncias, eles se dicotomizam. Em nossa proposta, 

pensamos ser a biografia inconscientemente adotada por Isaías Alves como um gênero de 

fronteira, e levando em conta que tudo que é literário não admite rubricas herméticas que o 

engesse ou o subordine a determinadas filiações rígidas, seria mais adequado pensarmos a 

biografia como um gênero que assume vozes narrativas plurais, que se desdobram em uma 

tentativa de registrar-se, ainda que a proposta inicial tenha sido a de narrar o outro. Conforme 

expressa Diana Klinger, “a partir dos estudos culturais e dos gêneros, a crítica cada vez mais 

tende a refletir sobre o próprio sujeito da escrita” (KLINGER, 2012, p. 13). 

Costuma-se afirmar que uma das características da produção literária com marcas de 

inscrição de si, quanto à metodologia construtiva, é a forma final da narrativa, que aponta para 

o hibridismo. Este se manifestaria na junção de preocupações de referencialidade documental 

com uma linguagem específica para a elaboração de uma escritura que, ao tempo em que 

narra uma história individual, pode estar narrando uma coletividade. Tal concepção, 

entretanto, possui uma metodologia que se organiza em topois, e é esse o ponto que 

pretendemos situar no presente capítulo.Planejamos o registro de um repertório comum à 

produção biográfica, mapeando conceitos sobre memória e (auto)biografia, importantes para 

o compreensão do constructo narrativo por nós percebido na produção de Isaías Alves. 

Por falta de respostas (de algumas editoras) ao nosso pedido de que indicassem os 

livros mais vendidos sob essas rubricas, não conseguimos concluir dados estatísticos 

comprobatórios de nossa observação quanto ao franco crescimento em torno das produções 

bio ou auto biográficas, no Brasil. Tais dados poderiam retratar mudanças no comportamento 

do público leitor que, de alguma forma, se sente contemplado por essas histórias que narram 

vidas mais ou menos semelhantes à sua, com fracassos e vitórias, ou porque o indivíduo 
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sempre estaria sujeito a experimentar a tendência voyeur proclamada pela psicanálise. Basta, 

porém, percorremos os olhos pelas listas dos livros mais vendidos segundo as revistas 

semanais para notarmos a preferência leitora por biografias principalmente de celebridades, 

autobiografias e memórias. Inúmeros estudos teóricos se avolumam na tentativa de justificar 

esse crescimento editorial. Valendo-nos do pensamento de Edgard Cavalheiro, a escolha se 

daria antes de tudo em razão do “valor documental e humano que obras como essas possuem” 

(CAVALHEIRO, 1943, p. 13). 

Linda Hutcheon (1985) traça uma linha temporal que também tentaria dar conta de 

tal crescimento, propondo uma possível justificativa ao afirmar que o ressurgimento de 

produção e interesse por esse tipo de gênero é resultante da crescente subjetividade do 

Romantismo, pai do romance introspectivo, celebrando um tratamento literário específico 

tanto para o romance, quanto para o romancista, os quais se tornam objetos legítimos de 

produção subjetiva, enquanto o conteúdo pessoal invade o campo criativo, sendo ele ficcional 

ou não3. 

Arriscamos, então, a elaboração reflexiva de que a curiosidade natural do indivíduo, 

somada ao crescimento populacional proporcionam o reconhecimento do valor da intimidade 

do indivíduo naquilo que ele tem de singular. Tais fatos pertencem ao universo das principais 

causas responsáveis por nosso desejo de conhecer a vida alheia, fator este que movimenta o 

mercado editorial, colaborando para que livros de memória e (auto)biográficos – sobretudo 

aqueles que prometem um desnudamento total dos sujeitos envolvidos, embora seja 

impossível, eles são campeões de venda. Dessa maneira, a literatura confessional (e aqui, 

reconhecemos a biografia como também uma confissão do outro), seja biográfica ou 

autobiográfica, antes apartada da literatura canônica, agora é objeto de desejo dos mais 

variados públicos, apresentando-lhes diversas configurações, unindo-se às literaturas 

consideradas canônicas. 

A problematização em torno dos gêneros e dos modos literários é ampla, antiga e 

controversa, como nos afiança François Dosse: 

 

Com mais frequência, porém, a pluralização é confrontada com um documento 
de características únicas: a autobiografia escrita pelo biografado. Importa então 
saber que lugar será conferido a essa escrita do eu, por muito tempo indiferenciada 

                                                           
3 Revisitando as ideias propostas por Michel Foucault (1995), em As palavras e as coisas: Uma arqueologia 
das ciências humanas, a teórica canadense (Linda Hutcheon) afirma que esse fenômeno de crescimento, 
característico do século XIX, pode ser resultado de uma modificação na concepção das relações entre as palavras 
e as coisas, ideias e objetos, em virtude de uma passagem gradual iniciada no século XVIII, quando os objetos se 
tornam autocentrados, procurando inteligibilidade em seu próprio desenvolvimento e abandonando o espaço 
convencional da representação. 
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da escrita do outro - será preciso aguardar o século XVIII para distinguir esses dois 
gêneros com a publicação de Jean-Jacques Rousseau, certidão de nascimento da 
autobiografia (DOSSE, 2009, p. 68). 

 

Reconhecemos não haver necessidade de se buscar uma explicação conceitual para 

as questões relacionadas a gênero, uma vez que já é possível estabelecer algumas distinções 

teóricas, ou simplesmente reconhecer que as fronteiras textuais nunca estiveram tão balizadas 

como agora. Isso também ocorre com os cânones estabelecidos no transcorrer do tempo: e o 

que víamos como subgênero transmuta-se para gênero e vice-versa, e, portanto, biografia, 

autobiografia, diário, memórias, enfim, literatura confessional são todas categorias que 

reafirmam a crise e o relativismo dos gêneros literários, sendo implausível hermetizar 

literariamente uma obra, pois não há parâmetros rígidos para determiná-la, como afirma 

Maria Luiza Ritzel Remédios: 

 

Literatura centrada no sujeito, pois o sujeito é objeto de seu próprio discurso, 
denomina-se confessional ou intimista e adquire configurações diversas. Os textos 
que a constituem são agrupados, segundo suas semelhanças, em conjuntos 
diferentes, os quais dão origem a um determinado gênero da literatura íntima. O 
limite entre um gênero e outro é bastante tênue, assim como o entrecruzamento 
desses gêneros é comum (REMÉDIOS, 1997, p. 9). 

 

Nosso intuito, aqui, não se resume a uma proposta de categorização da literatura 

considerada confessional, intimista ou (auto)biográfica. Antes, objetivamos organizar um  

repertório narrativo para a produção de Isaías Alves, que recorre a tais gêneros, mas de fato 

encaminha-se para uma narrativa memorialística. Nesse sentido, procurando dar conta das 

análises empreendidas, buscamos traçar reflexões sobre esse tipo de construção narrativa, do 

autor estudado. Atentamos para elementos importantes, como memória e narrador, na 

construção de uma proposta (auto)biográfica e seus desdobramentos em escritos que 

assumiram rubricas apenas de memórias ou biografias. 

 

 

2. 1. 1 TRILHA I: UM RÁPIDO PERCURSO PELA (AUTO) BIOGRAFIA  

 

É preciso atestar que o percurso textual (auto)biográfico já foi escrito e reescrito 

várias vezes, o que, com certeza, trouxe marcas significativas tanto no passado quanto na 

contemporaneidade. Isso porque ele implica exatamente em elaborar um maior investimento 

teórico sobre a biografia e a autobiografia, gêneros de muito fascínio para a humanidade e a 

que se têm agregado elementos motivadores, a exemplo do aguçamento por parte das pessoas 
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e suas histórias de vida, sobretudo se tais histórias dizem respeito às ditas celebridades. 

Pensamos inicialmente em organizar este capítulo agenciando uma história individual para os 

gêneros biográfico e autobiográfico. A todo custo, queríamos compor um modelo próximo ao 

estabelecido por diversos estudos, que submetem ao instrumental teórico a gênese de textos e 

de autores, cada um remontando tal percurso de forma linear ou brilhante, sempre 

arregimentando as principais obras integradoras da biografia e da autobiografia e, 

secularmente, autores que se increveram na história fundacional dos gêneros. 

Suetônio, Cornélio, Plutarco, Heródoto, Tito Lívio, Tucídies, Políbio, Salústio e 

Tácito. Vidas paralelas, A vida dos doze Césares, Capitães ilustres, Vida de agrícolas são 

autores e obras repetíveis numa cronologia linear dos estudos sobre o surgimento da biografia 

antes dos séculos XVIII e XIX, quando identificados expoentes como Thomas Carlyle, Ralph 

Waldo Emerson, Max Stirner, Thomas Babington Macaulay, Jules Michelet, imprimindo 

vitalidade à escrita, que ganha contornos imaginários, retóricos e históricos. Como afirma 

Mary Del Priore,  

 

O modelo grego inspirou profundamente os historiadores romanos: Tito Lívio, 
do seu lado, encheu seus textos com discursos imaginários para destacar a psicologia 
de personagens evocados. Da mesma forma, Tácito pintou os imperadores do 
primeiro século, tentando penetrar sua mentalidade. Todos esses historiadores 
pertencem à história das literaturas grega e latina. Por quê? Pois seu esforço de 
elucidação e interpretação dos fatos não obstruiu jamais o desenvolvimento da 
narrativa. O discurso, nesses casos, não tinha função de prova explicativa. Era, sim, 
um procedimento retórico ligado a um acontecimento histórico mais amplo (DEL 
PRIORE, 2009, p. 8). 

 

Superada a fase das hagiografias, em que as narrativas, centradas na vida dos santos, 

repassavam vidas piedosas evitando narrar os defeitos, as imperfeições, enfim, as 

peculiaridades humanas, os fracassos e desastres psicológicos (a mudança é gradual e 

corresponde à transformação da sociedade), o que conferiria às biografias a permanência de 

um certo fascínio, até mesmo por parte dos críticos que tentaram e ainda tentam depreciá-las, 

mas renderam-se a elas, é o reconhecimento dos seus importantes contributos intrínsecos para 

a formação história da humanidade. Mary Del Priore (2009) justifica a absorção desses 

modelos justamente em consequência das lentas transformações que, no alvorecer do 

Renascimento, e com novas formas de percepção para o destino dos homens, iniciando sua 

liberação das tutelas tradicionais que pesavam sobre seus destinos e fazendo-os ousar dizer 

eu. Daí os modelos narrativos biográficos deixarem de ser historicamente amorfos para se 

transformarem em relatos sobre seres individualizados, com defeitos e virtudes. 
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Além da narrativa escrita, a pintura também apresentou modificações de 

comportamento artístico através dos retratos pintados por Van Eick, Roger van de Vries e 

Allex Dürer, os quais confirmaram a valorização de suas existências. Nesse sentido, como 

explicita Priore, “percebe-se que o mundo social mudou de núcleo de gravidade. Das leis 

superiores impostas por Deus, pelo Estado ou a família, tal centro voltou-se para o culto de si. 

O indivíduo tornou-se meta e norma de todas as coisas” (DEL PRIORE, 2009, p. 9). 

Reiteramos nossa inapetência em percorrer, com originalidade, um caminho 

descritivo para o reconhecimento histórico dos roteiros inaugurais da biografia, antes 

coadunando com pensamento de Jonaedson Carino (1999), para quem não importa o que se 

diga, uma vez que poucos se quedam inertes diante das narrativas compostas para uma vida 

enquanto as mesmas estão em evidência sob diferentes formatos, por mais de dois mil anos, 

desde os tempos neoplatônicos. Damakios, no século V a. C, será aquele a quem comumente 

se atribui a cunhagem da palavra biografia, muito embora ela ainda não tivesse sido 

empregada com as representações de hoje (CARINO, 1999, p. 4). 

Para Dosse (2009), na formação evolutiva da humanidade, a biografia precedeu à 

autobiografia, ou seja, primeiro escreve-se sobre o outro, seja a vida de santos, heróis ou 

políticos, para depois se escrever sobre nós mesmos. Fica evidente que essa assertiva leva em 

consideração a escrita e a publicação dessas obras, pois basta percorrermos a história 

fundacional da humanidade para observarmos que o homem, primeiro, foi mestre em 

imprimir desejos no interior das cavernas. Ou seja: a impressão do desejo, das necessidades 

humanas, revelava o início das inscrições do eu que, por seu turno, também exibe a percepção 

do outro. Em outros termos, por mais individual que seja uma escrita, por mais marcas 

idossincráticas que ela traga, fica sempre a lacuna para o advento do outro, tornando, aceitável 

a ideia de que tratamos anteriormente: quando escrevo sobre o outro, também reservo um 

lugar para o eu, já que o espaço destinado ao leitor é também o da complementaridade. 

Para melhor compreensão, decidimos recorrer a Mikhail Bakhtin em Questões de 

literatura e de estética (1988), na tentativa de aproximar os gêneros, num imbricamento 

talvez possível, por entendermos que estabelecer individualmente sua origem seria voltar a 

uma discussão infrutífera sobre o surgimento da humanidade. Em estudo histórico sobre as 

escritas autobiográficas e biográficas, Bakhtin afirma que os textos escritos durante a época 

clássica são importantes fontes históricas pois, ao nrrar as suas vidas, ou de outrem, os 

indivíduos fortaleciam as narrativas coletivas, assegurando-nos que não se pode pensar o 

indivíduo sem pensar a sociedade. 
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As biografias e autobiografias tinham como formato inicial o registro da vida pública 

e, de certo, por incomodar ao revelar nuances particulares, começaram a “manifestar a 

consciência privada do indivíduo isolado e solitário e [revelar] as esferas privadas de sua 

vida” (BAKHTIN, 1988, p. 260). As narrativas de cunho biográfico, naquela época clássica, 

apesar de ressaltarem o caráter público do indivíduo, desencadearam um “processo de 

privatização do homem e da sua vida” (BAKHTIN, 1988, p. 260) ao se utilizarem de recursos 

narrativos que possibilitavam ao texto revelar dados de caráter privado. Fica claro que as 

formas narrativas antigas já indiciavam o traço intimista com que as biografias e as 

autobiografias seriam conhecidas na Europa, séculos depois. 

Desde a época da antiguidade clássica, o debate em torno do que é individual ou 

privado marca os discursos biográfico e autobiográfico, voltados que são para o registro da 

vida pública ou de si. Tais formas discursivas agregam sempre discussões caras à sociedade, 

pois, se pensarmos numa narrativa que descreva o surgimento do indivíduo, se nele 

pensarmos e em suas relações sócio-históricas, chegaremos, untão, a uma equação de difícil 

solução, o que mais recentemente se evidenciou quando o cantor e compositor Roberto 

Carlos, ao ser perguntado sobre o porquê de não liberar uma biografia já composta e não 

autorizada sobre ele, afirmou: “Sou um homem público, um artista, mas tenho direito à minha 

privacidade”4. O cantor repõe uma discussão há muito existente: a tênue linha que separa o 

íntimo, o privado e o biográfico, conforme aponta ARFUCH (2010), para quem 

 

[...] efetivamente, se adotarmos a metáfora do recinto da interioridade, o íntimo seria 
talvez o mais recôndito do eu, aquilo que roça o incomunicável, o que se ajusta com 
naturalidade ao segredo. O privado, por sua vez, parece conter o íntimo, mas oferece 
um espaço menos restrito, mais suscetível de ser compartilhado, uma espécie de 
antessala ou reservado povoado por alguns outros. Finalmente, o biógrafo 
compreenderia ambos os espaços, modulados no arco das estações obrigatórias da 
vida, incluindo além disso, a vida pública. Mas essa viagem com escalas em direção 
ao coração da interioridade é só uma ilusão: a cada passo, os termos se interceptam e 
se transformam, o mais íntimo pede para ser falado ou cede a confidência, o privado 
se transforma em acérrimo segredo, o público se torna privado e vice versa... 
(ARFUCH, 2010, p. 133). 

 

O pensamento acima concilia e indiretamente advoga o postulado por Bakhtin (1988) 

acerca do que se pensava na época clássica, de que o indivíduo passava por um processo de 

privatização dos comportamentos, fortalecendo a marca intimista que os gêneros e as 

narrativas assumiriam depois. 

                                                           
4 Entrevista concedida ao programa “Fantástico”, exibido na Rede Globo de Televisão, dia 27/10/2013. 
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Assegura Klinger (2013) que, nos séculos I e II d. C., a escrita do eu já se 

manifestava em duas formas que tinham outros objetivos, é verdade, mas ambas centrando-se 

no discurso de eu: os hupomnêmata e a correspondência. Para ela, os hupomnêmata eram 

uma espécie de registros feitos em cadernos, nos quais se “anotavam citações, fragmentos de 

obras, exemplos e ações que foram testemunhadas, ou cuja narrativa havia sido lida, reflexões 

ou pensamentos ouvidos ou que vieram à mente” (KLINGER, 2013, p. 23-24). Embora 

Klinger advirta que os hupomnêmata intentam “reunir o que se pôde ouvir ou ler” 

(KLINGER, 2013, p. 24), logo, não tendo semelhança com o diário, em função do caráter 

intimista que este possui, nós, diferentemente da autora, assumimos que há, sim, uma 

aproximação entre os hupomnêmata e os diários não íntimos, aqueles considerados externos e 

não confessionais, e que não se desvenda a intimidade profunda, mas antes dão conta de 

comentários de leituras e anotações, como fez Lúcio Cardoso em seus Diários (2012), 

chamando sua obra de “diário–não íntimo”. 

Falamos anteriormente da dificuldade em traçar um caminho individual para os 

gêneros, visto que Bakhtin (1988) já representara como definitivos os traços autobiográficos 

de A apologia de Sócrates, de Platão, e o Fédon, assim como a Súplica, de Isócrates. Isso 

fica mais evidente quando percebemos que a nossa fala anterior repercute mais do que quando 

nós biografamos. Se a narrativa assume uma perspectiva quase inteiramente individual, de 

uma vida que quase se torna coletiva, já que o sujeito narrado faz parte de um determinado 

contexto social, o mesmo ocorre com o eu que decide se narrar. Este último experimenta 

contar a sua vida, mas uma vida não se realiza sozinha, fazendo logo serem convocados 

outros indivíduos que farão parte daquela história, evidenciado, assim, as transformações por 

que passa uma vida, por mais pessoal que ela se apresente. Pensamos nas correspondências 

como outra forma de inscrição do eu ou, como as define Michael Foucault (1995), aceitamos 

que, à semelhança da biografia, ainda que escrita para ou sobre outra pessoa, a marca do 

discurso pessoal sobrevive como uma estratégia que abre “caminho de um eu – e 

coextensivamente ao outro eu” (FOUCAULT, 1995, p. 37). Nesse sentido, diz Klinger: 

 

[...] Os hupomnêmata tratavam de constituir a si mesmos como objeto de ação 
racional pela apropriação, unificação e subjetivação de um já dito fragmentário e 
escolhido. [...] No caso do relato epistolar de si mesmo, trata-se de fazer coincidir o 
olhar do outro e aquele que se lança sobre si mesmo ao comparar suas ações 
cotidianas com as regras de uma técnica de vida (KLINGER, 2004, p. 162). 

 

Consoante as considerações de Bakhtin, Klinger e Foucault, a visão do sujeito 

intimista já aparece na Antiguidade através de variadas formas de representação, ainda que de 
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maneira velada já que somente no século XIX é que, de forma evidente, a consciência do 

sujeito como entidade privada irá publicizar-se, aproveitando os aspectos introduzidos desde a 

antiguidade. 

Na interpretação de Richard Sennett (1998), no século XIX, “a visão intimista é 

impulsionada na proporção em que o domínio público é abandonado, por estar esvaziado” 

(SENNET, 1998, p. 26). Desde o início do século XVIII, porém, a palavra público já abarcava 

seu sentido moderno, equivalendo ao entendimento de distância, exclusão ou afastamento do 

rol de familiares e dos poucos amigos, julgados íntimos, sendo considerado público, segundo 

o autor, tudo o que estivesse fora desse círculo familiar ou doméstico. É claro que, ao 

experimentar transformações, a sociedade cria novos mecanismos, novos modus vivendi 

dispostos a reconfigurar a noção de indivíduo e suas ações na vida pública e privada, por isso 

mesmo recriando formas discursivas diferentes para representá-las e, consequentemente, 

formas também variadas para registrar a história. Ou seja, o homem público teria uma voz 

discursiva diversa da do homem privado, conquanto nos pareça estranho separar o indivíduo 

político do indivíduo autor. 

Peter Gay (1988) defende que a reorganização urbana - que permitiu, no século XIX, 

a distinção entre o público e o privado - conferiu um impulso à concepção de vida íntima, 

conduzindo a sociedade, em contrapartida, a um profundo interesse pela afloração dos 

sentimentos. Foram os românticos os que mais possibilitaram a experimentação e a 

interpretação dessa voz narrativa marcada pelo eu, “investigando-o em seus esconderijos mais 

secretos” (GAY, 1988, p. 54). Ao ser difundida essa poética romântica identificada com a 

proposta de máxima subjetivação, logo atraiu um tipo de público específico, a burguesia, que 

se incumbiria de desenvolver a introspecção. Ainda segundo Peter Gay, esse público está 

preparado para a leitura de biografias e autobiografias, porque ambas, cada uma à sua 

maneira, enfocam a vida íntima do sujeito, além de promover, através de uma narrativa 

memorialística, o retorno ao passado – uma proposta assumidamente romântica, tanto no 

plano individual quanto coletivo. 

De acordo com essas considerações, a visão do sujeito intimista aparece na 

Antiguidade mediante as variadas formas de representação, ainda que de maneira disfarçada. 

Mas é mesmo no século XIX que, de forma evidente, a consciência do sujeito como entidade 

privada irá consolidar os aspectos introduzidos durante a Antiguidade, uma vez que, segundo 

Wilhem Dilthey, 

 



22 
 

O conhecimento da natureza e o valor da individualidade foram se desenrolando 
pouco a pouco na humanidade europeia. Sócrates é o primeiro a tomar consciência 
do processo moral dentro de si mesmo, o que torna possível o desenvolvimento da 
pessoa unitária. O conhece-te a ti mesmo orienta-se, em primeiro lugar, ao uniforme 
da natureza humana, porém, desta, que nele oferecia validez universal e que elevou à 
luz do saber, teria de separar–se o poderoso, o insondável, que designava como 
demônio, e que, sem dúvida, pertencia à profundidade da subjetividade. A partir de 
então Sócrates converteu-se, para seus discípulos, para os estoicos, Montaigne etc. 
no tipo de reversão do pensamento às profundidades da pessoa (DILTHEY, 2010, p. 
317). 

 

Da mesma maneira que Peter Gay (1988) acredita no fortalecimento da leitura 

praticada pelo público oriundo da reorganização urbana pós-romântica, cremos também que o 

o enorme interesse despertado para a escrita biográfica, cuja principal característica é a marca 

da individualidade, traz à baila a particularidade filosófica de um gênero narrativo, pois, 

através da biografia e da autobiografia, flagramos retratos, ainda que nem sempre fieis, de 

homens, e das suas relações sociais, possibilitando ao gênero uma insuspeitada vocação para 

provocar-nos: afinal, quando narramos um sujeito, quantos elementos selecionamos e\ou 

silenciamos?  

Periodicizar historicamente a evolução dessa escrita é problemático. Segundo Dosse 

(2009), é difícil explicá-la e, consequentemente, classificá-la numa forma organizada, “já que 

a pulverização entre tentações contraditórias como a vocação romanesca, a ânsia de erudição 

e a insistência num discurso moral” (DOSSE, 2009, p. 13) são característicos remanescentes 

da era vitoriana, possibilitando o reconhecimento de que a inscrição do eu, representado 

através das formas (bio) e autobiográfica, conquistara um grande número de leitores, ainda no 

século XIX. 

Para Eurídice Figueredo (2013), as escritas biográficas e autobiográficas tiveram um 

crescimento exponencial na contemporaneidade, revelando diferentes variações para a escrita 

de si, determinando, assim que as formas comumente já reconhecidas, a exemplo dos diários, 

memórias, correspondências, dessem lugar às novas - entrevistas, performances e confissões, 

autorretratos e autoficções, o que confunde ainda mais os estudos destinados a resolver os 

problemas de definição para essas formas narrativas. 

Os novos termos unem elementos que, por sua natureza, são dicotômicos, 

reorganizando-se e introduzindo características literárias fronteiriças. O certo é que escolher 

uma classificação específica, tentar uma uniformização e exigi-la são apenas paliativos para 

um problema considerado crônico, visto que gênero, forma, subgênero, espaço e voz narrativa 

transformaram-se de tal maneira que, agora, além da exigência de se relacionar com a História 

(seu parente próximo), o intimismo confessional serve também como matéria de análise para 
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outras áreas das ciências humanas como o Jornalismo, a Sociologia, a Psicologia, e a 

Psicanálise, revelando-se importante, quase imprescindível, o entrecruzamento desses 

gêneros. 

O aumento das produções literárias intimistas ou confessionais, para Maria Luiza 

Ritzel Remédios, “dá-se pela crença no indivíduo, pela atitude confessional e pelo objetivo de 

preservar um capital de vivências, recordações e fatos históricos” (REMÉDIOS, 1997, p. 9) 

oriundos da influência do individualismo que, a todo custo, quer ver inscrita no mundo a sua 

rápida e efêmera existência em uma sociedade cada vez mais desmemoriada. Todavia, hoje a 

expressão do eu configura-se definitivamente sob a forma intimista ou confessional, de tal 

modo que se transformou numa atitude narcísica diante do mundo social. 

Isso não significa um mero efeito do moderno individualismo romântico mas, 

segundo Klinger (2012), é uma tradição ocidental muito antiga e bem estabelecida desde as 

Confissões de Santo Agostinho, quando se menciona o surgimento do autobiografismo como 

elemento ratificador no que se refere à escrita capaz de formar e transformar os sujeitos, 

conforme as justificativas de Klinger: 

 

A escrita como exercício pessoal, associada ao exercício do pensamento sobre si 
mesmo, constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende toda a askêsis: a 
elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios 
racionais de ação. De maneira que a escrita opera a transformação de verdade em 
ethos (KLINGER, 2012, p. 23). 

 

É imperioso pensar que, embora tenhamos traçado o caminho da biografia e da 

autobiografia de maneira quase uniforme, demonstrando sempre que não existe uma 

separação rígida, mas fronteiras tênues, Dosse (2009) lembra que, para além da oposição 

clássica os estudos teóricos tentam impor, que o narrador na biografia deve se ausentar da 

história que conta (método heterodiegético). Mas tanto a autobiografia (método 

autodiegético) quanto a biografia, não seriam escritas a partir de uma exterioridade total. 

Sabemos  ser a biografia clássica construída na terceira pessoa. O fato de que o autor, também 

narrador, deva se distinguir da figura biografada, do ponto de vista da pessoa pronominal, 

levaria a biografia a se opor à autobiografia, ainda que ambas dependam contudo, de um 

mesmo pacto referencial. 

Para Clara Crabbé Rocha (1977), a biografia, diferente do que apontam alguns 

estudiosos, não se afasta da autobiografia. Antes, dela se aproxima, por terem, ambas, como 

elemento propulsor, uma quantidade significativa de condições comuns ao universo 

biográfico. Isto é, assim como a biografia, a autobiografia narra a história individual de 
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alguém. Ambos os tipos de narrativa desenvolvem uma proposta sempre paradigmática, 

incluindo uma cronologia temporal, nascimento, crescimento, ida à escola etc. Mas é 

justamente com a figura do narrador que elas começam a se distanciar, visto que segundo a 

proposta teórica apresentada, a biografia deve priorizar o uso da terceira, e a autobiografia, da 

primeira pessoa do singular, conquanto consideremos esse aspecto extremamente limitado 

para definir um afastamento entre ambas, uma vez que apontamos, desde o início desta tese, 

como os gêneros se encontram cada vez menos fronteiriços, concordando aliás, com o que nos 

diz Rocha: 

 

Podemos desde já adiantar que o emprego da primeira pessoa gramatical 
constitui o processo mais comum, embora não exclusivo, de marcar a identidade 
narrador/personagem principal. A narração assume nesse caso – utilizando a 
terminologia proposta por Gérard Genette na sua classificação das vozes da narração 
– um caráter autodiegético. A não identidade narrador/personagem principal, pelo 
contrário, evidencia-se geralmente pela utilização da terceira pessoa gramatical. Mas 
generalizar apressadamente esta observação pode conduzir à convicção errônea de 
que a autobiografia depende do registro do discurso pessoal, e se distingue, por essa 
mesma razão, da biografia escrita na terceira pessoa. Alguns argumentos provam a 
inviabilidade do critério de pessoa gramatical na distinção das duas formas de escrita 
narrativa (ROCHA, 1977, p. 43-44). 

 

Há, ainda, um outro elemento integrador entre os gêneros. O biográfico e o 

autobiográfico caminham para certa referencialidade, conforme assegura Cristovão Tezza 

(2008). Nos casos (auto)biográfico, “a intencionalidade da mão que escreve instala-se em 

cada palavra da voz que fala no texto” (TEZZA, 2008, p. 7). Essa intencionalidade ao se 

perder, pode nos conduzir para o equívoco total, ou para o mundo ficcional. Ora, se estamos 

lendo uma biografia ou autobiografia, queremos, de alguma forma, certificar-nos de que os 

fatos narrados trazem ao menos a pressuposição da verdade, reconhecendo, é claro, todas as 

limitações que a palavra verdade semanticamente carrega. Por isso dizemos que o leitor, para 

chegar a uma análise mais especializada, precisa assumir o pacto de referencialidade, 

proposto por Lejeune (2008), para essas formas, ou seja, o leitor deve comportar-se de forma 

diferente ante um texto ficcional, por mais descrições verdadeiras que ele traga. É 

simplesmente pela marca grafada na capa do livro - ficcional, não ficcional - que ele integrará 

a leitura do livro, assumindo, ou não, a proposta, conforme a promessa textual: 

 

Em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a autobiografia são textos 
referenciais: exatamente como o discurso científico ou histórico, eles se propõem a 
fornecer informações a respeito de uma realidade externa ao texto e a se submeter 
portanto a uma prova de verificação. Seu objetivo não é a simples verossimilhança, 
mas a semelhança com o verdadeiro. Não o efeito do real, mas a imagem do real. 
Todos esses textos referenciais comportam o que chamarei de pacto referencial, 
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implícito ou explícito, no qual se incluem uma definição do campo real visado e um 
enunciado das modalidades e do grau de semelhança aos quais o texto aspira 
(LEJEUNE, 2008, p. 36). 

 

Recorremos ainda ao binômio proposto por Lejeune - semelhança e identidade - 

agora tomados como elementos opositivos da biografia à autobiografia, uma vez que, 

enquanto na biografia é a “semelhança que fundamenta a identidade”, na autobiografia, é a 

“identidade que fundamenta a semelhança”. Por conseguinte, a identidade é o ponto de 

partida real da autobiografia e a semelhança torna-se-á o impossível horizonte da biografia. 

Em outros termos, num texto biográfico sempre será possivel legitimar a verossimilhança, ou 

verdade formal, uma vez que os modelos se distinguem, conquanto se apresentem próximos, 

muitas vezes (LEJEUNE, 2008, p. 38). Sendo assim, elencamos outro elemento circunstancial 

que também condiciona certo afastamento entre os gêneros: o leitor, esse responsável direto 

pela recepção, pode criar expectativas frente a uma biografia, tendo em vista que ela pode ser 

verificável ou não. Em caso positivo, ele poderá considerá-la boa, pois as informações são 

incontestáveis. Por sua vez, a autobiografia, por mais que dela esperemos certa 

referencialidade verossímel, o que a fará boa (ou não), será a forma narrativa adotada para 

contar a vida do (auto)biografado. 

Reafirmamos o quão difícil é a proposta de leitura estabelecida para Isaías Alves - 

autor que escolhemos para objeto de estudo. As dificuldades se presentificam nas obras sob 

análise, primeiro, porque vêm rubricadas sob o pacto da referencialidade que as condiciona 

como ensaio biográfico ou memória; segundo, porque o autor, o tempo inteiro, parece saber 

com qual leitor está falando, tratando-o como alguém especializado, modelo5. Embora os dois 

termos configurem, num primeiro momento, certo esnobismo, aqui os utilizamos como 

proposta teórica a fim de que o leitor saia de sua zona de conforto apenas fruitivo e siga por 

trilhas investigativas, conforme sugere LEJEUNE (2008): 

 

O prazer do leitor de autobiografia decorre em parte de sua própria atividade, 
que pode até mesmo se nutrir dos aparentes defeitos de um texto alusivo, mal 
composto, mal escrito, desagradável, desonesto. Existe em nós, além disso, uma 
escuta não literal que nos torna co-autores do texto, ainda mais que o incorporamos 
como elemento de uma espécie de afresco... (LEJEUNE, 2008, p. 217). 

 

Por conseguinte, longa e espinhosa se revela a trajetória na busca pelo entendimento 

para as demarcações do eu, intensificadas pelo valor da individualidade que os tempos 

                                                           
5 O termo foi utilizado objetivando as categorias propostas por Umberto Eco, em Os limites da interpretação. 
São Paulo: Perspectiva, 1990. 



26 
 

modernos nos convocam, através das mais variadas formas de inscrição de si. Para não 

ficarmos no meio da trilha, sem nenhuma possibilidade aparente para a continuidade do 

caminho, retomamos o objetivo inicial deste subcapítulo: o de demonstrar a dificuldade em 

separar gêneros e formas. Estabelecemos para a nossa travessia o seguinte enfoque: trata-se de 

uma inscrição de si, em gênero confessional ou intimista, na forma biográfica ou 

autobiográfica, paralela à constatação do que nos assegura Lejeune (2008), de que biografia e 

autobiografia são “formas próximas demais para não serem confundidas” (LEJEUNE, 2008, 

p. 36), a começar pelo próprio termo – autobiografia - que traz no seu contexto a clara ideia 

de uma biografia feita acerca de si mesmo, o si mesmo do narrador. O que Lejeune propõe, 

buscando equacionar a questão quanto ao gênero, é que prontamente aceitemos o problema 

historicizante com o qual incidimos, isto é, reconhecermos que, clara ou veladamente, os 

textos se imbricam, reportando-nos sempre a novas formas que sugerem novas discussões e 

análises, como, aliás, nos propomos a fazer com a obra de Isaías Alves. 

Concluímos, numa perspectiva, pela ineficácia do percurso histórico, assim como 

observamos a tentativa inválida de separar rigidamente os textos apenas obedecendo a um 

capricho de estudo, principalmente no nosso caso, em que as marcas deixadas, seja pela voz 

narrativa escolhida, seja pelo pacto de leitura, só ratificam o fato de precisarmos de um 

repertório narrativo aplicado ao estudo desse tipo de escrita no Brasil. Por mais que 

admitamos os recordes de vendas na recepção aos dois gêneros abordados, há igualmente uma 

falta de estruturação bibliográfica que escapa à perspectiva comum. Por exemplo, falta-nos, 

de forma mais expressiva, uma história da biografia brasileira, embora nomes oriundos do 

jornalismo sejam reconhecidos, a exemplo de Sérgio Vilas Boas (2002), Mozair Salomão 

Bruck (2008), que organizaram termos de uso mais adequados ao trato com o texto (auto) 

biográfico. As lacunas logo se farão nítidas: por que no gênero, o (auto)biografado é chamado 

de personagem? Existe a figura do narrador? Qual o papel do autor?  

Comecemos pela proposta teórica estabelecida por Lejeune (2008). Na 

(auto)biografia, assim como na ficção, encontramos três termos em que a identidade textual se 

define: autor, narrador e personagem. Sendo narrador e personagem figuras às quais se 

ligam, no texto, o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado, por força do pacto 

autobiográfico, o autor fica à margem do texto, representado apenas através da assinatura do 

seu nome, quando, então, será o sujeito da enunciação. Para esse modelo de escrita, Lejeune 

ainda propõe um quarto termo paralelo ao enunciado: um referente denominado modelo, 

podendo, assim, constituir-se as estruturas dessas narrativas apresentadas sob os seguintes 

esquemas  
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a) biográfica 

Apresenta um mundo textual, com um autor que pode ser igual ou diferente do 

narrador; sujeito da enunciação que difere do sujeito do enunciado, através de uma 

personagem que, no mundo extratextual, tem um modelo que pode ser semelhante, ou não, 

com a personagem. 

 

Esquema 01 

 

 

b) autobiográfica  

Propõe um mundo extratextual que contém a pessoa do autor e do seu modelo. No 

universo textual ficariam autor - semelhante ao narrador; o sujeito da enunciação também 

igual ao sujeito enunciado e a personagem - semelhante ao modelo. 

 

Esquema 02 
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A estrutura proposta instiga, mais do que resolve. Primeiro, pelo uso de termos - 

semelhança e igualdade - que Lejeune emprega, matematicamente, conferindo-lhes algumas 

reflexões: para a matemática, só haverá iguldade entre dois números (2 = 2), logo, 

empregando esse sinal de igualdade na autobiografia, pensaríamos que autor, narrador e 

personagem serão sempre iguais. Mas uma pergunta não se cala: o sujeito adulto que narra o 

menino, será o mesmo? E, segundo, por que Lejeune propõe para a biografia a figura do 

autor, este existindo apenas no mundo textual? O que nos leva a crer que, no mundo 

extratextual, esteja o biógrafo representando a mesma entidade textual, ou seja, duas faces da 

mesma moeda. Resta-nos ainda outra pergunta: o narrador estaria, então, mais para o biógrafo 

- aquele que pesquisa, compila, confere tratamento interpretativo - ou para o autor que 

seleciona o material que chegará ao leitor através de uma voz narrativa? O significativo é que 

Lejeune propõe, para a autobiografia, no mundo extratextual, a pessoa do autor que também 

se presentifica no mundo do texto. 

Para a problemática acima, não queremos estabelecer questões outras que nos 

direcionem para o terreno movediço do retorno, ou não, do autor, nos tempos recentes da 

literatura testemunhal. Isso, de certa forma, se não ressuscita o autor, pelo menos revisita a 

discussão proposta por Nietzsche, perpassando a desconstrução da categoria do sujeito 

cartesiano que, num primeiro momento, passa pela morte de Deus e do homem e, mais tarde, 

no século XX, pela “morte do autor”, proposta por Foucault. 

Como a nossa análise, de certa maneira, traz à tona questões caras à literatura, 

envolvendo as figuras do narrador e do autor, optamos por seguir o pensamento de Beatriz 

Sarlo (2007), quando afirma que, independentemente da nossa atuação social, ainda nos 

interessamos pela figura dos autores. Se isso ocorre é porque ainda não ficamos convencidos 

o suficiente ante as diversas teorias de que o autor morreu. Assim, na tentativa de 

assimilarmos a proposta teórica, para melhor entender Isaías Alves, buscamos estudos que, de 

certa forma, possam ajudar a conceituar categorias apresentadas, a fim de construirmos um 

repertório teórico-metodológico que melhor se ajuste ao nosso estudo. 

Elegemos o pensamento de Wayne Booth (1980),como aquele que melhor equaciona 

a conceituação envolvendo as figuras do narrador e do autor. No gênero de (auto)biografia, 

logo identificamos semelhanças conceituais às desenvolvidas por Booth, quando ele trata das 

mesmas questões identificadas na ficção. Percorrendo outros aspectos teóricos apresentados 

por outros autores, e visando a dar sentido a categorias textuais já existentes, identificamos na 

a maioria dos autores uma recorrência natural a Gerárd Genette, em grande parte aplicando, à 

sua teoria, o exame de obras ficcionais. 
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Booth (1980), porém, ignora a distinção de pessoa gramatical para caracterizar um 

narrador. Chega a propor categorias de narradores conducentes a papéis importantes, podendo 

solucionar os problemas sinalizados por Lejeune (2008). Booth ainda identifica, na construção 

narrativa, a figura do autor implícito, o alter ego do autor empírico, inscrito em toda a obra, 

através do qual o leitor imagina um sujeito escrevendo a história e, de alguma maneira, 

encontra-se presente nos bastidores, manipulando as personagens e decidindo por impedir --

ou não -- um maior apagamento que venha a sofrer o narrador. Dessa forma, intentando 

completar o quadro teórico de Lejeune, poderíamos pensar que a ausência da figura do autor, 

no mundo extratextual da biografia, pode ser equacionada mediante o reconhecimento do 

mesmo através da figura do autor implícito. A figura narrativa se faz contínua na biografia, 

mesmo quando o biógrafo sai de cena, pois, para Booth, enquanto a obra “não se referir 

directamente a este autor, não há distinção entre ele e o narrador” (BOOTH, 1980, p. 167). E 

o narrador, organizado para essa estrutura, pode ser compreendido como não-dramatizado, 

conforme Booth: 

 

As histórias não são normalmente, tão rigorosamente impessoais [...]. Na sua 
maior parte, são apresentadas passando pelo consciente de um contador, que pode 
ser – eu – ou – ele –. Mesmo em drama, grande parte do que nos é dado é narrado 
por alguém e, muitas vezes, sentimos tanto interesse no efeito sobre a mente e 
coração do narrador, como em vir a saber que mais o autor tem a contar-nos. [...] O 
leitor inexperiente poderá cair no erro de pensar que a história lhe chega sem 
mediação. Mas tal erro é impossível desde que o autor coloque explicitamente um 
narrador na história, mesmo que não lhe confira quaisquer características pessoais 
(BOOTH, 1988, p. 167). 

 

Na tentativa de reforçar as propostas tóricas apresentadas , convocamos Clara Crabbe 

Rocha (1977) que revisita a proposta enunciada por Lejeune considerando-a a mais ajustada, 

por apresentar características supostamente, mais compreensíveis para a biografia, ao passo 

que, para a autobiografia, ele nos sugere uma colcha de relações, apostando na articulação da 

identidade em que o modelo extratextual se confunde com o autor, embora não tenhamos 

percebido essa relação no esquema que faz interagirem modelo e personagem. Rocha sugere 

ainda que, na biografia, a referência extratextual é bilateral, pois autor e modelo são 

categorias independentes e distintas. Reconhecemos que na proposta apresentada por Lejeune, 

para a biografia, o autor não aparece nem apresenta credenciais no campo extratextual, como 

dissemos anteriormente. 

Cremos não se tratar de um equívoco por parte de Rocha (1977) as conclusões acima. 

Apenas coadunamos melhor com o pensamento contemporâneo de Mozahir Salomão Bruck 

(2009), para quem antes não se pensava o genêro biográfico como uma narrativa na 
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perspectiva literária. Por isso mesmo nos depararemos sempre com hiatos interpretativos e 

lacunas conceituais, sem contar o preconceito em relação ao gênero, permanentemente 

confundido como da cozinha, seja da História, ou da Literatura, quando não considerado um 

subgênero. O curioso é que a autobiografia, por alguns reputada como subgênero da biografia, 

tem modernamente agregado em torno de si uma gama considerável de estudos mais precisos, 

conforme verificamos na proposta apresentada por Lejeune. 

Assim, no sentido de completarmos essa trilha, reconhecendo que o caminho foi 

íngreme, agregamos a seguinte intervenção: que caminhos novos serão apontados para 

pensarmos um repertório comum aos gêneros: o pacto de leitura pode ser referencial, a voz 

narrativa, referencial ou autorreferencial, o narrador não dramatizado e o autor implícito, 

mas a identidade, a semelhança, a personagem, os modelos de referências textuais cumprem, 

as mais das vezes algo próximo da expressão de uma verdade possível. 

Tal qual Dosse (2009), reconhecemos o caráter híbrido do gênero em estudo, e a 

dificuldade que assumimos em classificá-lo numa disciplina organizada. Conforme 

pontuamos, é natural que surjam contradições, o que põe o gênero confessional–intimista 

sempre em deficit no que tange à reflexão meramente (auto)biográfica. Desprezado pelo meio 

acadêmico, e agora ressurgido, no momento em que as ditas celebridades querem ser 

biografadas ou se autobiografam, novamente se confere ao gênero o caminho da porta dos 

fundos. 

Independente de época, o certo, porém, é que o gênero não deixa de usufruir de um 

sucesso de público, apesar das classificações canônicas muitas vezes preconceituosas, 

fazendo-nos refletir sobre os motivos que o tornaram tão desprestigiado pela academia e, 

mesmo assim, encontrando assento entre os mais diferentes leitores (pertencentes a distintos 

modelos ou comunidades interpretativas), no espectro secular das leituras (quase clandestinas) 

em circulação, no complexo circuito da cultura brasileira. 
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2. 1. 2 TRILHA II: ESCRITA (AUTO)BIOGRÁFICA: MEMÓRIA E NARRATIVA  

 

Tecer relações entre memória e narrativa convoca-nos a travessias arriscadas e 

plurais, uma vez que, na contemporaneidade, defrontamo-nos com uma cerrada concorrência 

entre as diversas áreas que circunscrevem a narrativa como objeto exclusivo de seu campo de 

conhecimento. A narrativa biográfica é dupla filha da Literatura e da História. Herdeira direta, 

vem reclamando seus direitos de herança de forma produtiva, durante todos esses anos em que 

narra vidas ou histórias de vidas de um indivíduo ou de uma coletividade, tornando-se, ainda, 

segundo Mozair Salomão Bruck, relato de “referência de uma época/atividade” e até mesmo 

de comportamentos (BRUCK, 2009, p. 37). 

Arfurch (2010) entende que o espaço destinado à narrativa biográfica, 

independentemente da área em que se assente, caracteriza-se pela multiplicidade de formas 

que a integram, mas todas elas oferecendo um traço em comum: o de contar, de maneiras 

distintas, uma história ou experiência de vida, inscrevendo a narrativa para além do gênero em 

questão, numa das grandes divisões do discurso. A ela estão sujeitos certos procedimentos 

compositivos, entre eles, e prioritariamente, os que mais remetem ao eixo da temporalidade: a 

memória e a História. Por isso, enquanto dimensão configurativa de toda a experiência, a 

narrativa confere “forma ao que é informe” (ARFURCH, 2010, p. 112), adquirindo relevância 

filosófica ao postular uma relação possível entre três dimensões temporais: o tempo do mundo 

da vida, o tempo do relato e o tempo da leitura, ou seja, o tão estudado e discutido universo 

dos três tempos da memória preconizados por Paul Ricoeur que, aliás, se ocupa em  

 

[...] recordar a definição [...], que eu chamava terceiro tempo por conta das 
necessidades de meu argumento. [...]. É essa constituição que importa agora 
relacionar com a mutação historiadora do tempo da memória. Em certo sentido, a 
datação, enquanto fenômeno de inscrição, não é desprovida de vínculos com uma 
capacidade para a datação, com uma databilidade originária, inerente à experiência 
viva e, singularmente, ao sentido de distanciamento do passado e à apreciação da 
profundidade temporal (RICOEUR, 2007, p. 163). 

 

Se levarmos em consideração que o nosso estudo é fronteiriço, já que nos situamos 

entre memória, História e Literatura, é justo pensar na temporalidade que se divisa na 

narrativa memorialística de Isaías Alves, em relação ao ato de descrever o passado como algo 

conflituoso, pois o autor parece estar sempre negociando entre a memória e a História, uma 

construção narrativa que se pretende documental, mas que é também emocional. Isso nos leva 

a apreender o conceito proposto de que “a temporalidade assume uma modalidade ainda mais 

específica” (RICOUER, 1994, p. 435). 
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O formato narrativo de Isaías Alves não fica circunscrito ao discurso 

fenomenológico. Antes, reivindica a mediação do discurso indireto da ação narrativa. Assim, 

torna improvável a representação do tempo, em sua forma singular, sendo necessário ao relato 

operar, num papel de mediação, fazendo surgir, então, o terceiro tempo, resultante do diálogo 

possível entre História e memória, derivando dessa junção um relato que possui identidade 

narrativa, podendo revelar, tanto um indivíduo quanto uma comunidade. 

Saliente-se que essa identidade narrativa temporal, segundo Ricoeur, nada mais é que 

uma categoria prática de referência e súmula de todos os acontecimentos relacionados a um 

acontecimento fundador, que define o eixo do tempo (RICOEUR, 2007, p. 163), o que 

corresponde, no tipo de narrativa em que estamos investindo, à suposição de resposta à 

pergunta: “A quem pode ser atribuída tal ação?” e “Quando a mesma foi feita?” Para Ricoeur, 

parece não haver outra resposta: somente a narrativa temporal consegue organizar um mundo 

que tem por característica o caos. Logo, “responder quem” (RICOEUR, 1994, p. 442) supõe 

contar a história de uma vida, situando-a num determinado contexto social. O filósofo, então, 

desfaz-se da ilusão substancialista de um sujeito idêntico a si mesmo (RICOEUR, 1994, p. 

442), reconhecendo tal narrativa como um problema de inscrição da temporalidade no espaço 

(auto)biográfico: quem fala na instância atual do relato? Asseguramos isso ao pensarmos no 

biógrafo, que pesquisa, interpreta e ouve diversos sujeitos; e no sujeito enunciador: “Que 

vozes de outros tempos – de uma mesma voz - se inscrevem no decurso da memória?” “Quem 

são os sujeitos dessas histórias?” (ARFURCH, 2010, p. 116). Em outros termos, quais ou 

quem são os que narram num primeiro momento, ou os que ouvem e reelaboram tais 

narrativas? A nossa jornada analítica nos garante serem ambos sujeitos representativos na 

reelaboração narrativa que, muitas vezes, reproduzem a história oficial, mas também dela 

podem se distanciar. 

Conforme Ricoeur (2007), a temporalidade do sujeito deve ser compreendida 

substituindo-se o mesmo (idem) por um si mesmo (ipse), sendo que a diferença entre idem e 

ipse será a existente entre uma identidade referencial, enquanto a identidade narrativa, sujeita 

ao jogo reflexivo, ao devir da peripécia, é aberta a mudanças, à mutabilidade, mas “sem 

perder de vista a coesão de uma vida” (ARFURCH, 2010, p. 116). 

Dessa forma, encontrar o terceiro tempo, em nossa proposta, corresponde a 

convocarmos a memória, tanto em sua dimensão individual, como coletiva. No processo da 

escrita de memórias e, ou da (auto)biografia, misturam-se elementos constitutivos da narrativa 

histórica e memorial. Todavia, em se tratando de memórias relacionadas a experiências 

vividas, especialmente em casos de (auto)biografia, é indispensável observarmos a fronteira a 
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partir da qual a narrativa traz para si mesma elementos essenciais da memória. Ao procurar 

esboçar as memórias como marcas alternativas de um viver, para transmitir experiências de 

vida, o memorialista deve reconhecer a diferença essencial entre narrativas como afirmações 

verdadeiras a serviço da História, enquanto as construídas serão produto narrativo memorial, 

em parte, fruto da fantasia artística. Em consequência lógica desse processo distintivo, Arfuch 

reconhece que 

 

[...] há relativo consenso em assinalar que ambas compartilham os mesmos 
procedimentos de ficcionalização, mas se distinguem, seja pela natureza dos fatos 
envolvidos – verdadeiramente acontecidos ou produtos de invenção –, seja pelo 
tratamento das fontes de arquivo. Essa conclusão, que para a crítica literária não era 
inovadora, produziu, no entanto, grande impacto na historiografia tradicional, uma 
vez que deslocou o centro de atenção dos fatos históricos, e da concepção referencial 
de verdade, para a escrita da história, ou seja, para outro regime – discursivo – de 
veracidade (ARFUCH, 2010, p. 116-117). 

 

Parece-nos, mais uma vez, que biografia e autobiografia terão que fazer um jogo 

duplo, tendo em vista se situarem na fronteira de diferentes áreas do conhecimento, 

apropriando-se de um discurso narrativo peculiar a cada uma delas, mas categorizadas como 

relatos de características próprias, narrando a vida de um indivíduo inserido num determinado 

contexto social, integrando-o através de um percurso narrativo que convoca a memória, mas 

que não pode ser tema exclusivo de nenhuma área específica, uma vez que atua no interior de 

uma mesma área, mas, por natureza, é “controverso e contraditório” (ASMANN, 2011, p. 20). 

Muitas, diversas, semelhantes e/ou recorrentes serão as formas de tratamento da 

memória, em seus variados modos de apresentação e representação. Por tratarmos de escritas 

narrativas que julgamos memorialísticas, optamos pela concepção inicial proposta por Aleida 

Assman, em Espaços da recordação6 (2011), com quem assentimos serem muitos os 

caminhos que nos conduzem à teoria sobre memória, não havendo apontamento possível de 

apenas uma como unificadora, devido ao seu implícito caráter contraditório, pois, quando 

tratamos de memória, trabalhamos com o diálogo entre passado e presente e a multiplicidade 

das interpretações. Muitas, também, serão as abordagens sobre as funções da memória e suas 

                                                           
6 As abordagens sobre memória, propostas nesta tese, voltadas para o para o campo literário, estruturam-se 
levando em consideração conceitos platônicos e aristotélicos. Embora, tenhamos utilizado outros teóricos, 
reconhecemos que tais conceitos surgiram com os estudos da épica, principalmente, no que diz respeito à aporia 
temporal e aos fenômenos mnemônicos, tomando como base o princípio de que as primeiras reflexões sobre 
memória acontecem com a filosofia ocidental . Dessa maneira, ao empregarmos o termo recordação, não a 
tratamos como diferente da memória, mas como um desdobramento da mesma, já que os gregos valiam-se das 
expressões mnemê e anamnésis para explicarem os fenômenos da memória. A primeira expressão(mnmê) seria a 
memória na sua forma passiva, na qual a lembrança surge no espírito como afecção/percepção. Já o segundo 
(anamnésis), é a própria recordação, entendida como a parte mais ativa da memória, sempre disposta a exercícios 
que conduzam a memória a caminhos referenciais. 
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diferenciações - recordar e acumular/ lembrar e esquecer, potência e arte - numa teoria da 

literatura que também apresenta suas bifurcações. 

Isaías Alves de Almeida, através de recordações (auto)biográficas, mapeia a 

memória individual e coletiva do Recôncavo Baiano. 

 

O desenvolvimento das matas foi lento e a ascensão de sua gente, custosa e 
demorada. A vida rural dos povos cultos permite que o poeta ache motivo e 
inspiração no pendoar do trigo,no florar das macieiras, no despontar dos botões, ao 
voltar a primavera.Nas terras novas, de clima inóspito, a vida reduz-se ao trabalho 
duro dos braços, a cuidar das roçasdo gado,das aves do terreiro além de vigiar as 
cobras ou vencer os mosquitos.As vilas e cidades dão lazer para os estudos, função 
normal futura dos letrados. Os Bitencourts tinham já representantes no governo, no 
comercio, no começo da cultura intelectual, pois haviam ficado em Nazaré. Os 
Almeidas ficaram nas roças, eram os tabareus da família, a despertar risos dos 
cidadãos (ALVES, 1967, p. 117). 

 

Em vista do objeto aqui proposto, relemos Assmann (2011) no sentido de entender 

como os estudos literários, nos últimos anos, inclinaram-se para os desdobramentos da 

memória. Recorremos à técnica romana, ou mnemotécnica, invento atribuído ao poeta 

Simônides7, que tem seu nome a ela ligado. Contam as lendas antigas que, afora os deuses, é 

ele tido como o primeiro poeta a ser recompensado financeiramente para homenagear os 

homens, através de cantos heroicos. Simônides acabou punido, vítima do desagrado do 

lutador Skopas, pois os mecenas não gostaram muito de sua performance. Resignado e 

ajudado pelos deuses, ele é convocado, para fora do recinto, por dois homens desconhecidos. 

Na saída do poeta, o telhado desaba, matando o anfitrião e seus convidados. Indicado para 

homenagear os mortos, Simônides fica impedido, pois, na Antiguidade, não se podia, por 

questões litúrgicas, memorar sem o reconhecimento dos corpos. Havendo memorizado os 

exatos lugares em que cada convidado estava sentado, o poeta torna possível reconstituí-los, 

identificando, por debaixo dos escombros, o anterior cenário. Dessa forma, o ritual fúnebre 

seria cumprido e as famílias poderiam chorar seus mortos devidamente identificados. 

                                                           
7 Simônides é definido por Assmann (2011), como poeta que viveu aproximadadamente nos séculos 557-465 
a.C. Heroi de uma história que Cícero estabeleceu omo lenda fundadora da mnemotécnica. Foi eleito como o 
primeiro poeta pago que, além de deuses e heróis, também homenageou, em canto, os homens mortais.Sua 
contribuição fica eternizada na lenda como o poder que a memória humana teria sobre a morte e a destruição. 
Sinaliza ainda a existência de uma outra lenda para o mesmo Simônides a de que ele teria, se deparado com um 
cadáver insepulto durante uma de suas andanças por terras estrangeiras. Conta-se que ele teria interrompido sua 
viagem e cuidado para que o morto desconhecido fosse dignamente sepultado. Na noite seguinte o fantasma 
desse morto teria aparecido para Simônides em sonho e o teria alertado sobre uma viagem de barco que estava 
planejada. Barco esse que ele deveria tomar, mas que não tomou graças ao fantasma que o alertou para não fazer 
tal viagem. Esse mesmo barco teria tido problemas no mar e naufragado, levando consigo todos os tripulantes 
(ASSMANN, 2011, p. 40). 
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Apoiados nessa lenda fundadora da mnemotécnica, podemos perceber o alcance da 

memória e suas conquistas para a fama (a construção dos poemas em louvor dos memorados) 

e para a morte. Com a identificação dos corpos, evidencia-se o tanto que a História tem 

discutido ante os silenciamentos da memória. Reler a lenda provocou-nos a reelaborar o 

pensamento de que Isaías Alves (ainda que inconscientemente) seria uma espécie de 

simulacro de Simônides. Ao reaver a técnica da memória, com sua possibilidade de 

armazenamento, o mais conhecido como pedagogo e obscuro escritor se retiraria da morte 

simbólica e do esquecimento social, mediante resgates da sua própria obra como 

memorialista. 

Se pensarmos que, por uma decisão judicial, mnemon foi termo aplicado às pessoas 

que, na Grécia Antiga, guardavam a lembrança do passado, perceberemos de imediato uma 

operação instrumental técnica, valorizada de tal maneira semanticamente que transforma o 

termo, ampliando-o em deusa Mnemosine, que revelava “ao poeta os segredos do passado, 

introduzindo-o nos mistérios do além” (LE GOFF, 1996, p. 438). Independente da forma 

lendária ou da forma real que a queiramos iniciar, a importância da memória e sua relação 

com a narrativa memorialística inscrita nas (autos)biografias do autor que escolhemos analisar 

é um caminho integrador que, o tempo todo, buscamos negociar na presente tese, tentando 

conciliar memória coletiva e memória individual. 

Ainda com Asmann (2011), reconhecendo a potencialidade de guardiã das memórias 

em que se assenta a obra de Isaías Alves, elaboramos o pensamento de que o autor baiano 

reconfigura a memória como ars (arte). No momento em que ele escreve, compõe o texto ou o 

memoriza, tal qual Simônides, metaforicamente pode reconhecer os corpos mutilados depois 

da queda de um telhado, pela ordem em que os convidados estavam sentados. Dessa forma, o 

procedimento utilizado por Simônides - a mnemotécnica - é agora transformado em técnica de 

aprendizado consciente, já que é preciso memorizar, obedecendo a uma certa ordem lógica 

que a visão empresta através da captação do real, apreendendo as imagens, escrevendo a 

memória e inscrevendo-se, conforme Simônides, que terá sempre um papel duplo: ele é 

humano mas, de forma misteriosa, sempre se distancia das tragédias. 

Outro aprendizado relevante é que, com a lenda, percebemos o risco da detenção 

memorial. Cabia exclusivamente a Simônides o poder de reconstituir a tragédia. Apenas a sua 

voz seria ouvida. Assim que nos lembrarmos da importância do diálogo para as diversas áreas 

do conhecimento, deixaremos de ouvir apenas uma voz, - a oficial ou a dos vencedores -, e 

passaremos a dar lugar às literaturas periféricas, apreendendo-lhes o importante contributo 

oriundo de outras vozes narrativas, que também devem ser ouvidas ao falarem das catástrofes, 
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do terror, enfim, ante os holocaustos. Assim, a mnemotécnica romana foi aproveitada de 

diversas maneiras, objetivando–se um procedimento adquirível e aplicável a vários fins, os 

quais tinham como base sempre o armazenamento confiável e a recuperação idêntica das 

informações. O grande problema da mnemotécnica é que ela eliminava a dimensão temporal 

da experiência, ficando o tempo como um mero procedimento espacial. 

Falamos inicialmente que o tema, no interior de uma mesma área do conhecimento, 

se bifurca. Podemos atender à proposta feita por Assmann (2011) com a qual concordamos, 

no que se refere a caminhos. Se propomos trilhas, elas, por seu turno, nos oferecem um 

caminho com duas placas - ars e vis. Não objetivamos separá-las rigidamente, mas evidenciar 

como o estudo da memória é traiçoeiro. 

Demonstramos o poder da memória compreendida como ars, que acumula e 

armazena informações, sem que necessariamente o indivíduo que a narra tenha experenciado 

o que conta ou descreve. Vimos também o perigo da exclusividade da narrativa unilateral, 

mas, seguindo a outra placa – vis – teremos, segundo Assmann (2011), a oposição 

demarcadamente clara: enquanto ars está para armazenamento, vis estaria para a recordação. 

Cabe-nos esclarecer o ato de decorar, ligado à ars, como consciente, deliberado, enfim, 

contendo uma certa intencionalidade, enquanto o termo – recordação, de recordare - já nos 

indica um caminho que não sugere a deliberação, mas propõe uma experiência mais próxima 

ao que vai ser lembrado, além de nos tornar clara a dimensão temporal não cronológica. 

Recordamo-nos de algo vivido ou narrado por outrem, mas recordar ninguém ensina, como 

nos assegura a mesma autora: 

 

A recordação procede basicamente de forma reconstrutiva: sempre começa do 
presente e avança inevitavelmente para um deslocamento, uma deformação, uma 
distorção, uma revaloração e uma renovação do que foi lembrado até o momento de 
sua recuperação. Assim, nesse intervalo de latência, a lembrança não está guardada 
em um repositório seguro, intervalo de latência, e sim sujeita a um processo de 
transformação. A palavra potência indica nesse caso que a memória não deve ser 
compreendida como um recipiente protetor, mas como uma força imanente, como 
uma energia com leis próprias. Essa energia pode dificultar a recuperação da 
informação - como no caso do esquecimento - ou bloqueá-la – como no caso da 
repressão (ASSMANN, 2011, p. 34). 

 

Mais uma vez iremos encontrar a figura de Isaías Alves bem disposta entre ars e vis, 

uma vez que, como guardião das memórias do Recôncavo Baiano, ele compila e elabora 

árvores genealógicas das famílias, guardando literalmente um baú de documentos que podem 

ser relidos e reelaborados.  
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Logo, o ato de armazenar, para Isaías, é uma batalha que acontece contra o tempo, 

mas não contra o esquecimento. Dessa forma, armazenados com a ajuda de técnicas 

características de certas disciplinas (organização de museus, digitalização de documentos, 

arquivos públicos etc), os documentos ( armazenados por ele) é uma tentativa de superar os 

efeitos devastadores promovidos pelo esquecimento acidental ou deliberado.  

Nesse sentido, Isaías Alves, estabelece uma condição para o ato de armazenar: a 

rememoração que acontece dentro da relação temporal, exigindo constante revisitação, a fim 

de se evitar o esquecimento. Se levarmos em consideração a revisitação (ao armazenamento: 

museus, documentos, fotografia etc.) feita por um sobrevivente de holocausto, aos arquivos, e 

este encontrar, por exemplo, uma foto do local onde ocorreu o fato, haverá uma revisitação a 

memória, isso legitima a importância do armazenamento, mas não assegura que não haja o 

esquecimento, já que a memória é funcional8 e pode nos livrar do horror das recordações, 

evitando que o sofrimento vivido pelo sobrevivente retorne através da contemplação. 

Sabemos que o sofrimento não estará mais presentificado na fotografia; ela apenas acionou a 

recordação, propiciando emoções que as técnicas de armazenamento, vinculadas somente à 

memória cumulativa, não serão capazes de alcançar. 

Nesse estágio, convém salientar que este nosso trabalho parte do pressuposto, 

assegurado por Assmann (2011), de que é impossível pensarmos a memória enquanto 

possibilidade narrativa sem uma experiência própria, e estabelecer a memória, nessas 

perspectivas, é de pronto reconhecermos que elas são oriundas de diferentes tradições 

discursivas da Antiguidade, que aponta a memória como um de cinco passos procedimentais: 

inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio. Concorrendo paralelamente com essa 

concepção, o discurso da psicologia que define a memória como potência, associada ao 

significado antropológico nuclear centrado num tripé: fantasia, razão e memória. 

Na contemporaneidade, Márcio Seligmann-Silva (2003), no ensaio “Apresentação da 

questão”, também traz um conceito de memória que, somado aos aqui propostos, conduzem-

nos a reflexões valiosas em torno dos guardados da memória que Isaías Alves queria, a todo 

tempo, nos fazer lembrar. Repassando-nos a ideia quase pueril de que podemos controlar a 

memória e, consequentemente, evitar o esquecimento através do registro de documentos e 

monumentos, esqueceu-se ele, Isaías, de que tais procedimentos podem ser manipulados e, 

embora lembrados, são frutos dos arquivos da memória meramente armazenativa, ainda que 

sempre convocando a releituras. 

                                                           
8 Assmann (2001), define como funcional a capacidade que a memória tem para selecionar associar e constituir 
sentido para as experiências. 
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 Por isso, a teoria da literatura, no âmbito dos gêneros fronteiriços, experimenta 

sempre a possibilidade de o exercício narrativo da memória também ser compreendido 

contendo marcas utilizadas na ficção, podendo ser simulada, encenada, representada, sem que 

ocorra uma autêntica rememoração por parte do sujeito que narra, conforme percebemos em 

Isaías Alves que, muitas vezes, estabelece um jogo prório da memória, o de esconder-se e o 

de mostrar-se em certos trechos, que recorre apenas a capacidade cumulativa9 da memória 

para narrar. 

 

Os dias passavam rápidos e felizes. Alguns livros vieram da bagagem de Dastre 
e Garofalo até a margem da História de Euclides da Cunha. O forte vício de ler é 
invencível. Tomei notas, mas foram perdidas, numa viagem para o Rio; queimaram-
se entre jornais velhos. Mas o pensamento guardou-se (ALVES, 1967, p. 1981) 
(grifo nosso). 

 

Emerge, então, mais um questionamento: quem nos garante a fidedignidade desses 

guardados? Essa perspectiva de gênero memorialístico, para nós, se desdobra e se origina de 

um narrador memorioso10, que recupera dados somente por ele guardados, mas que, uma vez 

evocados, pretende nos fazer partícipes dessa rememoração. A abordagem do estudo sobre as 

memórias, presente até mesmo nas obras consideradas (auto)biográficas, confluem para uma 

inscrição memorialística do autor pesquisado em nosso trabalho. A inserção da memória, 

como elemento primordial do discurso narrativo, não se dá apenas porque o autor guarda fatos 

para rememorá-los; mas sim porque convoca os leitores a participarem de uma viagem que ele 

afirma ser sentimental, mas verdadeira. 

Como vimos, pensar a memória como importante contributo para a narrativa requer o 

reconhecimento do que discorremos anteriormente. Memória é termo que frequenta 

diversidades de uma mesma área, tão plural quanto suas acepções e recepções. As opções de 

uso tratam de reconhecer as infinitas possibilidades de indagações que nos conduzem para 

muito além das questões da memória concebida como escolhas, por técnicas e definições que 

a restrinjam a um mero arquivamento das informações do passado. Entrar e sair dessa zona 

conflituosa é considerar que as impressões passadas são trazidas para um tempo posterior por 

meio da recordação, comportando o aspecto indestrutível da experiência, conforme propõe 

Adauto Locatelli Taufer,  

                                                           
9 Pode ser compreendida, ainda segunda Assmann(2011), como um depósito de provisões para as memórias 
funcionais futura, o que ratifica o que abordamos sobre o armazenamento. 
10 Este conceito é, por nós, elaborado para diferenciar o estilo de Isaías Alves bastante diverso do de outros 
praticantes do discurso memorialístico. A ele, dedicamos o subcapítulo, intitulado “Trilha III: Isaías Alves, o 
narrador memorioso”. 
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[...] Podemos considerar essa prática como característica da experiência singular, 
na medida em que está contida nas lembranças dos acontecimentos que compõem a 
vida interior do ser humano. Atentamos, entretanto para o fato, de que a experiência 
individual se desenvolve no convívio com um dado grupo social e que, muitas 
vezes, para construir a si próprio, o indivíduo precisa resgatá-lo. Com isso, ele 
penetra no campo da memória coletiva, ainda que permaneça devido ao seu próprio 
ponto de vista, no âmbito da consciência pessoal. É importante observarmos, ainda, 
que o vocábulo experiência abarca um conjunto de possibilidades, dentre as quais 
está o tempo (TAUFER, 2008, p. 2). 

 

Não é de hoje, nem de ontem, que o imbricamento entre tempo e memória é 

abordado. Demonstra-o o volume das Confissões, de Santo Agostinho, para quem, talvez, 

fosse mais compreensível anotar o tempo em três dimensões distintas: “o presente do passado, 

o presente do presente e o presente do futuro, porque essas três espécies de tempos existem 

em nosso espírito” (AGOSTINHO, 2001, p. 227). Percebemos, dessa forma, que há, para o 

tempo, uma relação intensa com o presente, e isso talvez se aplique à consciência que Isaías 

Alves tinha ao narrar, o tempo inteiro, o passado, com uma certeza da finitude e do 

esquecimento que, para superá-los, investia na técnica do armazenamento e do exercício 

contínuo do recordar. Dessa maneira, escrevia e convocava os novos a uma reflexão sobre o 

passado, tentando lidar contra o esquecimento, inclusive de si mesmo. 

 

Minhas filhas recordam ainda a beleza do campo, a gentileza dos parentes,a 
tranquilidade da tarde. Extensa toalha na grama, robusto caldeirão de feijoada, tijelas 
de vários tipos de galinha, porco assado, que fizera roda na véspera e compotas 
soberbas de doçura,fizeram alegrar a tarde, num tranquilo repouso e bons jogos, 
histórias da roça, inocentes carreiros no descampado. São hoje quase todos de longes 
sítios, pais e mães em goias, na Guanabara,em Minas, Salvador e poucos na velha 
mata confortante. Os filhos já vão formados ou bem perto, dando-lhes netos. Mas a 
lembrança da tarde vive doce, com a da terra dos avós desconhecidos, que revivo 
(ALVES, 1967, p. 180) (grifo nosso). 

 

Dessa maneira, memória e esquecimento não se separam nem se excluem 

mutuamente. Mas esses conceitos não podem ser vistos de forma antagônica e maniqueísta, 

pois convivem e entrelaçam-se. Nietzsche (2003) encara a força do esquecimento como a 

capacidade de o indivíduo se proteger das próprias lembranças resistentes e disseminadas, 

alegando que, às vezes, é natural esquecer, pois o ser humano, orientado por seus interesses 

em agir, jamais dispõe por completo da soma de suas lembranças. O acervo de recordações só 

ficará acessível em partes; e isso perfaz a limitação fundamental, conquanto coexistam 

também a versatilidade e a capacidade de apreender dos seres humanos. Mais uma vez, 

conforme o apontamento nietzscheano, o homem “esquece a maior parte das coisas, para fazer 



40 
 

uma só; ele é injusto com o que ficou para trás e só conhece um direito, o direito do que cabe 

acontecer agora” (NIETZSCHE, 2003, p. 254). 

Ao estudar a memória, como uma variante narrativa, em Isaías Alves, parece-nos de 

significativa produtividade conferir um tratamento às formas já apresentadas, de 

manifestações e estratégias pelas quais essa memória se coloca nos textos em análise, 

sobretudo para a compreensão do constructo narrativo memorialístico pautado na recordação - 

forma expressiva de contar-se e contar a experiência humana. Desejando salvá-la do silêncio e 

do esquecimento e, para tanto, convocando a narrativa ao tempo de reconhecermos, 

parcialmente, a escrita como uma das grandes metáforas da memória, Isaías Alves parece nos 

invectivar, como no livro do Pentateuco: “Escreve isto para a memória e repete-o a Josué, e 

não te esqueces que riscarei do livro a família Ameleque” (Êxodo, 17:14). 

Desde os primórdios, nas mais variadas formas de concepção, o exercício narrativo 

da memória sugere eventuais ausências ou, pelo menos, intervalos de não presença, pois não 

se pode recordar o que está presente, sendo necessário trazer a memória sempre à luz. Dessa 

maneira, a recordação não pressupõe nem ausência nem presença permanentes. Antes, invita 

alternâncias a que nem sempre apenas a escrita poderá atender de forma satisfatória. Por isso 

lemos expressões memorialísticas do que Isaías Alves “ouviu do negro  da fazenda”; ou “me 

contou a negra Benvinda”, evidenciando um narrador memorioso, que tudo quer recordar no 

formato de memória palimpséstica às avessas, em que o que está nos subescritos, nos 

subterrâneos da escrita, ganha contornos mais evidentes, visto que o narrador tenta, a todo 

custo, não permitir que novas camadas soterrem as precedentes, ainda que reconhecendo que 

elas nunca se apagam completamente. 

Segundo Carla de Quadros (2009), é lugar comum a afirmação de que um estudo que 

se propõe a analisar as produções memorialísticas à luz das metodologias da ciência histórica 

deve apresentar, antes de qualquer coisa, considerações sobre as distinções entre História e 

Memória, principalmente pelo fato de que, na atualidade, muito se tem discutido sobre a 

relação existente entre ambas, em especial quanto às fronteiras que as ligam e as separam uma 

da outra. A pretensão, naturalmente, não é estabelecer uma longa e profunda discussão a 

respeito, visto não ser esse o nosso objetivo, mas apenas apresentar distinções consideradas 

necessárias ao entendimento da natureza da pesquisa e da forma pela qual nossa investigação 

foi desenvolvida. 

Pensar numa convivência fácil entre duas perspectivas canônicas a propósito do 

passado - História e memória - tem sido desejo, não só de poetas e filósofos, mas também de 

sociólogos e historiadores já há muito tempo. Por certo, essas relações, tensas e instáveis, 
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próprias de uma relação de fronteiras, seja quanto aos limites de cada disciplina, seja quando 

às diversas concepções e visões de mundo entram em jogo, na conexão de ambos os fazeres. 

“História e memória, nesse caso, são determinadas pela limitação recíproca que impõe uma à 

outra”, diz Assmann (2011, p. 143), interpretando que uma é sempre o que a outra não é. 

Assim, tanto se descreveu o surgimento de uma historiografia crítica, emancipada em relação 

a uma memória oficial quanto se fizeram prevalecer os direitos da memória em face de uma 

ciência histórica poderosa demais, conforme lemos: 

 

A historiografia – ou seja, a história como narração, disciplina, ou gênero, 
possuindo as suas regras, suas instituições e os seus procedimentos – não pode [...] 
substituir-se à memória coletiva nem criar uma tradição alternativa que possa ser 
partilhada. Mas a dignidade essencial da vocação histórica permanece, e o seu 
imperativo moral parece-me ter hoje em dia mais urgência do que nunca. No mundo 
que é nosso não se trata mais de uma questão de decadência da memória coletiva e 
de declínio da consciência do passado, mas sim da violação brutal daquilo que a 
memória ainda pode conservar, da mentira deliberada pela deformação das fontes e 
dos arquivos, da invenção de passados recompostos e míticos a serviço de poderes 
tenebrosos. Contra eseses militantes do esquecimento, traficantes de documentos, os 
assassinos da memória, contra os revisores das enciclopédias e os conspiradores do 
silêncio, contra aqueles que, para retomar a imagem magnífica de Kundera, podem 
apagar um homem de uma fotografia para que não fique nada senão seu chapéu, o 
historiador, apenas o historiador, animado pela paixão austera dos fatos, das provas, 
dos testemunhos, que são o alimento da sua profissão, pode velar e montar a guarda 
(SILVA-SELIGMANN, 2003, p. 62-63). 

 

Então, todo cuidado será pouco no caso de usarmos memória e História como 

sinônimos. É o que nos alerta Pierre Nora (1984), entendendo ser a memória a vida em 

sociedade e em constante evolução, dialeticamente ligada ao ato de lembrar e esquecer, 

podendo ser objeto de manipulações e apropriações sócio-históricas, enquanto que a História 

será tratada como uma produção, conforme se verifica na citação anterior, consciente, 

intelectualmente associada à análise e à crítica. Assim,  

 

[...] a história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e 
discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história a liberta e a 
torna sempre prosaica. A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer 
dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias quantos grupos existem, que 
ela é, por natureza, múltipla e desacerelada, coletiva, plural e individualizada. A 
história, ao contrário, pertence a todos nós e a ninguém, o que lhe dá uma vocação 
universal. A memória se enraiza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 
objeto. A história só se liga às continuidades temporais, às evoluçõpes e às relações 
das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo (NORA, 
1984, p. 9) 

 

Logo, assentamo-nos no que se refere ao nosso interesse nesta tese: ingressarmos no 

universo da memória, entendendo-a como um comportamento narrativo que funciona como 
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um filtro propondo comunicar uma experiência que não se dá apenas no presente, através de 

narrativas que imprimem a marca da recordação e salvam do esquecimento episódios 

obscurecidos pela oficialismo da História. Interessa-nos pensar desse modo, por entendermos 

que ambas as etapas humanas - memória e História - se complementam, impondo um 

dinamismo às experiências do passado, como faz Isaías Alves, utilizando a memória como 

recurso narrativo nas construções presentificadas em relatos (auto)biográficos. 

No caso das propostas desse exercício rememorativo, trazido à baila pelo narrador 

memorioso Isaías Alves, o que forçosamente ressalta é a lapidação dessa memória através da 

recordação composta em formato de retalhos, recapitulando tudo quanto compõe as memórias 

e as experiências individuais e coletivas que formam a colcha de guardados histórico-sociais 

no Recôncavo Baiano: 

 

Puxemos conversa para o passado, que era mais tranqüilo: “Depois do casamento 
conservei a Loja Popular e fiz o armazém para compra do café, na rua de Cima, hoje 
Rui Barbosa. Naquêle tempo, começava a cair o açúcar. A rua de cima era 
despovoada: vinha pouco além de minha loja, na rua dos Nazarenos, do tempo dos 
senhores de engenho. Agora começava a cidade a crescer. [...]. O povo passava na 
rua: “Não dizem que êsse homem está quebrado, como é que ele está construindo 
casa”? E foi minha salvação, porque eu pus os lucros na construção e, quando veio a 
queda, eu tinha base. Depois veio o fumo que deu outro surto. A construção do 
armazém perto do sobrado. Vendi a loja, conservei o Curral da Casinha e vocês 
foram para o Colégio e eu fiquei sozinho pouco a pouco” (ALVES, 1967, p. 184). 

 

O autor ouve o pai, revê acontecimentos históricos e se cala, restringindo alguns 

assuntos à esfera do silêncio, circunscritos ao campo daquilo que não pode ser dito nem 

tocado, e que o autor, portanto, sente-se no direito de não revelar ao leitor, embora o insinue, 

através de uma artimanha narrativa já apontada, como é o caso do autor implícito. Sua 

escritura, nesse sentido, em vez de revelar grandes segredos, tão caros ao gênero 

memorialístico-(auto)biográfico, assenta-se num silenciamento por ele orquestrado, o qual só 

poderá ser transposto por um leitor atento às tramas narrativas propostas pelo autor-narrador-

personagem: 

 

Afinal concluímos as viagens sentimentais na casa de um descendente de Manoel 
da Cunha Froés de Almeida, cuja ligação com o tetravô não se recobrou ainda. [...] 
Nossa tarefa parece terminada, outro a retome e preencha a lacuna que o tempo 
vencerá (ALVES, 1967, p. 196). 

 

Ao ponderarmos sobre a posição do sujeito que narra e sua relação com a experiência 

memorial, imediatamente refletimos sobre os motivos que levaram Isaías Alves a pretender 

narrar essas experiências e a transmiti-las. Em função disso, cremos que a discussão inicial 
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remete a uma outra lenda, a de Mnemosine, mulher que, na representação da escultura, segura 

o queixo em atitude meditativa. Para os gregos antigos (conforme a bibliografia dedicada aos 

estudos mitológicos da Grécia), ela era a mãe das musas. Através de sua arte, o indivíduo 

criador tinha acesso à sua própria memória e à coletiva. Como na outra lenda, a de Simônides, 

aprendemos sobre a nautreza meditativa da arte de memoriar, tornando-se o artista aquele que 

pode estabelecer uma ponte, ou seja, um elo entre os indivíduos do passado, os do presente e 

os do futuro, graças a essa construção alegórica da deusa da memória, tão comum em estudos 

como o nosso, o que nos permite observar outro aspecto relevante no ato da representação da 

entidade mitológica: Mnemosine não é uma mocinha, ou uma menina; é uma mulher de idade 

avançada, pondo em relevo o fato de serem os velhos aqueles que mais fazem o exercício da 

recordação. Talvez, assim, possamos responder à indagação inicial do parágrafo que Isaías 

Alves, publica, em Matas do Sertão de Baixo, aos setenta anos de idade e já muito doente, 

reconstituindo instâncias que o autorizam a se pensar como um guardião de memórias, e a nós 

em classificá-lo, depois dessas distinções, como um narrador memorioso. 

 

 

2. 1. 3 TRILHA III: ISAÍAS ALVES, O NARRADOR MEMORIOSO  

 

Quando pensamos em utilizar o termo memorioso para  considerar a figura do 

narrador presente nas obras de Isaías Alves, levávamos em consideração aspectos peculiares 

da narrativa, conceituada como memorialística ou, para usarmos a expressão de Marina 

Maluf, aquela “que recolhe dos tempos remotos fragmentos significativos e os apresentam 

como um pretérito interpretado” (MALUF, 1995, p.41). Além dessa contínua articulação entre 

passado e presente, consideramos também o fato de que Isaías Alves, subliminarmente 

escreve sobre si11 mesmo, retratando o seu tempo histórico, muitas vezes, através, da 

lembrança que solicita a utilização de documentos, a exemplo de cartas, diários, recortes de 

jornal e depoimentos, formas convocadas para referenciar os dados oriundos da memoração, 

até que ela se transforme no que Ricoeur (2007) chama de memória hábito, isto é, remoração 

que encerra uma maneira de aprender, um ato ativo que requer exercício e aprendizado, já que 

                                                           
11 Levamos em conta as perspectivas apresentadas por Angela de Castro Gomes de que há diferenças entre 
autobiografia e escrita de si, mesmo reconhecendo sempre a autobiografia como uma modalidade de memória 
que se constitui um estilo literário que assegura um pacto entre narrador, autor e protagonista. Por sua vez, a 
escrita de si insinua certa discrição, um arquivamento que não almeja a publicização dos elementos catalogados. 
Com Isaías Alves, julgamos encontrar a reunião dos dois conceitos, pois suas obras e a organização do seu 
arquivo pessoal evidenciam uma necessária representação de si.  
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a memória transforma a novidade que se fixa, tornando-a hábito através das funções lembrar e 

recordar. 

Embora os termos apareçam como sinônimos, intuímos uma possibilidade de 

diferenciação entre eles. No que tange à narrativa de Isaías Alves, sabemos que pertence ao 

campo da memória, mas a circunscrevemos a uma função mais específica: a recordação. Ele 

não pretende apenas lembrar, mas recordar, trazer de volta, reviver um conjunto de atividades 

mais emocionais. Compreendemos, a partir dessas elaborações, que a memória é um rico 

campo de discussões e análises, atendendo às diferentes concepções teóricas, mas, no caso, 

entendemos que a lembrança se estabelece como uma das funções da memória mais dirigidas 

aos jovens, que têm a capacidade retentiva, mas não a força do sentimento suficientemente 

forte para evocar o passado. Recordar tem, assim, como objeto essencial, o sentimento de 

retorno ao passado. Ainda que o velho consiga armazenar poucas lembranças, ele será capaz 

de recordar e de refletir sobre elas, reavivando-as na memória imperecível. 

No evoluir de nossa análise, percebemos uma singularidade na narrativa 

memorialística de Isaías Alves. Era, justamente, um exercício constante do ato de recordar 

pois, enquanto jovem, selecionou, compilou e escreveu, a ponto de tornar hábito, 

transformando a capacidade fabulosa de arquivar, seja fisicamente, com recortes, fotografias, 

objetos, seja com os relatos e depoimentos, numa pretensão de produzir fontes históricas que 

respaldassem seus relatos da recordação que canta o passado, refletindo-o. 

Tomando como base essas considerações e conjecturas, o termo memorioso nos 

apareceu, inicialmente ao acaso, quando nosso objetivo era estabelecer uma diferença que 

pressentíamos entre Isaías Alves e os demais memorialistas, os quais, de uma maneira geral, 

assumem o presente como ponto de diálogo com os fatos passados, enquanto Isaías parece 

querer recuperar um passado idílico, para isso desenvolvendo uma memória hiperbólica, a 

tudo captando, por temer o esquecimento. Em outros termos, Isaías Alves exercita uma 

verdadeira compulsão pela memória retentiva, de modo a mantê-la presente nos 

acontecimentos de sua vida pessoal e como educador. 

Seguimos, então, o percurso com a finalidade de desenvolver essa categoria de 

memorioso aplicada ao autor estudado, para isso tomando como base comparativa o conto 

“Funes, o memorioso”, do escritor argentino Jorge Luiz Borges, na tentativa de ajustar a 

temática no que nos incitava a leitura das obras alvesianas. 

No conto, Ireneo Funes é um jovem que, aos dezenove anos, sofre um acidente e fica 

paralítico. Momentaneamente perde a memória, mas a recupera ainda melhor, capaz de se 

lembrar dos fatos mais antigos como se eles estivessem sendo vivenciados no exato momento 
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em que os lembra. Com um dado significativo: Funes perde a capacidade de esquecer e, por 

isso mesmo, tudo armazena, fazendo da memória uma imensa lixeira. O protagonista passa os 

dias rememorando e sendo capaz de citar objetos em ambientes que ninguém nota ou aos 

outros passam despercebidos. Funes passa os dias deitado, decorando grandes sistemas 

numéricos, aprendendo diferentes idiomas, mas não consegue pensar, pois, como nos assegura 

o narrador, “era incapaz de idéias gerais, platônicas”, porque “pensar é esquecer diferenças, é 

generalizar, abstrair. No abarrotado mundo de Funes, não havia senão pormenores, quase 

imediatos” (BORGES, 1989, p. 97). 

O cronométrico Funes é capaz de saber as horas, sem sequer olhar para o céu. 

Condenado a viver das lembranças, sozinho, não tem com quem intercambiar experiências, 

ocupado em exercitar detalhes do passado, num excesso de memória que o impossibilitava a 

recordação. Necessariamente, esse armazenamento de memórias, que nos lembra a 

mnemotécnica, não operacionaliza significados de experiências, pois é preciso o lapso da 

ausência para que possamos lembrar, recordar, enfim, exercitar os dados da memória, numa 

espécie de poética com o significante de um plural de vozes. 

A figura do narrador, no conto, sinaliza para a importância do exercício da memória 

através da função de recordar, configurada em forma de relato. É o narrador que estabelece 

relações com Funes, o homem que não dormia, pois “dormir é distrair-se do mundo” 

(BORGES, 1989, p. 98). Com essa capacidade de escuta, o narrador possibilita que os fatos 

significativos do passado sejam revisitados através da recordação. 

O narrador, no conto, torna-se elemento significativo para ratificar a nossa tentativa 

de distinguir a sutil diferença entre os atos de lembrar e recordar, pois é justamente ele que 

nos conta a história de Funes, ou seja, ainda que Funes seja o grande detentor das memórias, é 

o narrador quem exerce a intermediação dos relatos e quem, posteriormente movido por 

sentimentos, também recorda. Percebemos nitidamente o medo que o narrador sente da 

lembrança implacável de Funes. Depois dos três encontros que tiveram, ele conclui: 

“entorpece-me o temor de multiplicar trejeitos inúteis” (BORGES, 1989, p. 99), fazendo 

emergir a necessidade singular do esquecimento. 

O processo cumulativo da memória é muito semelhante ao que ocorre na narrativa de 

Isaías Alves, um guardador de memórias que, quando novo, tudo recolhia, até mesmo os 

gestos mais inúteis. O jovem ressurge no velho solitário, que almeja dividir seus relatos, 

frutos de uma memória infalível, entendida inicialmente como mera capacidade 

aramazenativa, mas que se amplia num intenso e permanente exercício sentimental do ato de 

recordar. Ao aproximarmos Isaías Alves da personagem de Irineo Funes, pretendemos 
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restabelecer a necessária relação de contiguidade entre o ato de recordar e o exercício de 

narrar, reconhecendo, na figura do narrador, a intercessão da pluralidade dispersa no que tudo 

armazena, afirmando, como Borges: “minha memória, senhor, é como um depósito de lixo” 

(BORGES, 1989, p. 98). O narrador assume o papel de intérprete das memórias, justificando-

as, enquanto armazenadas e dotadas de significados, sendo imprescindível propor vivências, 

experiências, recordações enfim, para que incidam necessidades de afastamento dos atos de 

esquecer. Ou seja, não recordamos apenas o que está presente, mas sobretudo o que se 

refugou no passado. Logo, o exercício da recordação solicita ausências, ainda que ocorram 

através de pequenos lapsos temporais, de forma a proporcionar que o material armazenado 

possa confluir para a pecepção e assim gerar a memória e sua poética da recordação. 

O nosso narrador memorioso Isaías Alves faz uso de todos os elementos presentes no 

gênero memorialistíco: memória, esquecimento, fingimento, silenciamento, lembrança e 

redordação. Acumula a mais o saudosismo exacerbado que resiste ao presente, erguendo um 

brado ao passado, não como os demais memorialistas que, de tão reminiscentes, voltam ao 

passado no intuito de avivar lembranças. Isaías, por seu turno, intenta reconstruir 

materialmente o passado, remontá-lo numa sequência libertária do esquecimento. Almeja tudo 

reter. É, assim, uma variante a mais da memória, que optamos por deslembrar12, entendendo-a 

como ato omissivo consciente, já que Isaías, como Funes, é um grande armazenador de 

recordações. O ato de esquecer, em Isaías Alves, quando ocorre, é consciente. 

De imediato, poderíamos pensar nessa capacidade retentiva como elemento 

importante para os estudos da história. Verdadeira pretensão de Isaías Alves, o nada esquecer 

é um problema que reside no que Ricoeur (2007) chamou de memória impedida, aquela que 

caminha contrariamente ao exercício da recordação. Assim, quando é conveniente, o narrador 

apenas transcreve os dados do passado, sem os refletir nem problematizar, fazendo dos relatos 

apenas fontes para a história, estando os mesmos pautados pela capacidade cumulativa da 

memória, mas não nas impressões oriundas da recordação. 

Passando da tentativa de diferenciação conceitual para as funções e desdobramentos 

da memória, e na expectativa de compreendê-las como importantes contributos teóricos para a 

narrativa memorialista, reconhecemos ser o narrador o elemento fundamental em nosso 

percurso analítico. Não queremos categorizá-lo rigidamente, mas reconhecê-lo como 

memorioso, para distingui-lo nos exercícios plurais que o exclusivizam dentre os demais. 

Isaías Alves é assim  aproximado a  Funes, pois melhor reflete sobre a maneira singular do 

                                                           
12 Termo tomado de empréstimo do livro Deslembrar, de Luciano Pontes 2009, embora o conceito utilizado, 
pelo autor, não seja igual ao aqui empregado.  
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memorialismo por ele exercido, envolvendo o imbricamento de gêneros e disciplinas. Os 

aspectos narrativos saudosistas abastecem o fulcro da obra do escritor baiano. 

Ante tal comportamento narrativo, que aproxima as funções das memórias a serviço 

do relato, fica difícil estabelecer oposições entre Memória e História. No discurso 

memorialista de Isaías Alves, essas funções nem sempre serão explícitas, tampouco fáceis de 

serem detectadas, uma vez que, na lógica do discurso memorialístico, a fronteira estabelecida 

para o binômio tende a se diluir de um modo sutil. Visto que a teoria da literatura, por meio de 

seus recursos, não emprega as categorizações de narrador ajustadas a esse tipo de produção, 

resta sempre destinada ao autor de memórias a sua categorização como narrador, conforme 

argumenta Marina Maluf: 

 

O gênero memorialístico guarda algumas formas de constituição e tratamento do 
enunciador ou sujeito da linguagem - o “eu” narrador - em torno do qual se dá a 
organização da narrativa da lembrança. A memória pode ser centrada no narrador 
em primeira pessoa como protagonista, cujo esforço de rememoração dos fatos 
significativos é quase que invariavelmente traçado pela perspectiva do autor 
(MALUF, 1995, p. 47). 

 

Em nossa análise, aceitar somente essa opção tornou-se ainda mais problemática, 

restando-nos transitar da História para a Memória e, a partir daí, talvez conformar o espaço de 

uma narrativa que insista na abordagem dos tempos idos, constituídos individualmente, e 

revelados, sob a textura do coletivo, por um narrador a quem não caberia apenas a condição 

de memorialista. Primeiro, porque duas das obras de Isaías Alves, aqui estudadas (Vida e 

obra do Barão de Macaúbas, 1942, e Vocação pedagógica de Rui Barbosa, 1959) 

ultrapassam a classificação memorialística, conquanto o perfil narrativo seja mesmo o do 

professor e pedagogo Isaías Alves. Segundo, porque o tipo de narrador alvesiano se 

autoimplica nas obras, através de disfarces narrativos, a exemplo das conversas com o leitor, 

as notas de pé de página e a mudança de pessoa gramatical. Naquilo que está posto 

teoricamente - isto é, Isaías usa a terceira pessoa para narrar-se, quando pode assumir a 

primeira, fazendo o contrário nas biografias - os especialistas apontam como marca singular 

dessas narrativas uma das categorias defendidas por Wayne Booth (1980) em A retórica da 

ficção (1980), concernente ao desenvolvimento de reflexões atípicas, numa obra não-didática, 

nem ficcional. 

Utilizando-se da arte da comunicação entre os leitores, bem como de recursos 

próprios de escritores em outos gêneros narrativos, Isaías Alves impõe um outro modelo de 

mundo não fictício ao leitor. Discorrendo sobre a intensidade da ilusão realista, Booth (1980) 
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reflete sobre o papel do autor na obra de arte, sobre a função do criador e seu comportamento 

ante a criação, ou seja, se o criador deve estar presente na obra, representado ou não pelo 

narrador, ou se deve ausentar-se por completo, para melhor descrever o mundo narrado. Tais 

hipóteses nos interessam, pois, se analisarmos a prosa memorialística de Isaías Alves a partir 

da teoria proposta por Booth (1980), particularmente no que tange à voz que fala em notas de 

rodapé, torna-se o narrador um autor implícito, eleito por Alves para tratar dos aspectos 

relacionados a dados que remetem à sua vida pessoal e ao transcurso de suas evocações. 

Pensamos nessa possibilidade por causa de, como já tratamos, não haver uma teoria específica 

que abarque essa multiplicidade de vozes que frequentemente se infiltram na narrativa 

biográfica. Isaías Alves parece querer presentificar-se, o tempo todo, para o leitor, e não 

apenas como escritor ou narrador. Em suas (auto)biografias ou nas suas memórias, ele se 

apresenta com a mesma identidade narrativa, ou seja, a de um autor implícito no pensador e 

pedagogo, inclusive repetindo episódios, repassados de um a outro livro. 

Para se comunicarem através da arte, os autores precisam criar e assumir formas 

estilísticas diversas. A retórica da ficção proporciona formas ao criador para que este possa 

comunicar-se com seu leitor. São vários os mecanismos através dos quais o autor pode se 

expressar (o conto, o romance, a poesia, a crônica, dentre outros) e todos eles oferecem 

dificuldades para que o real se exprima, seja contando, seja demonstrando. De acordo com 

Booth,  

 

[...] a maior parte dos escritores que tentaram tornar os seus temas reais viu-se, 
mais tarde ou mais cedo, em busca também de uma estrutura ou evolução de 
acontecimentos realistas e em luta com a questão de como fazer dessa forma um 
reflexo provável das formas que a própria vida revela (BOOTH, 1980, p. 74). 

 

Booth (1980) advoga que, ao escrever um romance, o autor deve assumir a retórica 

como condição indispensável ao desenvolvimento do livre arbítrio estilístico, de forma a 

escolher um determinado tipo de discurso e dele tirar proveito. São numerosos os elementos 

textuais que o autor pode compor e, através dos recursos discursivos, desenvolver modelos de 

acordo com as necessidades e escolhas primordiais que vier a fazer. Existem muitas formas 

narrativas esboçadas para tramar uma história, seja ela ficcional ou não. 

Ao observarmos os vários procedimentos narrativos, adaptados aos mais diferentes 

relatos, voltamos a avaliar o quão inadequada é a classificação tradicional de pontos de vista 

em apenas três ou quatro tipos de narradores, não mais que variantes de pessoa e grau de 

onisciência. Dentre tais formas, talvez a mais solicitada seja a de pessoa, embora também a 
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consideremos frágil, no que se refere a uma proposta de análise. Mencionar que uma história é 

narrada em primeira ou terceira pessoa não nos basta e, no nosso caso, não resolve a 

problemática inicial de nossa tese: a de que Isaías Alves, narcisicamente, inscreve-se nas 

biografias de Rui Barbosa e do Barão de Macaúbas, a não ser que entremos em detalhes e 

“descrevamos o modo como qualidades e particularidades de cada narrador se relacionam 

com efeitos específicos” (BOOTH, 1980, p. 166). Somente assim poderíamos reconhecer e 

identificar o quanto a utilização da tradicional pessoa pronominal pode, sim, ser um dos 

disfarces do autor implícito, empregando-a como uma de suas artimanhas narrativas e também 

uma pista de sua retórica. 

Tentando sair dessa aporia, cunhamos o termo narrador memorioso para o tipo de 

narrativa memorialística identificável na produção de Isaías Alves. Nas três obras aqui 

analisadas, por acreditarmos que ele aciona a memória para nelas inspirar o tom da escrita, na 

grande maioria das vezes, saudosista, e com olhos voltados para si mesmo, Isaías Alves é um 

contemplativo que repõe imageticamente apenas o que lhe é conveniente. Diferencia-se, 

assim, do narrador apenas memorialista, o qual, através de um método histórico alusivo, 

redefine limites entre História e memória e, nessa fronteira porosa, assegura o lugar possível 

da História, por meio de textos de constituição poética. Ao contrário disso, Isaías Alves 

pratica uma poética da memória que, ao mesmo tempo, e não contraditoriamente, imiscui-se 

no terreno da História e dele se distancia, por sua própria vontade, mais interessado por ritos 

de conformação do passado do que em sua interpretação, no momento em que faz relampejar 

os logos de suas evocações. 

 

Mas voltemos ao passado de antes da abolição- O velho Magalhães recebe o 
bilhete; “Mande-me trinta quilos de carne,não me mande gaz porque já tenho” 
Pergunta ao caixeirinho:”Quem foi que despachou para o senhor Ambrosio? Não 
mandou buscar gaz? Então debite,não mandou, mandasse” assim se engordavam as 
contas do fazendeiro e se disciplinavam os caixeirinhos. Apesar da nova lei,os 
caixeirinhos e os idosos continuavam escravos.Fizeram uma representação ao 
conselho Municipal e Antonio Batista, tomou-lhes a defesa vitoriosa,sendo-lhe feita 
grande manifestação da caixeirada.Depois do fechamento do comercio,era 
interessante ver, o grupo perambulando,de colarinho e gravata, com bengalas e 
chapéus de feltro ou de palhinha,procurando nomaorar as moças janeleiras.Alguns 
sentavam-se nos passeios das escadas e conversavam sobre as mulatas. Manoel 
Jovino contava coisas sobre uma mulata caloteira, que o obrigou a ir cobrar a conta 
toda a semana. Certo domingo um novato que vier da roça,diz que desejava comer 
um doce.Estava no passeio do armazém de Manoel Bastos, o mais famoso de 
sortimentos,e um colega recomenda,descrevendo um tipo de conserva, um frasco 
que a vassoura consegue adquirir. Aberto,êle reclama: “ que doce azedo!” Assim a 
vida toda,ficou chamando até quase nonagenário de hoje (ALVES, 1967, p. 245). 
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Essa poética, que se define no apuro de uma linguagem adequada à fixação das 

referências passadas e na articulação entre temporalidades de que se compõe a memória, 

também é, na prática, um trabalho da memória, no sentido de estabelecer o margeamento da 

História, e de saber, para transpô-lo, o espaço mental entre passado e presente. 

Intercomunicando-os convincentemente e explorando os relatos históricos com coerência 

interpretativa, mas perigosa afinal, todo sujeito fala desde um lugar ideológico. Isaías Alves 

não seria diferente: mesmo conferindo uma performance narrativa que o narrador abre espaço 

às vozes periféricas, o autor baiano sentencia, com seus comentários, ou com seus 

silenciamentos, o que em princípio caberia ao leitor interpretar. 

Na tentativa de, a todo custo, dirimir as materializações de um passado prestes a ser 

apagado, e que são compostas na tensão entre o individual e o coletivo, Isaías Alves aposta no 

resultado inevitavelmente coletivo, mesmo partindo, muitas vezes, de um projeto 

memorialista supostamente individual, como parece ser o seu caso. Se toda escrita 

memorialística se comporta como um entrecaminho, uma fronteira, ao mesmo tempo, por 

meio da qual pertence a um e a todos pertence, esse entrelugar se amplia, o que faz com que, 

ao ouvirmos histórias alheias, pareça que nos conhecemos melhor e nos sintamos parte de 

uma mesma existência, redesenhada por um projeto de memória que se recusa a ser 

meramente histórico, mas requer sempre uma pessoalização. 

Nas obras em análise, o tempo e as experiências de Isaías Alves interpenetram-se e 

acumulam-se, formando um consistente arcabouço para a existência una e plural. A tentativa 

de estabelecer as possíveis relações entre o vivido e o narrado permite-nos afirmar que esse 

escritor, já numa idade avançada, continuava arrogando a si o ofício de arquivista, retirando 

dos acontecimentos anteriores os conteúdos para a feitura do texto. É o que subjaz na 

instigante observação feita por Maria Antônia Ramos Coutinho: 

 

A escrita memorilística forja-se na intersecção de dois planos: o histórico, onde 
geralmente se dá a incidência do tempo passado, evocando-se certa realidade dentro 
de uma configuração espaço-temporal, e o plano do eu pessoal, onde prevalece a 
subjetividade do narrador, que se diz a si mesmo enquanto sustenta uma conexão 
com o real, submetendo-se à injunção histórica (COUTINHO, 2012, p. 95) 

 

Constituindo-se no relato de um momento específico da vida do autor-narrador-

personagem, Isaías Alves, nas memórias, voluntárias, ou não, toma esse momento como o fio 

da meada para o balanço de uma vida inteira. As situações outrora vividas suscitam frequentes 

reflexões sobre elas. Por conseguinte, é uma escrita dele mesmo, gestada no pensamento do 

velho que se distancia dos fatos da juventude, e que se estende como um convite, ao longo da 
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narrativa, para o ingresso na avaliação sobre a organização educacional e suas formas de 

representação na Bahia, explicitamente abordadas pelo escritor que conhece profundamente o 

passado e que a ele sobreviveu, ao longo de noventa anos. Através das memórias de outrem, a 

própria memória rende-se à seleção das recordações e impõe a memória por procuração, a 

partir de artifícios narrativos. É como se Isaías Alves estivesse condenado a viver por 

procuração, “tornando-se arauto da glória alheia” (DOSSE, 2009, p. 115). 

Nas três obras em análise, as experiências vitais do escritor Isaías Alves, ao longo do 

tempo, compõem o eixo sobre o qual o tecido narrativo se desenvolve, originando um tipo de 

escritura consciente e reflexiva sobre o passado vivido. Afirmamos que essa minúcia procede 

do fato de o escritor memorialista ter, como particularidade, na recordação da experiência 

passada, o conhecimento da história que conta. Nesse liame, ele parte do problema já 

resolvido na memória habitada, que estabelece uma ponte entre passado, presente e futuro, e 

está vinculada a um portador, de que nos fala Assman (2011). Essa memória habitada é 

constantemente acionada por Isaías Alves, que adota como marca de sua escrita um estilo de 

narrar memorioso, uma vez que ele, por questões que supomos (o fato de ser irmão do então 

interventor do Estado da Bahia, e ocupando cargo público), tem acesso a documentos 

históricos valiosos, até hoje guardados nos arquivos da Universidade Federal da Bahia. 

 

Nos inícios do século 19,causou a luta dos três rios, a ciração da freguesia de S. 
Miguel das Matas. O vigário da Freguesia de Nossa Senhora de Nazaré teve de dar 
informação ao plano de desdobramento,para criar-se a nova Freguesia,organizando 
um mapa que indica os atuais limites com Santo Antonio de Jesus, que era simples 
capela do Padre Mateus, respeitando-se os limitesda freguesia de Nossa Senhora de 
Nazaré, com a de S. Antonio do Jequiriça,a que pertencia a povoação de 
Lage,incluindo-se, tudo, na vila de Jaguaripe, cujo domínio,em 1819,era assim 
extenso. A representação do povo de Lage merece figurar,pelo seu falar altaneiro, 
em traçado coligrafico,de claro bastardo, que nos deu a cópia fotostática do Arquivo 
Nacional, sob a direção do Dr. Vilhena de Morais.O documento dos lajenses, de 
1819 começa vivo (ALVES, 1967, p. 20). 

 

Ao rememorar lugares, datas e nomes, enfim, alguns eventos significativos de sua 

vida – como a infância, marcada pelas mesas fartas do Reconcâvo, viagens, a passagem do 

cometa Halley e o prazer de escrever as memórias, quando cumpre, ainda mesmo muito 

doente, a entrega de Matas do Sertão de Baixo (1967) para publicação, já extremamente 

debilitado, por exemplo, é essa memória (habitada) que emerge e revela as significativas 

marcas que o autor carrega em relação a seu povo e sua gente. A lembrança dos mesmos fatos 

recorrentes, tanto nas memórias quanto na biografia, sugere que Isaías Alves se transmuda, de 
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forma implícita, num narrador dramatizado13, revelando, de forma voluntária, memórias que, 

no momento em que narra o tempo vivido, evidencia uma habilidade fantástica para recordar, 

o que, para nós, é instante superior ao de simplesmente contar a História. Não que isso seja o 

mais importante, pois as recordações, postas em forma de experiência narrativa de vida, 

permitem, a nós e aos outros, entender o formato que assumimos, quem somos e quem 

gostaríamos de ser. Retomando as palavras de Jürgen Straub (2009), nosso eu, no fundo de 

sua dimensão temporal, deve ser entendido como uma identidade narrativa. 

Por se tratar de experiências cruciais do autor, no tempo vivido, a memória habitada 

(frequentemente agilizada por Isaías Alves) se processa num constante ato de recordação, que 

se realiza num movimento retrospectivo, em direção ao passado, que o memorialista busca 

sempre atualizar, como forma de superação do esquecimento. 

 Muitas impressões ditadas e vividas por Isaías Alves parecem não habitar a 

consciência autoral, permanecendo  armazenadas em suas camadas mais profundas, formando 

uma espécie de memória inabitada14, menos evidente que em suas próprias memórias, assim 

evocadas: 

 

Das minhas recordações de meninice que tenho nítidas, a figura da avó não me 
ficou na memória, pois morreu antes dos meus quatro anos. Nem mesmo a cena em 
que minha mãe conseguiu ver a velha no esquife, à porta, em caminho do cemitério 
de Santo Antonio de Jesus, me lembro absolutamente (ALVES, 1967, p. 58). 

 

Ao longo da narrativa alvesiana, podem ser identificadas dadas situações emocionais, 

especialmente nos momentos em que o narrador parece capitular, desabafando ao leitor que 

“como tantos outros teria sido grande professor, se as condições sociais do Brasil, nos 

primeiros decênios do século tivessem carreiras abertas às vocações” (ALVES, 1942, p. 296). 

Ou, por exemplo, no episódio em que o escritor rememora o despovoamento das Matas do 

Sertão de Baixo e as reformas promovidas pela República. Esse ato de memoriar faz com que 

ele se veja ancião, sofrendo com a possibilidade da perda da memória, sendo necessário voltar 

a experiências pretéritas, vivenciadas no Recôncavo, embora admita que “o simples aroma da 

bisteca de porco” traz à tona, involuntariamente, a vida da infância, fazendo refluir a evocação 

proustiana dos biscoitos Madeleine, no mesmo instante em que o escritor relembra a 

necessidade de os novos fazerem pesquisas e registros, evitando assim, a amnésia memorial. 

                                                           
13 Booth define como narrador dramatizado aquele que se faz saber autor (BOOTH, 1980, p. 167). 
14 Para Assman (2011), a memória inabitada é desvinculada de um portador específico, pois separa radicalmente 
passado presente e futuro. 
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Reiteramos que a escrita memorialística exige o transcurso do tempo e o 

distanciamento dos fatos acontecidos. Logo, é necessário esquecer para poder retornar a 

lembrar, a fim de que, assim, a memória cumpra o seu papel, revivendo a experiência através 

das construções narrativas. Isaías Alves parece temer o esquecimento e nos impõe uma 

constante rememoração, mesmo em gêneros que, em princípio, dispensariam essas 

características, a exemplo dos livros teóricos sobre testes educacionais, em que o autor se 

rememoria, utilizando uma mescla de pessoa pronominal, valendo-se de um ele-outro para 

narrar vidas alheias quando, na verdade, é ele próprio que se narra, terminando por se 

mascarar em diversas personalidades, criando a ilusão da unidade. Alternando o uso do eu e 

do ele, Isaías Alves acumula variantes do narrador memorialista/memorioso, pois o uso do 

ele, substituindo o eu, e vice versa, possibilita, como num jogo de espelhos, que tais vozes 

reflitam a identidade profunda em obras destinadas a outros, convocando o leitor sempre a 

perceber as semelhanças entre os biografados e ele mesmo. Como entende Arfuch (2009, p. 

113), “escrever a vida, viver na escrita, assumir um eu de inúmeras facetas ou um ele, que 

pode ser eu mesmo convertido em ninguém”, tudo isso põe a nu as dificuldades de 

classificação das vozes em gêneros de fronteira, como o que aqui analisamos. Marca-se, 

assim, a necessidade de ultrapassarmos os gêneros (auto)biográficos canônicos para, desse 

modo, abranger a multiplicidade das formas atualmente adotadas pela narrativa vivencial. 

 

 

2. 1. 4 TRILHA IV: ENCURTANDO CAMINHOS 

 

Traçar, com coerência e originalidade, uma releitura sobre a narrativa com inscrição 

de si, nas formas autobiográficas, é assumir riscos, especialmente quando, num momento 

agudo da vida das culturas, nunca se apostou tanto - seja nos Estados Unidos, na Europa, ou 

no Brasil - na publicação de gêneros ligados a essa forma de inscrição. Parece-nos ser a 

autobiografia hoje a forma de leitura mais celebrada, talvez porque a que mais cultue os 

aspectos da individualidade. 

Lejeune (2008) assume a impossibilidade de classificar rigidamente o gênero 

autobiográfico numa categoria que dê conta das diversas relações estabelecidas pelos estudos 

clássicos. Ele sinaliza a relação muito próxima e indecidível entre biografia e autobiografia, 

como também é o primeiro a assumir que, quando se pretende ser claro, pode-se incorrer em 

dois erros fatais: imprecisão do vocabulário, que chamamos de repertório, ou gramática, e a 

repetição dos argumentos. Com o risco de incidirmos no mesmo erro, falamos, repetidas 
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vezes, da relação fronteiriça entre as formas, discorrendo sobre a dificuldade na rígida 

categorização dos gêneros. Nesse sentido, buscaremos cautela ao estabelecermos nossa 

finalidade em reavaliar nossas hipóteses, baseados em esquemas revisitados, ao tempo em que 

relíamos os teóricos para tentar equacionar o problema proposto. 

A partir dessa releitura, percebemos que os problemas são diversos para tanta forma 

de leitura, sendo necessário também pensarmos na recepção crítica. As escritas como 

inscrição de si apresentam uma série de reivindicações. Dentre elas, a principal é fortalecer as 

produções apresentadas, justificando-as como criações de valor literário. No Brasil, ao 

contrário do que ocorre em outros países, tais gêneros, sob essa forma de escritura, sofrem 

certa desconsideração, em virtude de o senso acadêmico (ressalte-se: não o senso comum) 

observar que tais manifestações se reduzem a meros depoimentos pessoais, sem grandes 

elaborações estilísticas ou narrativas. 

No cenário contemporâneo, o que se verifica é a fragmentação do ser e das ideias, 

tornando-se necessário, como fez Lejeune (2008), repor em circulação as propostas teóricas 

desenhadas em determinados contextos históricos e assumir a total quebra de unidade, seja na 

música, com a mistura/união de instrumentos que pareciam indissociáveis, seja no teatro, com 

a inserção de elementos característicos do cinema e vice-versa. A rígida categorização 

cartesiana, responsável por rotular, enquadrar ou rubricar os gêneros em narrativo, dramático 

ou poético, cederiam lugar às fronteiras que inovam, renovam ou ressignificam os gêneros 

tidos como clássicos. 

É indispensável pontuar que, quando um gênero transitava de uma para outra área e 

tornava-se fronteiriço na obra, ela era vista como de má qualidade, considerada, pela crítica 

destituída de originalidade. A partir do século XX, a ausência de zonas-limites possibilitaram 

o surgimento de novas obras de boa qualidade teórica e histórica. No que tange à evolução de 

conceitos e repertórios teóricos para essas escritas, enquanto produções específicas no Brasil, 

eles teriam deixado lacunas. O mesmo teria ocorrido com outras muitas releituras e análises, 

tendo por base os mesmos teóricos, fazendo-se notar sempre algo a ser preenchido, conforme 

nos aponta Vilas Boas (2008). Não obstante, precisamos de uma história brasileira dessas 

escritas. 

Pensar nessas questões envolve uma reflexão sobre a publicação das obras, seus 

autores, sobre quem são e porque são os leitores brasileiros de memória, biografia, 

autobiografia, cartas e diários. Devemos evoluir da citação de clássicos, como Memórias do 

cárcere (1936), de Graciliano Ramos, ou A idade do serrote (1968) de Murilo Mendes, o 

Baú de ossos (1972), de Pedro Nava: obviamente, essas obras constituem um patrimônio de 
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valor literário incontestável. Mas só haverá esses autores? Cabe-nos ainda fazer uma outra 

pergunta: teríamos condições de mapear essa produção literária em cada estado da federação?  

É notável a existência, de uma enorme dificuldade no estabelecimento de critérios 

rígidos e definitivos para a delimitação do campo de atuação da autobiografia. A crítica, 

inclusive, diverge quanto a essa delimitação. Como os outros gêneros literários, a biografia e a 

autobiografia estariam sujeitas a uma contínua evolução. Tal aspecto, porém, faz com que as 

características que o gênero confessional possuía no passado já não se acomodem na 

contemporaneidade e vice-versa. De uma forma ou de outra, os moldes em que o gênero se 

enquadra estão numa relação direta com o papel que a autobiografia desempenha e com as 

funções a que está associada. 

Uma das mais importantes considerações levantadas por Lejeune (2008) diz respeito 

ao pacto autobiográfico, ou seja, uma espécie de contrato entre o autor e o leitor, em que se 

estabelecem os limites entre a autobiografia e o texto ficcional. O valor desse pacto não 

consiste em tornar a autobiografia um gênero, ou em definir as semelhanças entre texto e 

autor, mas, sobretudo, deve-se à importância da leitura, no momento de definir-se um texto 

como sendo autobiográfico. Devido a isso, a necessidade de contextualizar temporalmente o 

texto autobiográfico tenta acompanhar o desenvolvimento histórico desse gênero. 

Para Lejeune, seguindo a linha teórica de Gérard Genette (2009), a escrita 

autobiográfica pode ser compreendida como pertencente a um gênero definido, e esse texto é, 

para ele, um relato retrospectivo em prosa, escrito por alguém falando de sua vida particular e, 

essencialmente, da história de sua personalidade. Dessa abordagem, inferimos que Lejeune se 

orienta para a prosa, para os aspectos temporais do relato e, também, para os aspectos 

psicológicos e psicanalíticos. Ele salienta que as categorias autobiografia e memória não são 

fechadas e que, embora o assunto da autobiografia seja a vida individual, a crônica e a história 

política podem ter aí lugar. 

No caso do corpus em análise, encontramos aspectos como os já referidos, sendo o 

principal a questão da ambiguidade presente na sua maioria, que têm muito de memorialismo, 

porque trabalha o universo das reminiscências, procurando resgatar o passado, classificando-

se na categoria de ensaio biográfico, pelo menos em duas dessas obras. Mas têm também 

muito de autobiografia, pois representam o que Dilthey (1944, p. 224), em suas reflexões 

sobre o gênero, chamou de “conexão de uma vida” . Na obra de Isaías Alves, a velhice é o 

ponto de partida, a partir do qual o autor-personagem se revê. Parece que a história de vida do 

narrador se impõe em ser contada, mas quem irá ouvi-la? Que leitor se prestará a ler a vida de 

um educador/pensador/baiano e de passado integralista? Para angariar leitores, Isaías Alves 
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recorreu a um recurso incisivo: as memórias narradas não são a narrativa da vida individual 

do escritor, mas de todo o Recôncavo baiano e, por extensão, do Brasil provinciano, relatando 

fatos que viveu e que vão de sua infância até por volta dos setenta anos de idade, quando se 

efetiva a publicação de Matas do Sertão de Baixo (1967), verdadeiro condensador de ações e 

relatos com grande valor documental e histórico-literário. 

Acreditamos que a significação literária das obras de Isaías Alves advém dessa 

ambiguidade, para além do tratamento histórico-estético conferido ao suposto biografismo. 

Não devemos nos esquecer, ainda, que o discurso biográfico constitui-se em texto literário e 

como tal deve ser lido. Ainda que se distinga do romance, a prosa discursiva da 

(auto)biografia deve ser vista em sua estrutura modelar, cujo principal suporte reside na 

tríplice identidade existente entre autor-narrador-personagem, aqui atribuída apenas ao fato de 

Isaías Alves se definir como autor-narrador. 

A sintonia das palavras e seu caráter de literariedade decorrem da identificação dos 

três elementos conjugados ao processo de enunciação linguística. Por conta dessa identidade 

plural é que, em Isaías Alves, a intenção da escrita autobiográfica é a de produzir 

interpretações dos contextos da vida e da realidade, vistas por um público neófito, e quase 

sempre desprovidas de nexo para além do interesse do próprio autor. Desse modo, o sentido 

da obra alvesiana não precede à própria obra, mas incursiona pelos objetivos e finalidades da 

escrita e, o que é mais importante, pelos processos de leitura. 

Ao avaliarmos os pontos de convergência e/ou divergência entre as linhas teóricas 

até aqui, vistas, é possível afirmarmos que os aspectos (auto)biográficos, presentes na obra de 

Isaías Alves, inserem-se fácil e paradoxalmente em quase todos os registros que até aqui 

fizemos. Com efeito, há um pacto estabelecido com o leitor e nele estão presentes os aspectos 

psicológicos e psicanalíticos postulados por Lejeune (2008). Quanto ao gênero, é impossível 

não concordar com a dificuldade no estabelecimento de limites entre memória, biografia e 

autobiografia. Dada a imponderabilidade de zonas de separação entre elas, o processo da 

transposição se torna ainda mais sutil ou trabalhoso. Guiando-nos por tais vieses, não se trata 

aqui de termos priorizado a memória, mas de sentirmos a necessidade de pôr em relevo um 

autor quase desconhecido, defendendo, desde a nossa primeira incursão, iniciada ainda no 

Mestrado, que o escritor Isaías Alves usa o gênero biográfico como pretexto narrativo e 

reflexivo para autobiografar-se. 

Parecem ser da condição humana os impulsos expressionais do eu, ainda mais 

porque, desde os primitivos relatos sobre a nossa existência na terra, os indivíduos mapeiam 

suas necessidades de reproduzir desejos, vontades, angústias psicológicas, que vão da 
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representação do animal aprisionado na rocha aos resultados da conquista do caçador. 

Entendendo que, quando representamos, falamos de um eu especial, reconhecemos também a 

existência de um outro, que a nós se assemelha ou de nós se diferencia, gerando, assim, a 

inscrição das diferentes representações como forma de armazenamento da espécie. Demarcar 

uma cartografia precisa acerca da evolução da escrita (auto)biográfica é tarefa sempre 

complexa, exigindo retornar e buscar as origens que, como já dissemos, se confundem com a 

evolução do indivíduo enquanto ser social. Nessa travessia histórica e sociológica, a Grécia 

Antiga sempre será apontada como o ponto de partida. O problema com que nos deparamos 

parece se centrar na carência de material que documente a existência de textos de caráter 

biográfico empreendidos naquele período, pois, conforme nos assegura Mitidieri (2010), 

 

[...] apesar de quase nada ter sido preservado da produção oriunda do século V a. 
C, a data é evocada nos estudos de Arnaldo (1971) como marco seminal da biografia 
como gênero específico. Os relatos de trajetórias individuais, à época, encontraram a 
mais significativa expressão nos espaços de epigramas funerários e no âmbito da 
doxografia, entre outras formas indiretas de manifestação (MITIDIERI, 2010, p. 26). 

 

Assim, ratificamos o nosso olhar inicial expresso na introdução desta tese. Desde o 

surgimento do primeiro homem, sempre houve uma necessidade de demarcação biográfica, 

seja nas artes literárias, seja nas joias, pinturas, cultura e religião. Isso pode ser percebido já 

no nascimento de cada um, com as impressões do registro individual, até nos rituais da morte, 

em que os discursos emitidos por religiosos ou parentes tratam de enaltecer os aspectos 

positivos da vida do defunto em obituário, ao tempo em que já se evidenciam os problemas 

envolvendo a biografia dos dias atuais, seja relacionada à sua produção ou à sua leitura. 

Afinal, quem ou o que vale a pena biografar? Quais os elementos necessários para registrar a 

vida do biografado? Como não se comprometer? Como provar (ou provocar) a verdade? Essas 

são indagações comuns aos trabalhos investigativos quanto à biografia, pondo em relevo o 

binômio que sempre marcou a curiosidade do leitor do gênero: comemoração e curiosidade, 

molas propulsoras que formularam as formas biográficas, do mundo clássico até os dias 

atuais, conforme explica Nigel Hamilton: 

 

Os motivos de representação da vida, em uma época de aquedutos, estradas, 
grande arquitetura, esportes competitivos, grandes retóricas e império, tornaram-se 
extremamente variados: expressar e responder a necessidades múltiplas, de 
documentação a entretenimento, e em uma infinidade de meios de comunicação, de 
bustos esculpidos a estrelas, de bibliotecas a pintura de murais, de sátiras a grandes 
monumentos. No entanto, o velho cabo de guerra entre idealização e interpretação 
crítica ainda caracterizava o empreendimento biográfico. Alguns romanos queriam 
louvar e adorar antepassados e figuras do passado, pois isso era o melhor para 
estabelecer ou reforçar suas próprias identidades. Outros descobriram que essa 



58 
 

idealização poderia não se alinhar com a curiosidade de saber mais sobre a 
psicologia e as experiências da vida real de um individuo não idealizável, para 
melhor compreender as suas próprias vidas. Foi essa tensão que marcou a biografia 
desde o princípio e a marca até hoje (HAMILTON, 2008, p. 32) 15. 

 

O que perseguimos, desde o início desta tese, é um formato de narrativa que possa 

tornar-se novo modelo de Ariadne, disposto a oferecer um fio condutor para que passemos 

pelos labirintos através de trilhas nem sempre fáceis, e possamos retornar com segurança. 

Entendemos que as trilhas apontadas sugerem uma aproximação, sem busca de filiação a 

gêneros pretéritos, apreendendo uma demarcação narrativa estabelecida como liga principal 

para os gêneros em estudo. Afinal,  

 

[...] gênero hibrido, a biografia se situa em tensão constante entre a vontade de 
reproduzir um vivido real passado, segundo as regras da mimesis, e o pólo 
imaginativo do biógrafo, que deve refazer um universo perdido segundo sua intuição 
e talento criador. Essa tensão não é, decerto, exclusiva da biografia, pois a 
encontramos no historiador empenhado em fazer história, mas é guinada ao 
paroxismo no gênero biográfico, que depende ao mesmo tempo da dimensão 
histórica e da dimensão ficcional (DOSSE, 2009, p. 55). 

 

Não se constitui objetivo principal deste capítulo traçar uma gênese da biografia, 

aquela tradicional, que recorre a Plutarco, Suetônio e suas grandes construções formadas a 

partir de Vidas paralelas. Mas convém assinalarmos que a palavra biografia só foi 

reconhecida por volta do século XVII, aparecendo em francês e em outras línguas europeias, 

mas antes disso, sua prática já se constituía em relatos de vida. Certamente, por conta das 

lacunas conceituais, Daniel Madelénat (1984) diferencia três paradigmas sucessivos: a 

biografia clássica, que cobre o período da Antiguidade ao século XVII; a biografia romântica, 

entre o fim do século XVIII e o início do XX, que exprime uma necessidade nova de 

intimidade e de reconhecimento dos segredos da vida familiar; e, enfim, a biografia moderna, 

nascida do relativismo e das leituras ao mesmo tempo mais historicamente enquadradas, 

enriquecidas pelas contribuições, tanto da sociologia quanto da psicanálise. 

Lejeune (2008) inclui as biografias numa categoria de semelhança, situada no nível 

da exatidão (que diz respeito à busca da informação exata, sem deformação, sem 

esquecimento e pouco provável, já que depende de uma série de condicionantes) e o da 

fidelidade (ligada à significação, à interpretação e, portanto, mais provável). Ou seja, no 

processo de transposição do real para o textual, face a uma série de condicionantes, não se 

pode entender o textual como o real propriamente dito, mas como uma versão deste. No 

                                                           
15 Nossa tradução. 
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âmbito da construção de uma biografia, é prerrequisito um trabalho sério de pesquisa. Lejeune 

(2008) afirma que esse processo de recolhimento de material diz respeito aos meios de 

efetivação do pacto referencial. Dosse, por sua vez, afirma: 

 

A coleção atesta a fecundidade de uma certa abordagem: o gesto biográfico é 
duplo. Corresponde a uma ficção que o biógrafo elabora sobre um outro e é o 
autorretrato do próprio biógrafo alterado por seu encontro com esse outro. O tema se 
elabora, então, pela escrita segundo uma linha ficcional. Tomando a medida dos 
deslocamentos necessários a um ensino como o proporcionado pela psicanálise, a 
idéia de que estou no outro como o outro está em mim. Um é outro de uma maneira 
qualquer, em todo empreendimento biográfico (DOSSE, 2009, p. 50). 

 

Todavia, não se deve esquecer que biografias são recortes, e o que está disponível, 

como já exposto anteriormente, não é a história de vida, mas a sua interpretação. Tudo passa 

por um processo de ressignificação que envolve a maneira como o biógrafo vê seu biografado. 

Assim, não se pode afirmar que determinado texto é a biografia e sim uma biografia, já que 

não se tem a visão definitiva da vida de alguém. O que comprova esse fato é que existem 

personalidades que foram alvo de vários biógrafos, enquanto outras caem no ostracismo 

absoluto, tornando-se o biógrafo o advogado de seu objeto, tentando formar ou fortalecer a 

curiosidade dos leitores. 

No trabalho de pesquisa, seleção, interpretação e construção da narrativa, a biografia, 

de natureza híbrida, utiliza recursos de várias áreas do conhecimento, ainda mais hoje, 

notadamente complementando os objetos da história, da literatura e do jornalismo. Baseados 

nessa hibridez, muitos teóricos discutem o real lugar da biografia. Afinal, ela pertence a que 

categoria: à história, à literatura ou ao jornalismo? A verdade é que, por fundir as várias 

linguagens, não se pode estabelecer um lugar fixo para o discurso biográfico. Cada biografia é 

singular e uma possível classificação dependeria da análise das características individuais da 

obra. No caso das biografias escritas por jornalistas, por exemplo, a história empresta, 

basicamente, o seu instrumental de reconstituição do passado. O jornalismo reserva-se seu 

poder de seleção, investigação e clareza do texto. A literatura, suas técnicas de investimento 

narrativo. 

Tradicionalmente, as biografias seguem uma ordem cronológica. Ou seja, a vida das 

personagens é organizada segundo uma sequência temporal. Para Pierre Bourdieu (1988), essa 

forma de organizar vidas difunde o que ele chama de ilusão biográfica. O sociólogo francês 

advoga que vidas não podem ser vistas como um todo coerente e organizado, como propagam 

os textos biográficos, nos quais os acontecimentos da vida dos indivíduos seguem uma linha 

reta. A biografia, no âmbito de tempo, causa e consequência, segue como se um 
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acontecimento (passado) implicasse sempre em outro (futuro), em uma lógica retrospectiva e 

prospectiva de causa e consequência. Bourdieu (1986) recorda que é comum as pessoas 

entrevistadas pelos biógrafos perderem o fio do tempo (o que nos lembra os vazios da 

memória, já discutidos). As pessoas tendem a querer reorganizar as coisas segundo relações 

inteligíveis. Além do mais, é revelador que o romance moderno tenha abandonado a estrutura 

linear, junto com a visão de uma vida dotada de significados. Segundo Bourdieu,  

 

[...] o advento do romance moderno está ligado precisamente a uma descoberta: 
o real é descontínuo formado de elementos justapostos sem razão, todos eles únicos 
e tanto mais difíceis de serem apreendidos porque surgem de modo incessantemente 
imprevisto, fora de propósito, aleatório (BOURDIEU, 1986, p. 185). 

 

Assim, os acontecimentos de uma vida também estarão sujeitos e esse caos, e nem 

sempre dotados de significação. Outra ideia criticada por Bourdieu (1986) e que, de imediato, 

enfraquece a biografia, é o fato de ela ser interpretada como noção totalizante de um 

indivíduo. O sociólogo lembra que os indivíduos representam papéis na sociedade e que sua 

personalidade se desloca de acordo com o lugar social em que eles se encontram. Assim, 

Bordieu enuncia a existência de um sujeito fracionado. Cabe ao leitor, portanto, o exercício 

absolutamente singular de pensar-se. Jamais conseguiremos narrar a nossa vida segundo 

experiências vividas de forma sequenciada, linear, sem esquecimentos. Estaremos sempre 

alinhavando experiências, conforme nos ensina Guimarães Rosa: 

 

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu 
signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, 
alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que 
eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se 
fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. Assim eu acho, assim é que eu 
conto (ROSA, 1967, p. 77-78). 
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3  ISAÍAS ALVES: DA VOCAÇÃO MEMORIALÍSTICA AO 

NARCISO ESTILHAÇADO 16 
 

 

Já estou na idade das memórias, antes que a memória acabe. 
Aqui estou para vos dizer alguma coisa do que já sabeis. E não 
há nada melhor para se ouvir que aquilo que já se sabe. 
Quando já conhecemos o assunto, temos o prazer de ouvir, 
porque compreendemos mais facilmente os enganos do orador. 
Desta sorte cabe-me agora a provocação e a vós o julgamento. 
Vou falar a artistas, verdade é que também a professores e vou 
fazê-lo sem me preocupar com as possíveis interpretações 
errôneas e com as redundâncias daquilo que já conhecem os 
artistas (ALVES, 1938, p. 254). 

 
 17 

 

 

A questão sugerida no começo desta proposta de estudo é uma paráfrase barthesiana: 

o que poderia nos guiar na possibilidade construtiva de um capítulo, cuja classificação 

poderíamos assumir, já que uma tese requer a construção teórica de um corpus, sistêmico e 

organizado? Neófitos, arriscamo-nos inicialmente em assinalar a escolha de uma foto para 

abrir presente capítulo, revelando um indivíduo que escreve consciente de que está sendo 

retratado. Riscamos. De onde parte a certeza de que ele sabe que está sendo retratado? 

Retomamos. A consciência do fotografado fica evidente pela localização das mãos, sobre o 

papel, tanto da que segura a caneta, quanto da que descansa sobre o mesmo. Rasgamos. 

Termos consciência disso muda em quê a estrutura formal na construção do nosso corpus? 

Leiamos o que nos assegura Roland Barthes sobre reflexão fotográfica: 

 

Tal foto, com efeito, jamais se distingue do seu referente (do que ela representa), 
ou pelo menos não se distingue dele de imediato ou para todo mundo (o que é feito 
por qualquer outra imagem, sobrecarregada, desde o início é por estatuto, como o 
objeto é simulado); perceber o significante fotográfico não é impossível (isso é feito 
por profissionais), mas exige um ato segundo de saber ou de reflexão (BARTHES, 
2012, p. 14-15). 

                                                           
16 O uso da expressão Narciso Estilhaçado, embora muito utilizada, foi escolhida, por considerarmos a que 
melhor espelha a personalidade do autor estudado, detalhe que se impõe e implicita nas biografias alheias, feitas 
por Isaías Alves. 
17 Usaremos, a partir daqui, as siglas APIA, para designar Arquivo Pessoal de Isaías Alves e FFB, para 
Faculdade de Filosofia da Bahia.É importante destacarmos que os documentos estão organizados por pastas, 
porém muitas delas não possuem identificação. 

Foto 1 - Fotografia encontrada entre os documentos pessoais de Ísaias Alves. 
Fonte: Arquivo Pessoal de Isaías Alves, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
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Releiamos. A escolha da foto revela claramente o seu referente: o intelectual, o 

escritor, o professor Isaías Alves, sempre envolvido em temas caros à sociedade brasileira, 

isto é, a foto não se distingue do retratado seja, pelo que vemos, seja pelo que inferimos. 

Arrisquemos de novo, levando em consideração o que Barthes chama de punctun, ou seja, a 

marca do que nos punge, um detalhe que, para ele, se apresenta à base: “ se revelarmos o 

punctum de certo modo nos entregamos” (BARTHES, 2012, p. 47). Voltemos a foto: um 

homem simula conferir uma assinatura e, ao fundo, uma fotografia revela dois homens. Esse é 

o punctum, para nós duplo, no que Isaías Alves se transforma, quando escreve. Uma espécie

de simulação de uma escrita do outro, mas que, ao mesmo tempo, é sua, numa paráfrase de 

dublador de si mesmo. 

O novelo prossegue emaranhando fios organizados numa ousadia possível, 

decodificada através de uma escrita memorialística que revela e descortina a compreensão 

humana. É assim, trilhando as análises de possíveis caminhos da narrativa confessional na 

obra de Isaías Alves, que pretendemos desenvolver este capítulo. 

Os fragmentos de documentação, recolhidos e selecionados, da vida e obra de Isaías 

Alves, servem, neste contexto, como uma possibilidade constelar, pois ilustram a tentativa de 

ultrapassagem da mera descrição, embora intentando-a biográfica, passando para um possível 

esboço de representação do escritor memorialista vislumbrado nas anotações pessoais do 

pensador da Educação. Chamaremos de traços biografemáticos18 do autor o estilo textual, as 

passagens e as enunciações escolhidas, com o objetivo de conduzir-nos à forma e ao tema 

recorrentes e nucleares na escrita/inscrição de Isaías Alves, especialmente em suas obras 

fronteiriças. Por meio da leitura desses trabalhos, mapearemos um roteiro-guia, com vistas ao 

conjunto da obra, verificando o que nela existe de claro predomínio do discurso memorialista, 

gênero híbrido que permite o cruzamento do eu com os outros discursos, dos dados íntimos e 

subjetivos com os fatos objetivos. 

O memorialismo encontra a sua especificidade na reconstituição livre do passado, 

orientada por um critério pessoal do narrador. A meio caminho entre a História e a Literatura, 

o memorialismo, em Isaías Alves, acaba por ficar, de algum modo, ao lado da narrativa lírica,

pelo espaço que concede à livre projeção do eu que, direta ou indiretamente, se oferece à 

18 Usamos o conceito biografema apresentado por Décio Pignatari (1996), entendendo-o como um processo de 
seleção para a montagem de uma biodiagramação. Ou seja, os biografemas são armados num bastidor 
biográfico, em função de um certo design, um interpretante-objeto a que chamaremos de significado da vida em 
questão, através dos biodiogramas. Portanto, as expressões biodiogramação e biodiogramático estão 
relacionadas ao conceito de biografema apresentado. 
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contemplação do leitor naquele “espaço onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas 

as citações de que é feita uma escritura” (BARTHES, 1984, p. 64). 

Nesta travessia, perpassamos uma investida crítica nova para nós. Primeiro, por 

direcionar-se a uma vida particular que, a nosso ver, apresenta nuances bastante controversas, 

ao tempo em que revela um indivíduo com muitos feitos significativos, do ponto de vista 

sócio-histórico, a ele destinado um legado: o anonimato de alguém fechado e esquecido em 

arquivos extremamente organizados e com uma infinidade de fontes primárias e secundárias 

que forneceriam a qualquer pesquisador um corpus interminável de pistas para estudos e 

análises. Evidencia-se, também, uma consciência do que Isaías Alves reservava o que para ele 

assumia uma considerável importância, arquivando suas anotações pessoais junto a aspectos 

importantes relacionados à educação brasileira sobre a qual se debruçava. 

Situamo-nos num lugar intermediário, num discurso entre a feição biográfica 

propriamente dita, uma vez que o autor é completamente anônimo, e os aspectos, como já 

dito, biografemáticos, isto é, seus traços parciais serão recolhidos a fim de evidenciarmos um 

sujeito brilhante, mas aparentemente ressentido por não ter tido o reconhecimento que ele 

julgava que deveria ter de seus contemporâneos. Dizemos ressentido, tendo em vista o grau 

de envolvimento intimista plasmado nas opiniões e nos momentos literários de suas obras, 

sublimados às vezes por um matiz de surdos embates sugeridos contra seus pares. Em outros 

termos, Isaías Alves perseguia o mesmo reconhecimento que a quase totalidade dos juízos 

reservava para seu contenporâneo e êmulo, Anísio Teixeira, enquanto para ele, só se 

registrava a injustiça do olvido, sem qualquer bálsamo compensatório. 

Espera-se de uma biografia o estatuto de ciência, com pesquisa e escrita de 

qualidade, arrogando para si os predicativos da arte, aproximando esta da verdade sensível, 

disposta na ficção e nas sábias construções da História. Ficamos no meio da trilha, sem saber 

como dosar esses vários aspectos: verdade, pesquisa, construção narrativa sedutora, acrescidas 

da reflexão crítica dessa nova concepção de biografia, que se pretende mais que mera 

condensação de fatos cronológicos. Seria indispensável recriar a época, ao lado da história 

pessoal de Isaías Alves e de seu percurso intelectual. No decorrer da narrativa, vão 

aparecendo, como um contraponto, referências ao contexto social. Foi preciso viabilizar a 

memória de outros autores, reconstruir uma ou mais personalidades, analisar e interpretar 

vidas, textos e contextos, a fim de ouvir a voz autobiográfica que surge no interior de uma 

narrativa plural. O presente texto foi se transformando passo a passo, um pouco como a 

primitiva concepção de que a crítica é uma constante procura, um tanto, às cegas, que só sabe 

o que procura no momento em que o encontra, enquanto objeto pesquisável. 
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Os diversos tons em que se desdobra a nossa escrita têm a ver com os diferentes 

humores que a inspiraram – a nossa e a do autor estudado. A relação entre os momentos 

existenciais de Isaías Alves e os episódios por ele relatados fez com que sentíssemos 

diferentemente cada situação descrita. O resultado é que o texto foi fabricando o seu próprio 

devir, de acordo com o modelo impressionista desenhado por Isaías Alves. Deixamos que 

uma espécie de intuição secreta guiasse a dicção textual, segundo os diferentes documentos 

utilizados. Incorporamos a biografia de Isaías Alves com as citações de seus escritos, sem 

medo de que as vozes deles emanadas tomassem conta da nossa. Misturamos a narrativa e o 

texto crítico às citações, tentando não cair na armadilha das antigas análises literobiográficas. 

Mencionamos trechos da obra, ao lado de fragmentos de cartas, artigos, crônicas, dedicatórias, 

rascunhos, fotos, recortes de jornais, lembranças de outras pessoas, num vaivém contínuo 

escritor-narrador. Numa expressão: biografemas. 

É tarefa árdua assumir uma temática que se assenta no estudo de um gênero 

considerado de fundos. Aqui, referimo-nos a toda a produção considerada intimista, somada à 

perspectiva um tanto acrítica de um autor pouco conhecido fora do cenário baiano, e por isso 

mesmo merecedor de uma análise que ultrapasse a sequência exclusivista de seu pensamento, 

que o senso comum identifica sempre como pedagógico, desconhecendo as variáveis de seu 

percurso pessoal e intelectual. Entendendo, é claro, a importância da tentativa de nos 

desvencilhar das certezas e das verdades, procuramos proporcionar, a quem nos lê, outros 

elementos e escolhas de leituras que descortinem a ilusão biográfica19. 

Temíamos, desde o início de nossa tentativa de reconstituição biográfica de Isaías 

Alves, a acusação de ressuscitar o autor em tempos de sua trajetória fúnebre, evitando 

promover um ritual litúrgico, já que Barthes, em seu famoso ensaio, anunciava A morte do 

autor (1968) e Foucault o ratificava, num texto que questionava O que é um autor (1969). A 

fim de evitarmos a encruzilhada, o que nos parece ser muito perigoso em uma trilha, 

recorremos, não apenas como coadjuvante, ao leitor, este, agora, capaz de uma travessia 

individual, singular e muitas vezes solitária para, num pacto entre autor-narrador-leitor, 

compreendermos que  

 

[...] o caráter híbrido do gênero biográfico, a dificuldade de classificá-lo numa 
disciplina organizada, a pulverização entre tentações contraditórias - como a 
vocação romanesca, a ânsia de erudição, a insistência num discurso moral exemplar 
- fizeram dele um subgênero há muito sujeito ao opróbrio e a um déficit de reflexão. 

                                                           
19 Para Pierre Bourdieu, acreditar na possibilidade de biografar é, antes de tudo, tomar como verdade o fato de 
que a vida constitui um todo, um conjunto coerente e orientado, que pode e deve ser apreendido como uma 
expressão unitária de uma intenção subjetiva e objetiva, de um projeto (BORDIEU, 1986, p. 184). 
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Desprezados pelo mundo sapiente das universidades, o gênero biográfico nem por 
isso deixou de fruir um sucesso público jamais desmentido, a atestar que ele 
responde a um desejo que ignora modismos. Sem dúvida, a biografia dá ao leitor a 
ilusão de um acesso direto ao passado, possibilitando-lhe, por isso mesmo, comparar 
sua própria finitude à da personagem biografada (DOSSE, 2009, p. 13). 

Conseguir orquestrar uma dicção textual que dê conta do tratamento de aspectos 

biográficos de um autor, sem conferir demasiado peso à interpretação da mesma, permanece 

algo extremamente difícil. De imediato, algumas questões surgem: O que falar? Que aspectos 

priorizar? Como descrever, sem (ins)escrever? São questões comuns, que a simples tentativa 

de organizar uma narrativa de vida convoca. É como se estivéssemos prestes a ingressar, num 

parque de diversões, no castelo do terror, onde o espelho é presença confirmada e diante do 

qual estaria o autor, visto por nossos olhos, enxergado de mil formas diferentes. O assombro 

fica por conta da deformidade que o espelho projeta. Mas poderíamos questionar: 

deformidade a partir de qual forma? Certamente, pelo prisma creditado por quem a vê: aquele 

que ressignifica a criação de cada um. Mais aterrorizante, nessa projeção especular, será o tipo 

que apaga completamente a imagem, ou aquele que a divide em dois, ou multiplica 

infinitamente o número de uma mesma imagem, deixando-nos confusos em relação à imagem 

original. Afinal, seria possivel a fixação da imagem verdadeira? Reside, talvez, aí o desejo de 

fixar uma única imagem nesse espelho e, com isso, evitar o reflexo da multiplicação, risco 

constante na travessia de quem se arvora a produzir a inscrição de si. 

3. 1 BREVES NOTAS BIOGRÁFICAS

Intentamos reunir informações e reflexões acerca da existência e da produção de 

Isaías Alves. Em linhas gerais, objetivamos apresentar o autor no seu itinerário social e em 

suas múltiplas atuações profissionais. Optamos por assim proceder, por considerarmos tarefa 

importante a elaboração de algumas notas biográficas, tendo em vista o anonimato do autor 

em sua obra memorialística, o que decorre de um conhecimento público de Isaías 

exclusivamente como pedagogo. Nosso desejo, nestas reflexões, é o de mapear o que nos 

ajude a compreender o narrador memorialista no percurso das obras selecionadas, auxiliando 

também o leitor a melhor conhecer o autor/narrador dessas obras, assimilando-lhe aspectos 

relevantes de sua formação individual e de seu processo autoral. 

A tentativa de encontrar uma face, dentre as diversas que se multiplicam no espelho, 

turva a dicção da escrita memorialística. No entanto, justifica-se, nesse primeiro momento, 
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por uma necessidade de seleção, a que chamaremos aqui de cronologia biodiogramática. Isso 

porque Isaías Alves de Almeida20 é autor pouco conhecido até mesmo no Recôncavo Baiano, 

região que se dedicou a estudar. Embora disponha de uma produção bastante significativa no 

que se refere ao campo da Pedagogia, é totalmente desconhecido como memorialista e 

biógrafo, nosso presente objeto de estudo. 

Então seguiremos nos traços bigrafemáticos, como já sinalizamos, aqueles aspectos 

que passam despercebidos por biógrafos de mão cheia, serão balizados tais traços numa 

narrativa que não se pretende linear, apenas acupamo-nos de lances da vida de Isaías Alves 

que de alguma maneira o reiventa. Utilizamos para tanto algumas fotografias e as 

consideramos, aqui, signos de escritura, não como elemento comprobatório, mas como 

detalhes que em algum momento contrubuirá para que vida e obra do autor se encontrem 

numa narrativa que nos auxiliará a compreender a proposta de inscrever-se nos relatos feitos 

para terceiros. 

Começamos pelas perguntas que, segundo Pithon Pinto (ex-aluno, amigo, oficial de 

gabinete de Isaías Alves), marcaram os diálogos de quem se aproximava do velho mestre e 

dizia ser do Reconcâvo Baiano: “Onde nasceu”? “Filho de quem”? Isso porque ele elaborava 

uma imensa árvore genealógica, documento extremamente valioso, do ponto de vista 

antropológico, para remontar as origens familiares, mas que, em tempo, reconfigurava 

aspectos históricos importantes para a identidade do interlocutor. 

Nascido em Santo Antonio de Jesus21, na Bahia, em 29 de agosto de 188822, 

pentaneto de Úrsula Maria das Virgens (a quem ele registra como o início de tudo, na árvore 

genealógica), filho de Aprígio Alves de Almeida e Ana Augusta de Almeida, figuras 

recorrentes quando o autor deseja destacar os traços fortes de sua personalidade e definir as 

famílias do Recôncavo, avultadas em um espaço significativo (observe-se o canto direito da 

reportagem, ao lado reproduzida em que Isaías Alves sinaliza pontos na árvore genealógica, 

que não está pronta) além de servir para demonstrar que na Bahia todos são primos entre si 23. 

20 O autor faz a opção, em todas as suas obras, de não usar o Almeida, e aqui utilizaremos o mesmo princípio, 
adotando, a partir daqui, apenas Isaías Alves.  
21 Primitivamente, a cidade integrava a velha sesmaria de D. Álvaro da Costa, constituída de vários sítios. Um 
deles pertencia ao Padre Mateus Vieira de Azevedo, a quem se deve, por doação de suas terras, a criação, em 
1777, de uma Capela com invocação a Santo Antonio de Jesus. Mais tarde, em 1852, o antigo povoado é elevado 
à categoria de freguesia, depois vila e, finalmente, cidade, em 1880 (informações retiradas da obra de Isaías 
Alves, Matas do Sertão de Baixo, 1967). 
22 Dados catalogados a partir de um esboço biográfico, feito por Isaías Alves e publicado no jornal A Tarde .  
23 Observamos que o título de reportagem, resultante de entrevista concedida ao jornal A Tarde, foi mais tarde 
expressão reelaborada e utilizada por Jorge Amado, no romance Tenda dos milagres (1969). 
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Foto 2 - Cópia da reportagem sobre a pesquisa e construção da árvore (genealógica) das famílias do Recôncavo 
Baiano. Fonte: APIA: FFCH 

Eis o depoimento memorial do autor sobre sua ancestralidade: 

Nesse decurso, surgiu a figura matriarcal de Úrsula Maria das Virgens, cujo 
túmulo parece descansar em Jaguaripe e cuja geração de Bitencourts, Souzas, 
Almeidas, Ribeiros, Coutos, Lemos, Santos, Fróes, Batistas, Sampaios, Cardosos, 
Venancios, Castros, Silvas, Bragas, Quadros, Sanches, Barretos [...] encheu o 
polígno que hoje constitui os municípios dos Rios Paraguaçu ao Jequiriçá em todo o 
decurso do Jaguaripe, que Gabriel Soares de Souza doz [sic] do tamanho do Douro 
(ALVES, 1967, p. 17). 

Considerado por ele mesmo uma criança sempre atenta aos acontecimentos 

familiares e da cidade, Isaías Alves cresce e se muda para Salvador em 1903, aos quatorze 

anos de idade, a fim de cursar o secundário, no formato de internato. 

Meu pai havia pensado em mandar-me para a Capital, ao terminar meu curso 
primário e dois anos secundários, no modesto Colégio Santo Antonio de Viriato da 
Silva Lobo. Seu grande anseio e todo o esforço de minha mãe era dar aos filhos 
educação superior, pelo menos, preparação mais adiantada para a vida (ALVES, 
1967, p. 58). 

Em 1907, ingressa na Faculdade de Direito (que hoje integra a Universidade Federal 

da Bahia) e, em 1910, diploma-se bacharel em Direito, exercendo por pouco tempo a 
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advocacia. É importante salientar que, naquela época, eram reduzidíssimas as opções para a 

realização de estudos de nível superior, sobretudo no Nordeste. As instituições que ofereciam 

ensino deste nível estavam limitadas às Faculdades de Medicina da Bahia - a primeira criada 

no Brasil, no tempo de D. João VI - de Direito e de Engenharia. Reponta ainda aqui o que era 

comum aos filhos das camadas mais ricas da sociedade: serem mandados aos centros culturais 

de maior projeção na Europa, notadamente em Portugal e na França, em cujas universidades 

muitos brasileiros sedimentaram a sua formação intelectual, nem sempre condizente com a 

realidade brasileira da época. 

 

 

Foto 3 - Documento oficial comprobatório da condição de representante dos estudantes de Direito (fato reiterado 
nas três obras de Isaías Alves, em análise). Fonte: APIA: FFCH 

 

Como estudante de Direito, já evidenciando o seu interesse pelas questões 

educacionais, ao representar a sua faculdade no 1º Congresso Brasileiro de Estudantes, em 

São Paulo, no ano de 1909, Isaías Alves apresenta uma tese, propondo a criação de 



69 
 

universidades no Brasil. Diploma-se Bacharel em Direito em 1910, mas o exercício da 

advocacia não duraria muito tempo. Claramente, outra vocação já se desenhava mais forte: a 

do magistério, iniciada desde a meninice, nos tempos do velho Colégio Carneiro Ribeiro, e 

perduraria por mais de sessenta anos. Sem dúvida, foi, dentre os intelectuais brasileiros, o que 

mais escreveu sobre testes de inteligência educacional. A saber, das suas mais de quarenta 

obras, ao menos vinte delas estão vinculadas à Pedagogia. Frequentemente, em suas 

pregações, deixava-se trair quanto ao seu maior e mais profundo desejo: ser educador. 

Escrevia aos jornais locais, defendendo a necessidade de criação de universidades no país, 

sobre os benefícios de uma educação em que a unidade, caracterizada pelas atitudes morais e 

pelo compromisso com a nação, pudesse ser garantida. Também aí sua preocupação básica 

fazia-se visível: o investimento no ensino elementar, para ele o caminho capaz de preparar os 

indivíduos para defenderem a cultura e as riquezas naturais do país,  

 

[...] sob a influência do prestígio do gramático antagonista de Rui, cujo famoso 
parecer enchia de entusiasmo o país inteiro ao findar o ano de 1902. Tomei o rumo 
do Colégio Carneiro, quando o grande mestre entrava no mais agudo da peleja. Meu 
entusiasmo dava-lhe a superioridade. Eu não sabia nem podia julgar. Mas a figura de 
Rui sofreu diminuição (ALVES, 1967, p. 37). 
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Foto 4 - Cópia do currículo entregue por Isaías Alves para publicação no Diário Oficial. 
Fonte: APIA: FFCH 

No arquivo pessoal de Isaías Alves sobrevivem muitos documentos oficiais 

comprovando que o rapaz de 17 anos já exercia a função de professor no curso primário do 

Colegio Ipiranga, mais tarde transformado em Centro de Pesquisas Psicopedagógicas, de 

propriedade de Isaías Alves. Em 1909, foi professor do curso popular do Liceu de Artes e 
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Ofícios, e em 1920 disputou o ingresso no Ginásio da Bahia, para a catédra de Inglês, ficando 

em segundo lugar. Contudo, o seu desempenho foi considerado plenamente satisfatório, o que 

levou os examinadores a dobrar as vagas na cadeira para que ele assumisse. Dessa seleção, 

resultou um importante livro em que o autor discute a fonética inglesa com contributos 

valiosos para a prática do ensino de inglês. Por lá, Isaías Alves permaneceu até 1931, quando 

foi transferido para a Escola Normal da Bahia, passando a ensinar Psicologia Educacional 

(cadeira que ele defendia com vigor) até 1958. 

Como dissemos, não se trata, aqui da mera compilação documental, mas da reunião 

desses documentos que resultariam numa seleção, numa escolha, num recorte demonstrativo 

da natureza da cultura bibliográfica de Isaías Alves. Biografemas? Dentre esses documentos, 

escolhemos a cópia do currículo, que reproduz um outro, publicado no Diário Oficial, para 

que Isaías pudesse ir aos Estados Unidos. Parecia ser um protocolo formal do governo, junto 

aos que iriam fazer um curso de mestrado no exterior. 

Uma pergunta então nos inquietou: por que não usamos para comprovar o que 

descrevemos os documentos oficiais mais pomposos e até com carimbos internacionais? Por 

que escolhemos justamente a descrição registrada por ele, em que privilegia a condição de 

professor, para figurar numa proposta biográfica? Exatamente porque, ao descrever a vida de 

um autor, os biografemas nos orientam de forma a selecionarmos somente aquilo que nos 

sensibiliza. Mais ainda, diante de uma proposta que é apresentar a identidade pedagógica do 

biógrafo que de tudo se utilizaria para marcar a sua condição autoral nas obras que publicou, 

nada mais coerente que apresentá-lo primeiramente como professor . 

Isaías Alves elaborou, reproduziu e publicou três cópias do que constituía seu 

currículo, encontradas em seu Arquivo Pessoal 24, e que revelam uma sequência de suas obras, 

classificadas quanto às rubricas biblioteconômicas, com os respectivos graus de importância 

atribuídos ao que ele elencou, uma espécie de barema, nos moldes do que encontramos hoje. 

No entanto, o próprio Isaías, a 29 de agosto de 1953, numa outra síntese de currículo a ele 

solicitado pelo governo do Estado da Bahia, a fim de homenageá-lo, dentre os aspectos 

considerados mais relevantes, assim escolheu os traços profissionais que julgava destacáveis 

de sua biografia: 

Professor. Ainda jovem, adquiriu e passou a dirigir o Ginásio, hoje Colégio 
Ipiranga, que ocupa na capital baiana, à rua do Sodré, o prédio onde faleceu Castro 
Alves. Dedicou-se especialmente ao estudo de Línguas modernas, tornando-se 

24 A cópia integral do currículo, bem como a foto em que aparece o percurso textual, constarão deste trabalho, na 
forma de anexo. 
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Professor, mediante concurso, da cadeira de Inglês no Ginásio, atualmente Colégio 
Estadual da Bahia. Obteve o diploma de Master of Arts and Instructor in 
Psychology no Teachers College da Columbia University. Foi membro efetivo do 
Conselho Nacional de Educação no período de 1931 a 1958. No mesmo período, foi 
Professor da Escola Normal da Bahia, que em sua homenagem, veio a receber-lhe o 
nome. Fundou e dirigiu a Faculdade de Filosofia da Bahia. Exerceu ainda outros 
cargos de destaque: Diretor Geral de Instrução e Secretário de Educação e Saúde, na 
Bahia;Sub- Diretor Técnico de Instrução Pública no antigo Distrito Federal e 
Assistente Técnico do Departamento Nacional de Educação (APIA)25. 

 

Pontuamos como significativo o fato de ele não se colocar como escritor, priorizando 

as atividades desempenhadas como professor e sequer lembrar a carreira jurídica, mais uma 

vez legitimando sua condição exclusiva de pedagogo, o que define toda a nossa discussão nas 

análises efetuadas no quarto capítulo desta tese. 

Quanto às obras apresentadas no currículo, mas que não foram publicadas no Diário 

Oficial, percebemos, claramente, a seleção biblioteconômica adotada por Isaías Alves, que 

incluiu entre seus trabalhos [editados], as conferências, alocuções, discursos e saudações 

universitárias. Todavia, em razão de pesquisas mais detalhadas, podemos revisitar a produção 

alvesiana, de 1922 até 1959, pondo-a no seguinte formato: 

 

Quadro 1 - Livros de Isaías Alves 

Livros publicados Classificação- Ano 

Da fonética inglesa Teoria Educaciona l- (1922; 2ª edição em 1942) 

Vida e obra do Barão de Macahubas Ensaio Biográfico - (1924; 3ª edição em 1942) 

Teste individual de inteligência Teoria Educacional - (1927; 3ª edição em 1934) 

Os testes de reorganização escolar Teoria Educacional - (1930; 2ª edição, em 1934) 

Problemas da educação Teoria Educacional - (1931) 

Os testes no Distrito Federal Teoria Educacional - (1932) 

Testes coletivos de inteligência nas escolas 
públicas 

Teoria Educacional - (1932) 

Educação nos Estados Unidos Relatório - (1933) 

Estudos objetivos da educação Teoria Educacional - (1936) 

Técnica e política educacional Teoria Educacional - (1937) 

Educação e brasilidade Teoria Educacional - (1939) 

                                                           
25 Folha avulsa, escrita e assinada por Isaías Alves. 
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Cayru Educador Ensaio Biográfico -1950 

Cassiano da França Gomes Ensaio Biográfico.- 1956 

Vocação pedagógica de Rui Barbosa Ensaio Biográfico - 1959 

Pensamento e ação – Meio século de vida 
pedagógica 

Teoria Educaional - 1960 

Personalidade da criança aos dois anos Psicologia -1944 

Dante o Educador do milênio Ensaio biográfico - 1964 

Matas do Sertão de Baixo Ensaio sociológico - 1967 

 

Fica claro o perfil de intelectual produtivo que ele foi, pondo em relevo os grandes 

nomes da pedagogia e da filosofia nacionais, num período em que se doutrinavam valores de 

estudiosos da envergadura de Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Delgado Carvalho, Fernando 

de Azevedo, Sud Menucci, Sílvio Rabelo e tantos outros, acrescendo-se ao elenco, da Bahia, 

em linha de vanguarda nacional, o próprio Isaías Alves e o notável professor Anísio Teixeira, 

nomes esses da mais alta estirpe dentre os clássicos da pedagogia brasileira, muitos deles, 

hoje não mais sendo lidos ou até ignorados. A produção traduz também um intelectual 

engajado que, ao construir suas memórias educacionais, testemunha uma época, revelando o 

que Maurice Halbwachs considera significativo para confirmar ou recordar uma lembrança, 

ou seja, “ para recordar é necessário indivíduos presentes sob uma forma material e sensível” 

(HALBWACHS, 2003, p. 31). 

Isaías Alves é um dos primeiros intelectuais brasileiros a fazer um curso de 

Mestrado, iniciado em 1930, na Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, embora, na 

época, pouco se cogitasse de cursos de aperfeiçoamento, muito menos de Mestrado ou 

Doutorado. Quando volta daquele país, já com o titulo de Master of Arts and Instructor in 

Psychology, ele confirma o interesse em tratar de temas educacionais, pois publica um livro-

relatório intitulado Da educação nos Estados Unidos (1933), em que critica qualquer modelo 

educacional que não leve em conta os aspectos culturais locais. Além disso, comenta o 

conteúdo programático dos oito cursos que frequentou, fazendo duras críticas ao sistema 

educacional superior brasileiro e evidenciando as dificuldades por ele encontradas para ter 

reconhecidos os documentos comprobatórios de sua formação acadêmica: 

 

Vê-se como os dois extremos da organização influenciam no mau nome que 
creamos no estrangeiro. De um lado, a inexistência de Universidades, sómente agora 
em via de organização, de outro lado a deficiência de ensino primário que é 
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extremamente rápido. Procurei mostrar às autoridades do “Teachers College” que a 
educação brasileira está francamente em via de reorganização, pelo constante 
esforço que estão fazendo alguns Estados, e pela corrente nova de opinião que já 
exige sistema de ensino. Não pude, porém afirmar-lhe que houvesse, em janeiro de 
1921, uma Universidade no Rio de Janeiro, pelo menos no sentido que é tida uma 
universidade nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Inglaterra. Minha matricula 
foi finalmente, concedida, sem precedente para outros candidatos brasileiros. Isso 
quer dizer que todos os brasileiros terão de oferecer condições profissionais, que 
suplementem a deficiência de organização nacional do ensino, além de mior número 
de cursos a fazer (ALVES, 1933, p. 4). 

Pedagogo considerado mestre dos mestres, exerceu a direção do Colégio Ipiranga, 

responsável pela formação de nomes ilustres da Bahia, a exemplo de Jorge Amado, Adonias 

Filho e Wilson Lins, dentre outros, além de se tornar um Centro de Pesquisas 

Psicopedagógicas, funcionando como uma espécie de laboratório de estudos e pesquisas a 

serviço da educação dos jovens, notadamente no desenvolvimento das técnicas relacionadas 

com os testes mentais e de escolaridade, feitos que só realçam a biografia de Isaías Alves. 

Em 1931, nomeado para exercer o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública da 

Bahia26 é, em seguida, convidado por Anísio Teixeira para assumir o cargo de Sub-diretor 

técnico do Distrito Federal. É durante os anos de 1938 a 1942, na atmosfera agitada do Estado 

Novo, que ele, de forma mais intensa, exerce o cargo de Secretário de Educação e Saúde, na 

Bahia, a convite do interventor Landulfo Alves de Almeida27. Salientamos que, durante todo o 

percurso de pesquisa e oitiva, observamos uma preocupação por parte de Isaías Alves: afastar 

a sua opção em ocupar cargos públicos, desvinculando-os da figura do irmão, ou seja, 

ressaltar o fato de que, quando convidado pelo interventor para ocupar o cargo político, já 

tinha um nome cristalizado no campo educacional. 

Isaías Alves também integrou a Academia de Letras da Bahia. Seus escritos versam 

diferentes temáticas, conquanto o próprio autor assumisse que o melhor que sabia fazer era 

narrar sobre seu povo. É justamente na fronteira do intelectual conhecido nacionalmente pelos 

cargos políticos, ou pelos livros de caráter pedagógico/psicológico/biográfico, que iremos 

flagrar o memorialista Isaías Alves assumindo um projeto cujos contornos de memória social 

envolvem lembranças do Recôncavo Sul, do folclore, do homem simples, das linhagens 

familiares e, sobretudo, dos acontecimentos históricos. 

Sérgio Villas Boas (2002) enfatiza o processo biográfico como uma questão de 

transferência e contratransferência. Dessa forma, podendo ter o nome que tiver, a empatia 

26 Seria, hoje, o equivalente ao Secretário de Educação do Estado. 
27 Landulfo Alves é irmão do escritor em estudo e foi interventor no Estado da Bahia, nos anos Vargas. É 
oportuno salientar que, mesmo antes da interventoria do irmão, Isaías Alves já participara ativamente, exercendo 
cargos no governo de Juracy Magalhães. Foi exatamente durante esse período que ele projetou e iniciou a 
construção do Instituto Cultural Isaías Alves, concluído em 1939, no exercício do mandato de seu irmão.  
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está por trás de todas as nossas ações ou reflexões. Consequentemente, recortes feitos, ao 

narrar a vida de uma pessoa, têm muito a ver com a forma com que gostaríamos de ver ou 

ouvir a nossa vida sendo narrada. E como toda vida intenta ser grande, sem lacunas ou, pelo 

menos, com espaços para a assunção de culpas, julgamos ser Isaías Alves um dos intelectuais 

brasileiros que mais sofreu em função do posicionamento político adotado: 

 

Estas considerações vêm a propósito do centenário de nascimento do Prof. Isaías 
Alves. Não foi só pela oportunidade com que desfrutou o poder político, pois 
quantos o fizeram de maneira estéril e perdulária. Não pode, por outro lado, seu 
compromisso ideológico com o Estado Novo, antecipado na Ação Integralista, 
anular as diversas medidas modernizadoras por ele implantadas, ao administrar a 
política educacional em nosso Estado, na interventoria de Landulpho Alves 28. 

 

Sem dúvida, Isaías Alves era um homem que participava assumidamente da política 

nacional, sendo considerado por todos que o cercavam como 

 

uma personalidade contraditória, mas sempre exemplarmente autêntica. Antigo e 
moderno. Disciplinador e crítico. Duro e humano. Com aguda capacidade de 
analisar o jogo do poder, mas com temperamento inflexível e emocional que o 
inabilitava para a vida política (Caderno do IAT, vol. I, Salvador, dezembro de 
1988, p. 12). 

 

Até 1938, enquanto o Integralismo29 tinha vida constitucional organizada, Isaías 

considerava-se integralista. Era um militante assíduo, um intelectual orgânico30, positivista 

que priorizava tanto os títulos, pois, conforme sugere Daniel Pécaut (1989), para esses 

intelectuais era importante a posse de um saber sobre o social que os assentassem na 

legitimidade das discussões sociais. Ao romper com o Integralismo, pronunciando-se 

publicamente, como o fizeram diversos outros nomes, numa série de depoimentos assinados 

por intelectuais como Wilson Lins, Isaías Alves assinava não só sua ruptura com o 

movimento político, mas continuaria sob a diretriz do nacionalismo como vemos: 

                                                           
28 Discurso proferido por Mariagusta Rocha (Secretária de Educação do Estado da Bahia), em homenagem ao 
centenário de Isaías Alves, em julho de 1988. 
29 O Integralismo foi um movimento político-ideológico defensor do autoritarismo, do nacionalismo, do 
antiliberalismo e do antissocialismo. Assemelhava-se muito ao movimento fascista europeu (italiano). Seus 
membros, nos setores mais intelectualizados, eram da alta classe média urbana. Em 1936, no Brasil, havia entre 
600 a um mil filiados. O líder nacional do movimento foi, por décadas, Plínio Salgado. In: 100 anos de 
República: Um retrato ilustrado da História do Brasil 1931 - 1940, v. IV. São Paulo: Nova Cultural, 1989, vol. 
IV. 
30

 O debate em torno do termo intelectual agrega concepções diversas, logo, ao  sinalizarmos  Isaías Alves como 
intelectual orgânico , recorremos ao princípio gramsciano revisitado  por Pécaut,  que amplia o conceito de 
intelectual   como aquele que  participa,  age e  ajuda na formulação de uma nova hegemonia ou se engaja na 
manutenção da hegemonia existente. De um forma ou de  outra, a organicidade vem do comprometimento, da 
participação, na formulação de ideias que ajudem na ação política, seja ela hegemônica ou contra hegemônica. 
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Foto 5 - Entrevista em que Isaías Alves declara não ser mais integralista. 

Fonte: Arquivo Público da Bahia - Série Republicana 
 

Mesmo com declarada ruptura, não é difícil reconhecer os princípios nacionalistas, 

fruto do discurso positivista, nos mais diversos pronunciamentos e ações, influenciando 

diretamente as reflexões pedagógicas que ele fazia, seja como pensador da educação, seja 

como o profissional que exerceu diversos cargos públicos. 

Lendo alguns de seus textos, compreende-se melhor a representação identitária de 

Isaías Alves com respeito à educação. Ele acreditava que uma das formas de divulgar o 

nacionalismo era por intermédio da ação educacional e pedagógica. Em 1941, Isaías Alves 

escreve umas “Informações para o professorado”, referindo-se à necessidade de criação da 

Faculdade de Filosofia da Bahia, pautado justamente por esse contato da linguagem direta que 

ele tem com os professores e que fundamenta a sua análise influente. Naquele artigo de 1941, 

salientava o poder da instituição do ensino universal e universitário, junto com sua 
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contribuição para a divulgação das tradições culturais. Sobre isso, aliás, é importante ressaltar 

o que nos assegura Pécaut (1989): 

 

No Brasil do século 20, os projetos dos intelectuais eram inseparáveis da vontade 
de contribuir para fundamentar o cultural e o político de uma forma diferente. Tudo 
estava em jogo ao mesmo tempo. Instituição alguma escapou à necessidade de 
assumir uma nova legitimidade: tanto a igreja como o Exército, tanto o Estado como 
os estabelecimentos de ensino superior, a intervenção dos intelectuais inseriu-se em 
uma conjuntura de recriação institucional. em larga medida, o mesmo sucedeu nos 
anos 60 (PÉCAUT, 1989, p. 22). 

 

Nos seus discursos, era constante a preocupação de Isaías Alves com os destinos da 

Pátria, defendendo uma formação que visasse a servi-la, num patriotismo que se revelava nas 

mínimas transmissões e preservação de práticas e concepções, possibilitando a reprodução das 

representações. É justamente na fronteira do escritor, conhecido nacionalmente pelos cargos 

políticos ou pelos livros de caráter pedagógico/psicológico, que flagramos o memorialista 

Isaías Alves, especialmente nos textos de Vida e obra do Barão de Macahubas (1942), 

Vocação pedagógica de Rui (1959) e Matas do Sertão de Baixo (1967), assumindo um 

projeto com contornos de memória social, envolvendo lembranças do Recôncavo Sul, do 

folclore do homem simples, das linhagens familiares e, sobretudo, dos acontecimentos 

históricos. 

Nas referidas obras, também há a recuperação de informações importantes quanto à 

política, à educação, às crendices, à farmacologia e aos abusões31, causos, registros do 

cotidiano das mulheres e dos negros, bem como da escola, fontes que podem ser utilizadas em 

estudos sobre linguagem, costumes e medicina popular, economia e gastronomia. Ou seja, 

estamos diante de uma miscelânea de assuntos que traduzem a resolução de um narrador 

obstinado em descortinar a história a partir do seu lugar e de sua gente. 

Tendo em vista a perspectiva pluralizante imprimida por essas obras de Isaías Alves, 

as reflexões de Bourdieu (1986) sobre as limitações do projeto biográfico, ajudam-nos a 

entender o quanto a produção memorialística, em especial a (auto)biográfica, pode, também 

pela estruturação, aproximar-se de uma percepção mais complexa da existência humana. Para 

o estudioso, a biografia referencial não abarca toda a complexidade da vida, porque a 

descreve como uma cronologia sequencial muito organizada, com começo, meio e fim, e sem 

espaços para as reflexões que o leitor pode e deve realizar no trancurso de uma leitura. O 

papel do biógrafo corresponderia a acompanhar, sim, a filosofia da história, interessado na 

                                                           
31 Termo usado no Recôncavo Baiano e em todo o interior nordestino para designar uma espécie de causos 
fenomenológicos envolvendo crendice e supertições. 
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sequência dos acontecimentos. Como a vida não é assim tão coerente, explica Bourdieu, o 

projeto biográfico “talvez seja uma ilusão retórica”, uma “criação artificial de sentido”. Vista 

por esse ângulo, a biografia corre o risco de abrigar “processos sociais mal analisados e mal 

dominados” (BOURDIEU, 1986, p. 181). No entanto, como herança desse rico debate sobre 

as características e possibilidades de narrar histórias de sujeitos individuais, talvez o mais 

importante seja reafirmar o valor do prazer da leitura que (auto)biografias bem escritas 

podem proporcionar; e mais, parafraseando Virgínia Woolf (2003), ver nisso uma forma 

especialíssima de conhecer, ou reconhecer, as ilações inevitáveis e necessárias entre a vida de 

cada um e a vida do mundo em volta. 

 

 

3. 2 INTELECTUAL PELA PORTA DOS FUNDOS? 

 

Fizemos uma opção por tecer considerações eventualmente heterodoxas, as quais 

pressupõem caminhos, jornadas e viagens. O formato não se deu aleatoriamente, mas 

configurou-se através da proposta de leitura desenvolvida por Isaías Alves no livro Matas do 

Sertão de Baixo (1967), especialmente num capítulo classificado como “viagem 

sentimental”. Logo, façamos a viagem, agora acompanhados da figura do intelectual orgânico 

que foi Isaías Alves, entendendo que há uma estreita ligação que nos auxilia a decifrar os 

caminhos da história, ainda que, segundo propõe Antonio Torres Montenegro (2010), é 

impossível pensarmos a história do cotidiano dissociada da História Oficial. Em outras 

palavras, vida, cotidiano e narrativa estão interligadas, impondo percursos e impossibilidades, 

inclusive a indivíduos que podem viver sem narrar uma história. Não estamos falando da 

historia meramente acadêmica, canônica, senão aquela que faz parte do cotidiano simples, 

sem as sofisticações dos especialistas que, na maioria das vezes, valorizam a elaboração de 

forma complexa, mas pouco significativa. 

Isaías Alves foi um professor respeitado, um escritor erudito, um administrador 

competente, e  acima de tudo, um intelectual atuante, sobretudo no que se refere à fundação 

da Faculdade de Filosofia na Bahia (independente dos motivos, como já assinalamos), 

considerada sua maior contribuição no campo educacional. Entretanto, diferencia-se de outros 

muitos intelectuais de sua época, dos quais divergia, por exemplo, na seleção acerca da 

aquisição da inteligência pelas crianças. Curiosamente, mesmo sendo vítima de farpas 

contundentes que lhe foram atiradas, o intelectual Isaías Alves encarnava outra medida das 

coisas. Dessa forma, julgamos coerente, pelo menos, o conhecimento das suas obras para se 
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negar seu trabalho de monitoramento da inteligência infantil, sendo necessários leituras e 

debates com o próprio Isaías Alves que, durante muito tempo, buscou convencer autoridades 

educacionais justificando a importância dos testes de aferição da inteligência e aprimoramento 

constante destinados ao pleno desenvolvimento da Educação Brasileira. 

 

 
Foto 6 - Reportagem do Jornal O Globo sobre aplicação dos testes nas escolas públicas. 

Fonte: APIA-FFCH 
 

Essa tentativa de convencimento das autoridades, em relação a aceitação desses 

testes, ocorria justamente porque ele era estudioso, um exímio conhecedor da educação baiana 

e brasileira, não se deixando abater nem mesmo ante a superficialidade dos debates. Ao 

contrário, preocupava-se com o estudo profundo dos temas, esmiuçando-lhes os conteúdos, 

levantando hipóteses (encontramos mais de um teste de inteligência por ele aplicado, ao 

menos com dois de seus filhos), observando circunstâncias, comparando dados, dirimindo 

dúvidas, enfim, fazendo correções mínimas, a fim de solucionar equívocos posteriores, 

mesmo quando se tratasse de questões de natureza pessoal, como na situação documentada 

pela fotografia abaixo, em que o educador sinaliza o recurso utilizado pelo jornal em pô-lo 
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escrevendo com a mão direita, quando não era isso o que ocorria, pois devido a enfermidade 

que lhe dificultava os movimentos da mão direita, obstava-lhe a escrita conforme explicitado 

a seguir. 

 

 
Foto 7 – Explicação de Isaías Alves sobre o fato de, na fotografia, estar escrevendo 

com a mão direita. Fonte: APIA-FFCH 
 

A preocupação de Isaías em salvar a verdade é uma ação constante em sua escrita. O 

correto seria supor que ele perseguia primar, sim, por um lugar de reconhecimento na esfera 

dos grandes intelectuais brasileiros, mas também evidencia a seriedadade do caráter dele, 

rendendo-lhe a admiração de muitos. Era filho das oligarquias falidas e buscava, nas 

instituições governamentais, uma forma de se reorganizar no poder. 
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Reconhecido pelo compromisso intelectual e por uma linguagem marcada por muitos 

adjetivos, no que se refere à construção do trabalho científico, mesmo escrevendo sob o crivo 

da razão, cedia aos sentimentos e às convicções, deixando os pensamentos fluirem sem 

limitações, muitas vezes chegando a repetições discursivas pouco atrativas para o leitor, mas 

sempre perseguindo a informação clara e sem equívocos. 

A produção de Isaías Alves, tanto no campo da Pedagogia quanto na prosa 

memorialística, fornece elementos de compreensão para além do presente. Carrega aquilo 

que, segundo Bloch (2005), encontra-se no passado e que, por sua vez, está contido no 

presente, ambos estabelecendo práticas sociais, políticas e culturais, as quais necessitam ser 

traduzidas para a construção de um novo presente, que logo será futuro, mas que antes foi 

passado, tríade temporal da dialética, em constante movimento e permanência. 

Para Luis Costa Lima (1991), muitas características podem ser elencadas como 

negativas na construção do sistema intelectual brasileiro, o qual perfila os seus eleitos muitas 

vezes em função dos nichos intelectuais e geográficos de que fazem parte. Ressalte-se, ainda, 

o fato de o trabalho intelectual no Brasil ser fruto de uma cultura pautada na auditividade, o 

que provoca algumas anomalias: para ser respeitado, faz-se necessário, às vezes, forjar-se um 

perfil grandiloquente, ligando-o a nomes e a instituições. Só assim se tem um público e este 

reconhece o perfilado como intelectual. Lima (1991) explicita: “enquanto, por conseguinte, 

não se mudassem as bases sociais que empurravam o escritor para o jornal e para a tribuna, 

não poderia ser esperada uma mudança nesse perfil” (LIMA, 1991, p. 266). 

Rémond (1994) adverte que entre o autor e o biografado pode se estabelecer uma 

espécie de troca de identidade, como a que ocorre algumas vezes entre uma obra e seu 

tradutor. Embora reconheçamos não ser nossa pretensão classificar este percurso como uma 

instância biográfica, em diversos momentos fomos flagrados por sentimentos que nos faziam 

concordar com o pensamento do autor. Consequentemente, preocupamo-nos em nortear o 

nosso olhar a partir de certos questionamentos: como descrever, contextualizar e entender o 

trabalho de Isaías Alves no cenário baiano? E, uma vez compreendido como intelectual, como 

se dá a sua participação de escritor/intelectual no processo social? Que fatores teriam 

impedido ou dificultado a inserção de Isaías Alves como intelectual? 

Ao apostar em tais questões, através da análise da atuação intelectual de um dos mais 

importantes nomes da produção científica educacional baiana/brasileira, priorizando o 

enfoque dos textos pedagógicos e autobiográficos por ele produzidos (conferências, 

entrevistas, livros etc.), buscamos enfatizar a formação e a configuração do campo intelectual 

em nosso país, atentando sempre para o anonimato que Isaías Alves experimentou, 
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inicialmente por ser integralista e, depois, por ter figurado ao lado de Anísio Teixeira, 

certamente o nome mais emblemático no campo da Educação, e que se tornara fenômeno 

quase individual. Consequentemente, mais indispensável ainda se faz o objeto nuclear de 

nossa tese, qual seja o de mapear os momentos mais significativos do percurso do autor aqui 

estudado. 

A proposta inicial teria sido geográfica e afetivamente mais bonita, mas, 

parafraseando o poeta João Cabral de Melo Neto, triste é ficar assim no extremo de si mesmo, 

através da escrita. O tempo corre e a pena não consegue escrever o que sente o coração. Dessa 

forma, nenhuma rima solucionaria o início da tentativa de viagem a ser estabelecida no trajeto 

de revelar integralmente nosso objeto de estudo. Numa época em que o cenário da cidade de 

Salvador era recortado por bondes, nossa viagem incursiona pelas diversas conferências 

educacionais proferidas pelo jovem educador Isaías Alves, por toda as Matas do Sertão de 

Baixo. Segue para Salvador ou a Bahia, como era conhecida, onde o esperam o Liceu de Artes 

e Oficíos e o Colégio Ipiranga - base do futuro projetado para a Faculdade de Filosofia, 

considerado por pesquisadores como o maior feito do professor Isaías Alves. 

Se, como ficou dito anteriormente, Isaías Alves inscreve seu nome no cenário 

nacional a partir da proposta de implantação dos testes de inteligência como ferramenta de 

seleção escolar, seus discursos de afirmação ideológica, segundo a maioria dos analistas, 

diretamente ligados aos princípios norteadores do movimento integralista, granjeiam aspectos 

negativos, praticamente o alijamento da condição de intelectual respeitado. 

Laís Ferreira (2006) faz uma estimativa de que seriam entre 500 e 800 mil o número 

de filiados à Ação Integralista Brasileira (AIB) em todo o país, nos anos de seu apogeu. Em 

relação à Bahia, “em meados de 1936 haveria aproximadamente 46 mil integralistas no 

Estado, distribuídos por mais de 300 núcleos municipais e distritais” (FERREIRA, 2006, p. 

36). Isso evidencia que, seja na capital ou no interior, muitos intelectuais estavam em efetiva 

militância, refletindo os rumos que o Brasil assumia na era Vargas. A autora assegura que, na 

Bahia, a AIB consolidara-se nos meios estudantis, apontando os Colégios Carneiro Ribeiro e 

Ypiranga como núcleos da juventude integralista. alguns nomes nos soam familares e o 

primeiro lugar da formação é o do estudante Isaías Alves, mais tarde proprietário do segundo 

colégio, onde, aliás, militou em seu primeiro emprego. 

Ana Cristina Matos Rocha (2009) aponta para as lacunas existentes quanto à 

participação de Isaías Alves no movimento integralista, assinalando ter encontrado apenas 

duas referências a essa participação. Entretanto, cioso colecionador sobre si mesmo e de 

forma organizada, Isaías Alves reuniu em arquivos farta documentação pessoal, revelando, 
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talvez inconscientemente, uma intensa vontade de ser biografado. Tudo isso teria facilitado a 

tarefa de pesquisadores, logo, a lacuna parece-nos deliberada, uma vez que, para alguém com 

o perfil de Isaías Alves, convocar a imprensa (o jornal O Imparcial, 15 de novembro de 1942), 

com o fim de confirmar a renúncia ao comprometimento integralista, é circunstância 

suficiente para justificarmos o envolvimento e a participação efetivos, preservando, embora, 

resquícios conservadores, a exemplo da crença na religião (conquanto se descreva ateu e 

atribua a mudança à experiência de fé, logo após ser curado de uma enfermidade) e na 

educação transformadora da juventude. A falta de inscrição sobre o tema em seu arquivo é 

clara demarcação de auto-silenciamento proposital, reiterando a disposição que tinha ao 

organizar os dados de seu percurso intelectual, ocultando algumas fontes. 

Todavia, como relata Pinto (1988), o professor Isaías Alves, uma vez, no embalo da 

rede, concluiria nada mais haver a fazer numa Secretaria de Educação Básica, sem dinheiro 

para nada e, em doloroso eufemismo, compara a seção a um papel higiênico barato que todos 

querem por a mão. Em consequência, teria decidido fundar uma Faculdade de Filosofia no 

Estado da Bahia. Se esse fato, na visão de Pécaut (1989), apenas reflete um gesto isolado de 

voluntarismo intelectual, e se Isaías Alves se autoinvocava a condição de essencialista para a 

construção do pensamento nacional, ninguém mais que o próprio Isaías Alves fez jus a tal 

interpretação sobre a capacidade inata e orgânica do ser intelectual, ainda que de forma 

desordenada ou personalista. 

Fruto, pois, de uma iniciativa do professor Isaías Alves de Almeida, no dia 13 de 

junho32 de 1941 houve uma reunião de figuras importantes do empresariado baiano, na 

Associação Comercial da Bahia para aprovar os estatutos daquela que seria a nossa primeira 

Faculdade. No entendimento de Vanessa Magalhães da Silva (2010), o projeto arquitetado por 

Isaías Alves para a Faculdade de Filosofia da Bahia, na verdade, significava uma reelaboração 

do projeto do religioso Augusto Robert – irmão marista –, semelhante ao da Escola Normal da 

França. O referido projeto chegou às mãos de Isaías Alves por meio de Herbert Parentes 

Fortes – também integralista, e convidado para ser professor da FFB. 

A Isaías Alves corresponderia sempre a ética de um homem cordial. Ligado às 

diversas redes que, de uma certa maneira, viabilizavam as articulações por ele propostas, 

reuniu os membros da Liga de Educação Cívica (LEC). Eleito diretor, reformulou os estatutos 

e agregou expressivos nomes de intelectuais para ajudar na montagem na FFB. Além de 

integralista e católico fervoroso, cultuava valores cívicos e patrióticos como marca dos 

                                                           
32 Chama-nos a atenção que a data de fundação da Faculdade de Filosofia seja, coincidentemente, o dia do 
padroeiro da cidade natal do autor.  
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intelectuais positivistas. Contudo, é preciso ressaltar que, a despeito da importância do 

catolicismo em sua vida pessoal, nada o impediu de associar-se a nomes que professavam 

outras religiões, como é o caso de Peter Baker, missionário presbiteriano, fundador do 

Colégio 2 de Julho, em 1927, por ele convocado para ser professor da FFB. Isso sugere que, 

para além das relações pessoais e de amizade, Isaías Alves levava em consideração a 

relevância intelectual e o respaldo que muitos tinham em nível nacional ou internacional, 

associando-os a nomes de importância na sociedade baiana, homens ligados à educação e à 

política. Segundo o próprio Isaías, “a escolha dos professores em 1941 foi absolutamente 

liberta de quaisquer preferências pessoais”33. 

Desde o dia da reunião instituidora da Liga de Educação Cívica, em 1941, até 1958, 

quando foi aposentado de forma compulsória, por ter completado setenta anos, Isaías foi 

presidente da LEC e diretor da Faculdade de Filosofia da Bahia, dela cuidando 

detalhadamente. Da seleção de professores e funcionários de serviços gerais à responsável 

pela biblioteca, nada escapava ao controle do velho professor. Ele fazia questão de assinalar 

que nunca teve uma falta, exceto quando estava a serviço da própria unidade de ensino 

superior, ou por sérios problemas de saúde. A esse depoimento, juntou uma declaração de 

assiduidade, assinada pelo então reitor Edgard Santos, com quem teria alguns 

desentendimentos em relação ao formato de gestão, a que se juntava a queixa histórica sobre 

os recursos destinados à Faculdade de Filosofia, escassos e inferiores aos das faculdades de 

Direito e Medicina. 

Traços como esses fizeram de Isaías Alves uma figura bastante respeitada, 

ampliando o rol de conhecidos, amigos e admiradores do seu trabalho social e intelectual, do 

qual fizeram parte, desde baianos até estrangeiros. Usando esse prestígio, ele conseguiu 

angariar recursos financeiros, extra os da dotação orçamentária da Universidade, conforme 

podemos ilustrar com o cartão, contendo nomes e quantias doadas. 

                                                           
33 Isaías Alves. “Discurso de recepção ao prof. Dr. Manuel Peixoto”. Arquivos..., op. cit., vol. V, 1957, p. 60. 



85 
 

 

Foto 8 - Lista de doadores para a fundação da FFCH 
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Ao perceber o grau de envolvimento representado pelas doações, Isaías Alves 

implementou uma memorável campanha financeira, captando novos e substanciais recursos 

oriundos de industriais e comerciantes, das prefeituras municipais, do público em geral e até 

das colônias estrangeiras. Foi um significativo exemplo de participação da comunidade baiana 

na cooperação para tal empreitada. Daí merecer elogio de Gilberto Freyre, nome expressivo 

da intelectualidade brasileira, conforme expressa em depoimento com o seguinte teor: 

 

O Sr.Isaías Alves está conseguindo na Bahia esta coisa extraordinária: interessar 
os particulares na criação de uma faculdade ou escola de altos estudos. Nós, no 
Brasil, não temos grandes fortunas particulares, do tamanho das da Pérsia,da Índia e 
dos Estados Unidos, é certo apenas uns ralos milionários de água doce. Destes, 
entretanto, são poucos os que se animam a gastar um ou outro conto de réis em 
donativos para instituições de cultura ou em iniciativas de interesse cientifico ou 
artístico.[...] recentemente pretendi animar em alguns amigos ricos e ao mesmo 
tempo inteligentes do Rio e de São Paulo a ideia de fundarem na capital de nosso 
país um instituto de pesquisas sociais e históricas que fosse uma combinação de 
esforços no sentido de melhor estudo das várias correntes de cultura e de sangue 
para a formação do Brasil: a portuguesa, em primeiro lugar, é claro; a ameríndia; a 
africana; a espanhola; a holandesa ou flamenga; a alemã; a italiana; a inglesa; a 
francesa. Encontrei simpatias vagas da parte de vários amigos. Mas interesse 
completo só de um estrangeiro ilustre- um belga aqui residente há anos. Quando 
despertarão os brasileiros de alguma fortuna para este dever que a posse do dinheiro 
lhes impõe: o dever de concorrerem para o desenvolvimento da cultura de qualidade 
da nossa gente? Os ricos da Bahia parecem que vão dar desta vez ao Brasil inteiro 
um exemplo magnífico de consciência de tal dever (FREYRE, 1941, p. 259). 

 

Tais fatos revelam e ratificam o prestígio de que gozava Isaías Alves, chegando ao 

ponto de Pinto (1988) afirmar ter ouvido de muita gente boa: “dou meu dinheiro por se tratar 

de Isaías Alves que vai cometer a maluquice de criar na Bahia uma faculdade de formar 

filósofos” (PINTO, 1988, p. 64). Se não ouvimos, nem lemos, nas inúmeras reportagens da 

época o nome de Isaías Alves relacionado à intelectualidade, a ele se refeririam sempre como 

o grande educador, ou o professor Isaías Alves, mais amiúde, embora, quando do registro de 

seu falecimento, em 1968, ano também da morte de Manuel Bandeira, conforme ilustra a nota 

publicada no Diário de Notícias, de vinte de janeiro de 1968. 
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Foto 9 - Reportagem sobre o falecimento de Isaías Alves. Fonte: APIA- FFCH 
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A despeito de todas as críticas e negações em razão de suas escolhas político-

ideológicas, Isaías Alves merece ser reconhecido como o grande intelectual que foi. Revendo 

seu livro de registro34 da biblioteca pessoal, em que ele elenca os livros de que dispunha, 

assim como os que doa à Faculdade de Filosofia da Bahia, distinguimos com nitidez que as 

obras refletem a formação e o interesse de seus possuídos, algumas recheadas de incursões 

filosóficas e históricas, feitas à mão e às margens dos livros, dando conta do compromisso do 

pedagogo, somente depois da morte alçado à condição de intelectual. Assim como 

pressupomos o seu desejo de ser lido e compreendido, intuímos que os mais de mil livros da 

biblioteca de Isaías Alves, entre nacionais e estrangeiros, históricos, pedagógicos e literários, 

acabam perfilando uma sugestão de história feita de desejos e silenciamentos, em parte devido 

à opção feita, por ele, no campo político, e que se refletiu negativamente na recepção à sua 

obra. 

Por fim, o percurso intelectual de Isaías Alves acaba nos remetendo ao universo dos 

mitos de Narciso e Eco. Um, apaixonado pela própria imagem, tentando projetá-la a todo 

instante, enquanto o outro, por desafiar os deuses e falar sem permissão, ficaria condenado a 

ouvir a própria voz, eterna e intermitentemente. O pedagogo memorialista se incumbiria em 

estabelecer o equilíbrio entre ambos. É Narciso dissimulado, que se estilhaça na produção de 

obras, se trasmuda em Eco, condenado a permanentemente ouvir a própria voz. 

 

 

3. 3 ISAÍAS ALVES E ANÍSIO TEIXEIRA: SIMETRIAS E DIVERGÊNCIAS 

 

Todas as vezes que enunciávamos o objeto de nossa tese, era lugar comum, quase 

imediato, a pergunta: “Quem é Isaías Alves?” Daqueles que o conheciam, também 

imediatamente evoluia a sentença: “Ah! O que trabalhou ao lado de Anísio Teixeira!” Cremos 

aqui caber uma ressalva importante: Anísio, como dissemos, de fato convidou Isaías Alves 

para trabalhar com ele, no antigo Distrito Federal, embora o percurso intelectual de Isaías já 

estivesse bem definido devido à introdução dos testes de inteligência aplicados na Bahia, bem 

como sua vasta produção bibliográfica na área educacional. 

A Faculdade de Filosofia da Bahia foi criação de Isaías Alves, com o fim de formar 

professores do Ensino Médio e Fundamental e gerar estímulos num ciclo de cursos de 

licenciatura, em virtude de não haver na Bahia escolas superiores com essa finalidade. Tanto 

                                                           
34 Doação feita a nós - pelo sobrinho neto de Isaías Alves, após conferência realizada em Santo Antonio de Jesus, 
em homenagem ao centenário do autor. 
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os integralistas – Isaías Alves, por exemplo – quanto os pensadores, em sua maioria de 

esquerda – como Anísio Teixeira – defendiam a mesma causa. A necessidade de capacitar 

professores era experimentada por muitos intelectuais e educadores daquele período, pois essa 

era uma questão nacional, não apenas de âmbito regional. Somente os bacharelados estariam 

disponíveis nas poucas instituições de ensino superior, uma vez que os professores não 

possuíam ainda uma escola de nível superior voltada para a capacitação de profissionais 

destinados à atividade docente. 

Anísio Teixeira defendia uma educação ampla, para todos, bem como uma pedagogia 

que levasse em conta a idade do estudante. A formação deveria ser integral, destinada a 

preparar o aluno de acordo com as necessidades do seu momento, do seu estágio de 

crescimento. Ao lado do sociólogo Fernando de Azevedo e outros intelectuais seus 

contemporâneos, Anísio lutava por um ensino público de qualidade e excelência comunitária 

e social. Isso era o que Isaías também defendia, variando, entre os educadores baianos, apenas 

os métodos e os programas, uma vez que os objetivos e propostas eram certamente comuns. 

A foto da reportagem, a seguir, parece-nos revelar aquele ressentimento, por nós 

aludido, em outra seção desta tese. Isaías Alves abertamente diverge de Anísio Teixeira em 

relação a algumas temáticas em torno da educação. Inserida numa pasta (ou arquivo) 

intitulada “Recortes”, tematizando a gratuidade da educação, em que vários nomes são citados 

entre os que a defendem, Isaías não deixou passar uma incongruência equívoca além de 

injusta. O jornal A Tarde, de 1942, afirma ter sido o movimento de gratuidade encampado e 

liderado pelo pensamento de Anísio Teixeira. Isaías Alves, no entanto, recorta outra 

reportagem, realizada em data anterior à adesão de Anísio Teixeira, evidenciando mais um 

equívoco da imprensa para com ele, e reivindicando, para a posteridade, leitores capazes de 

discernir, segundo ele, a verdadeira liderança, observando literalmente as margens do texto, 

em, que ele, Isaías, faz questão de recortar observações nas bordas do jornal. 
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Foto 10 - Reportagem do Jornal Diário de Notícias em que Isaías Alves defende a gratuidade do ensino. 

Fonte: APIA- FFCH 

 

Não queremos, de forma alguma, diminuir o trabalho de um e supervalorizar o do 

outro. Na abordagem de tais nuances, o que pretendemos é restabelecer a verdade (possível) e 

revelar que arquivos, ensaios e reportagens sobre alguém carregam, consigo, as marcas de 
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escolhas e seleções ou dos recortes pessoais, deixando lacunas que podem ou não ser 

preenchidas, ou simplemente ratificadas/retificadas, sem que se faça a devida revisitação. 

Afinal, trabalhar com alguém que não goza de certa simpatia política, nos nichos intetectuais, 

é um desafio a mais, que este trabalho de tese não se esquiva em testemunhar, em beneficio da 

história. 

Desde o início deste trabalho, uma pergunta sempre nos fizemos: o que motivaria 

Anísio Teixeira, maior expoente da educação na Bahia, não se fazer presente na organização e 

fundação da Faculdade de Filosofia da Bahia, certamente o maior evento educacional naquela 

contemporaneidade? Ambos formados em Direito, Anísio, no Rio de Janeiro, e Isaías Alves, 

em Salvador, estudaram na mesma instituição nos Estados Unidos, o Teacher’s College da 

Universidade de Colúmbia. O primeiro recebeu seu diploma de Master of Arts, em 1929, e 

Alves, em 1931. Ambos nativos do interior da Bahia - Teixeira, de Caetité, e Alves, de Santo 

Antônio de Jesus - ocuparam cargos estaduais e federais, e chegaram a atuar juntos no Rio de 

Janeiro, quando Isaías foi Subdiretor Técnico da Instrução Pública do Distrito Federal, e 

Anísio, Diretor Geral da Instrução do Distrito Federal35. Convidado por Anísio, que já 

conhecia de perto a forma com que Isaías concebia a educação, talvez as desavenças que Ana 

Cristina Santos Matos Rocha (2012) identifica entre os dois tenham começado justamente a 

partir daí. De fato, a análise do documento por ela sinalizado (e abaixo transcrito) que se 

encontra no arquivo de Anísio Teixeira, no Cpdoc (da Fundação Getúlio Vargas, no Rio), mas 

não no de Isaías Alves, fornece alguma pista sobre eventuais desentendimentos, algo normal 

entre figuras que concebiam a educação e a política de forma diversa, mas juntos atuavam 

com proficiência no cenário educacional brasileiro. O documento informa a data e o ano, 

assemelhando-se ao que parece ser uma conversa entre Isaías Alves e uma espécie de assessor 

de Anísio Teixeira, mas não poderíamos, num relance, afirmar que, de fato, haveria, uma 

desavença ou que o documento reserva uma certa litigância entre os dois educadores, a menos 

no que se refere a um ponto obscuro, que a matéria, se não esclarece de todo, ilustra ou sugere 

haver profunda discordância de interpretação: 

 

– Conversa com o dr. Isaías Alves, a 11 de março de 1933: 
– começou perguntando si já tivera nossa conversa com o dr. Anísio. Disse que 

não. 
– declarou, então, que ele precisava falar hoje, e em definitivo, com o dr. Anísio. 

Que até agora tem feito papel de besta, não procurando os seus amigos para agir. 
Que eu digo uma coisa, e o Anísio outra. 

                                                           
35 Corremos o risco de certo anacronismo ao buscarmos uma correspondência entre os cargos de 1930 e os de 
hoje, mas poderíamos dizer que o cargo ocupado por Anísio Teixeira assemelha-se ao que hoje chamaríamos de 
Secretário Estadual de Educação e o cargo de Isaías corresponderia ao de um Diretor de ensino.  
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– que faz questão absoluta de ser professor-chefe de materias de ensino. Que do 
Instituto ninguem o tira. Que, tal seja o resultado da conversa com Anísio, reunirá os 
seus amigos para expor as condições do Instituto, e tornar públicos os defeitos de 
organização e incapacidade de certos professores. 

– que o Instituto não é propriedade do Dr. Anísio Teixeira, mas é do povo, e, 
portanto, também dele Isaías e de seus amigos. 

– que não há ninguem aqui com a competencia dele, Isaías, para ensinar 
psicologia das materias. 

– que o que se teme dele é que intervenha no pensamento do professorado, mas 
que ele agora vae intervir, fazendo um curso de conferencias e reuniões com 
professores e inspectores. 

– que as professoras primarias que... 36 
 

Durante um tempo, ficamos tentados a retirar esse ponto e, consequentemente, esse 

trecho discursivo. Vencemos esse titubear, levando em consideração que as lacunas também 

são significativas para o exercício interpretativo. Desse modo, o fato de não termos uma 

assinatura, no final do documento, em nada inviabiliza uma análise, não de valor conclusivo, 

mas sugestiva de outras leituras asseguradas por um fio norteador coerente. O papel tem o 

timbre do gabinete do Diretor do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e se encontra no 

arquivo de Anísio Teixeira. No entanto, lamentavelmente, o documento não apresenta 

nenhuma assinatura. 

Percebemos que o relator interrompe a escrita, sem estabelecer um encaminhamento 

para os pontos elencados, e que a mesma tem fortes marcas de oralidade. Notamos um 

acirramento de ânimo, um indicativo de irritação na conversa que Isaías manteve com seu 

interlocutor, como também a evidência de que Isaías Alves vinha tentando estabelecer um 

diálogo com Anísio Teixeira, mas que não era atendido no seu pleito. Para nós, não fica claro 

ainda, como sugere Rocha, (2012), a existência de um desentendimento entre os educadores 

baianos, levando em consideração apenas o teor do texto. O que fica claro é que Isaías não 

tinha livre acesso à figura de Anísio, embora trabalhassem juntos. Levando em consideração o 

conteúdo do documento, bem como suas marcas discursivas, já haviam ocorrido outras 

tentativas de conversas com o interlocutor, todas sem êxito, fora aquelas estabelecidas entre o 

próprio Anísio Teixeira e Isaías Alves.  

Para alguns, o teor do documento além de revelar o desentendimento entre os dois 

educadores baianos, demonstra certa presunção do professor Isaías Alves em querer assumir o 

ensino da referida disciplina. Porém, psicologia foi a especialidade de ensino que ele tanto 

defendera, e talvez, se sentisse legítimo representante dela. Poderia haver, naquele momento, 

uma disputa, mas não com Anísio, visto que Psicologia não era uma cadeira a ser assumida 

                                                           
36 Pontos de uma conversa com Isaías Alves, com as críticas deste ao Instituto de Educação e a Anísio Teixeira. 
Sem assinatura. Arquivo Anísio Teixeira (AT). AT pi S. Ass. 1933. 03. 11. 1 (1 folha), rolo 2, fot. 855. 
FGV/CPDOC Rio de Janeiro (conforme documento anexo).  
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pelo mestre de Caetité. Existe outra possibilidade de leitura o ego acadêmico por parte de 

Isaías que se julgava digno da cadeira de psicologia ( que ele, elaborou e defendeu, a ementa) 

e os interesses particulares de Anísio Teixeira de que seu amigo Gilberto Fryre assumisse. 

Esses objetivos divergentes podem ter sido motivo das querelas envolvendo os dois, já que 

ambos representavam a intelectualidade, mas com diferentes posicionamentos, além das 

perspectivas políticas divergentes, as quais favoreciam uma melhor aceitação crítica ao nome 

de Anísio Teixeira. Para nós, não fica evidente a existência de uma contenda, maior como 

chegam a afirmar alguns analistas. O que parece ficar reiterado é mais a preocupação de Isaías 

Alves em firmar-se como intelectual, defendendo posições e aplicando-se a mudanças através 

do ensino. O certo mesmo é que, conforme o documento, Isaías exercia influências junto a 

outros nomes, a exemplo de Gladstone Chaves de Melo e Carneiro Leão, já que fazia parte de 

um círculo nacional de conferências promovido pelo Ministério da Educação e Saúde. 

Para a afirmação do pensamento acima, de que não havia um forte desentendimento 

entre os educadores, adotamos como base uma carta com teor inverso (ao do primeiro 

documento), enviada por Isaías Alves a Anísio Teixeira, em que dialoga a respeito de uns 

livros remetidos, neles encontrando possíveis defeitos, ratificando a confiança no tato 

diplomático de Anísio e se colocando à disposição para lutar e auxiliá-lo na construção da 

grande obra de Teixeira: 

 

Prezado Amigo Anísio Teixeira 
 
(...) Confio no seu tacto diplomático afim de [xxxx]37, caso já tenha entregue os 

folhetos. 
Aqui fico na luta: Conte com o meu esforço e sincero interesse de auxiliá-lo na 

grande obra do despertar o pensamento pedagógico em meio a nosso dormente 
povo. 
Adeus. Envio-lhe um abraço [xxxx] de [xxxxx] certo. 
Isaías Alves 17. 9. 192838. (grifos nossos) 

 

É incontestável que eles divergiam politicamente, tendo em vista as distintas 

formações ideológicas. De formação católica, Anísio Teixeira deixou a religião logo após 

retornar dos Estados Unidos. Um dos ideólogos da Escola Nova39, tendo sido afastado da 

                                                           
37 As palavras não estão legíveis no documento. 
38 Carta enviada por Isaías Alves a Anísio Teixeira. Arquivo Anísio Teixeira (AT). AT pi S. Ass. 1928. 09. 17. 
(2 folhas), rolo 2, fot. 845. FGV/CPDOC. Rio de Janeiro (conforme documento anexo). 
39 Escola Nova é um dos nomes conferido a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte 
na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século XX. “Escola Ativa” ou “Escola Progressiva” 
são termos mais apropriados para descrever esse movimento que, apesar de muito criticado, ainda pode ter 
muitas ideias importantes a nos oferecer. Os primeiros grandes inspiradores da Escola Nova foram o filósofo 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) e os pedagogos Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e Friedrich Fröebel (1782-
1852). O grande nome do movimento, na América, foi o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). O 
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Secretaria de Educação do Distrito Federal por conta dos moldes democráticos em que a UDF 

estava sendo criada, seu isolamento ocorreu em 1935, como parte das reações varguistas ao 

Movimento Comunista. Isaías Alves era conservador, católico, um integralista que deixou a 

camisa verde para não perder o bonde do Estado Novo, mas que soube, cuidadosamente, 

elaborar um perfil sério, comprometido com o país, através da educação de bases nacionais. 

Este poderia ser um ponto de afastamento entre os dois educadores: a diversidade de 

orientação política. Parecem–nos muito marcantes as personalidades de ambos, o que os 

impediria de minimizar as diferenças. 

Uma correspondência enviada a Isaías, dá conta dos acontecimentos que envolveram 

o lançamento do seu livro Matas do Sertão de Baixo (1967). Bastante debilitado e com 

sérias complicações de saúde, fica impossibilitado de comparecer ao lançamento de seu 

próprio livro, sendo representado por sua assistente. Além dessas sinalizações o documento 

demonstra o reconhecimento por parte de alguns nomes da sociedade politica e individual que 

prestigiaram o evento. Lá estava Anísio Teixeira. Isso colabora para fortalecer o nosso 

discurso de que não havia desavenças entre os educadores baianos na proporção que 

assinalam alguns pesquisadores. Conforme vemos sinalizado abaixo, o nome de Anísio 

Teixeira figura como o primeiro a ser registrado como presente e que adquriu o livro. A 

correspondência ainda revela que o lançamento de Matas do Sertão de Baixo ( 1967), no Rio 

de Janeiro, não contou coma divulgação da imprensa, e mesmo vendendo apenas oito 

exemplares foi considerado um grande sucesso, talvez por conta da representatividade de 

quem os tenha adquirido. 

                                                                                                                                                                                     

psicólogo Edouard Claparède (1873-1940) e o educador Adolphe Ferrière (1879-1960), entre muitos outros, 
foram expoentes na França. No Brasil, as ideias da Escola Nova foram introduzidas, já em 1882, por Rui 
Barbosa (1849-1923). No século XX, vários educadores se destacaram, especialmente após a divulgação do 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Podemos mencionar Lourenço Filho (1897-1970) e 
Anísio Teixeira (1900-1971), grandes humanistas e nomes importantes de nossa história pedagógica. 
www.educacional.com.br/glossariopedagogico/verbete. Acessado em :20/02/2012. 
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Foto 11 - Correspondência enviada a Isaías Alves, informando-o sobre o lançamento de seu livro. 
Fonte: APIA- FFCH 

 

Como bem afirma Luiz Costa Lima (1991), a atuação intelectual no Basil não se 

dissocia da atuação política e isso fica claro frente às personagens aqui tratadas. Para 

compreender a ação política de determinados grupos, é necessário, também, observar sua 

atividade intelectual e vice-versa. Diversas gerações de intelectuais sempre estiveram à frente 

das grandes mudanças culturais e políticas do Brasil, mas quando um movimento desses se 

extingue, com certeza seus representantes, revitalizados, difundem-lhes os conceitos. Afinal, 

somos frutos da formação de uma vida inteira, mas podemos reconhecer, também, que 

mudamos, reelaboramos e transitamos de um campo para outro, como uma marca efetiva da 

nossa condição humana. 
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Estudando a associação entre intelectualidade e política, Daniel Pécaut (1990) avalia 

que “a conivência entre o conhecimento e a ação significa que nada escapa ao plano político, 

e que a realidade é, já de início, totalmente política” (PÉCAUT, 1990, p. 97). Aprofundando 

ainda mais o pensamento, Pécaut chega à conclusão de que, tanto no Brasil quanto no restante 

da América Latina, os intelectuais não precisam renunciar a nada para atender a essa 

condição. Isso não funcionou muito com Isaías Alves, que renunciou aos ideais de um 

movimento político em que acreditava e, mesmo assim, a sua condição de intelectual não se 

destacou, o que, de certa maneira, nos convoca a uma análise mais detida sobre o papel e a 

importância do pedagogo e memorialista baiano. A negação dessa importância, em virtude de 

ter sido ou deixado de ser integralista, é fato que contribuiu para que ele fosse 

progressivamente sendo retirado do campo formal dos estudos. Ou, pior, quando inserido, 

sempre é associado a Anísio, fato que lhe diminuiu o percurso, extremamente significativo, no 

campo intelectual, educacional e histórico-literário. Isso nos remete, de novo, ao pensamento 

de Luís Costa Lima: 

É claro que não nos aponta Antonio Candido que, entre nós, o intelectual ganhou 
reconhecimento social por sua participação em acontecimentos cívicos como o 
processo de Independência, a abolição da escravatura e a guerra do Paraguai. Dessa 
forma, o intelectual brasileiro é assim reconhecido por um critério explicitamente 
político e na sociedade brasileira passa a exercer um papel ornamental. 

O intelectual se legitima por seus efeitos paralelos não menos meritocráticos: o 
testemunho de sua dignidade em sofrer perseguições em nossos constantes regimes 
fortes, em não se tornar conveniente aos poderosos do dia. Por sua participação em 
partidos políticos progressistas, por seu empenho em campanhas populares. O outro 
lado da questão seria o não reconhecimento das atividades especificas pelas quais 
ele às vezes não tem nenhum respaldo. 

Aponta como exemplo Chomsky: se ele fosse brasileiro, seria reconhecido pela 
sua atividade política e não pelo seu trabalho na Linguística geracional (LIMA, 
1991, p. 274). 

Acompanhar a trajetória de Isaías Alves como o principal representante dos 

fundadores da Faculdade de Filosofia da Bahia torna possível identificar suas posturas 

políticas e aproximá-las do seu comportamento intelectual, quando cultura e política passam a 

ser “componentes indissolúveis do mesmo processo”. Ângela de Castro Gomes (1999) nos 

adverte que os locais de sociabilidade intelectual de uma determinada geração “podem ser 

indicadores valiosos para análise de movimentos de produção e circulação de ideias” 

(GOMES, 1999, p. 103). 

Identificamos como múltiplo o trânsito intelectual de Isaías Alves. Sua atuação 

era plural, circulando entre as instituições, não só as locais, mas também nacionais e 

estrangeiras, criando verdadeiros intercâmbios culturais entre distintos grupos. É díficil 
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perceber, de forma clara, os motivos e os interesses que mantinham diferentes intelectuais 

coesos. Sabemos que as escolhas quase sempre eram (e ainda são) feitas mediante afinidades, 

amizades e interesses comuns unindo diferentes grupos. É importante diagnosticar que o 

termo união não é uma sinalização indicativa de homogeneidade. Pelo contrário, esses grupos 

de convivência intelectual comum são mesmo heterogêneos, com marcantes disputas políticas 

e de egos. 

É justamente na constituição desse cenário que Isaías Alves articula a criação da 

Faculdade de Filosofia da Bahia, surgindo como uma das marcas da modernidade que se 

construía na Bahia. Em torno da criação da nossa primeira escola superior, Isaías Alves 

articula a intelectualidade baiana, demarcando no cenário uma dimensão nova para a cultura 

local, acadêmica, científica e intelectual.Dessa forma, modifica o cenário da sociedade baiana, 

que passou, a partir daí, a edificar uma nova identidade, forjada no âmbito universitário. 

O trânsito por instituições de saber, na Bahia da primeira metade do século XX, é 

característico da elite letrada local, que sempre se reinventa através dos diversos mecanismos 

mantendores do poder, nesse caso, a erudição, demonstrada através das revistas e jornais 

locais que traziam artigos, contos, poemas, crônicas e críticas estampados diariamente, 

contribuindo, assim, para definir o papel dos intelectuais e os grupos a que se filiavam, 

estruturando-se assim o perfil do intelectual positivista Isaías Alves. 

Retomando as imagens do autor refletidas no espelho, cabe-nos fazer outra 

pergunta: estaria o autor aí refletido, ou estaríamos, como diz Décio Pignatari (1996), 

transformando a narrativa biográfica num puzzle biodiagramático, em que se podem observar 

enormes lacunas, quantitativas e qualitativas, transformando a biografia num arquipélago 

bizarro de biografemas que flutuam, mas não auxiliam a nossa análise? 

O questionamento é importante para a confecção deste trabalho, na medida em 

que uma das hipóteses aqui levantadas se assenta justamente na impossibilidade de traçarmos 

cronologicamente, de forma coerente, uma vida organizada biograficamente, para ser narrada, 

a partir de recortes de jornais previamente selecionados pelo autor ou por lapsos 

memorialistas que surgem em toda a sua produção, intentando narrar-se, temendo o 

desaparecimento da imagem no jogo do espelho, ao tempo em que projeta de si uma imagem 

específica. Nossa intenção não é consagrar um mito, nem macular a imagem do autor. O que 

pretendemos é flagrar, no educador respeitado e no político menos consagrado, o grande 

narrador memorialista que Isaías Alves sem dúvida foi, revelado, também, na ambivalência do 

discurso sobre a marcha inexorável do progresso, apagando ou desfazendo as ilusões: 
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Sim, meus amigos. Eu me vejo em vós ao começar, há meio século, a carreira do 
educador autodidata, quando a sociedade era tranquila, as leis eram liberais, os 
sonhos eram românticos, as ambições eram limitadas, o sentido da vida era artístico. 
Mas a humanidade mudou, o romance bucólico transmudou-se em tragédia da 
velocidade; o amor do próximo fez-se indiferença; lutas de indivíduos, ódios de 
classes no ininterrupto suceder de ilusões desfeitas de partidos, de legisladores, de 
governos. A nossa Bahia de 1909 vai desaparecendo. Procurai nas velhas plantas a 
antiga Igreja de São Pedro onde hoje encontrais a estátua do Barão do Rio Branco. 
Descobri os altos paredões da velha Sé, os pântanos da Barra, transmudados em 
avenidas de confortáveis residências, as chácaras de Brotas e do Rio Vermelho 
apinhadas de ruas populosas, como os velhos areais de Itapagipe (ALVES, 1967, p. 
8-9). 

 

Por que não falarmos da preocupação de Isaías com a situação econômica e social 

dos educadores e a falta de instrução das pessoas, como algo que parece incoerente com o 

modelo vigente, que exclui a sensibilidade, a afetividade e o conflito? Ele se sensibilizava, 

claro, não com a vida cotidiana do sujeito individual, mas com a pessoa, com o cidadão. Sua 

sensibilidade pode ser aferida como positivista, patriótica e integralista, mas não deixa de ser 

significativa sob a perspectiva humana. Ele é engajado politicamente e como nos assegura 

Adauto Novaes “o intelectual engajado opina e intervem em todos os acontecimentos a ele 

ligados é um estado de virgília permanente” (NOVAES, 2006, p. 25). 

Diferente de algumas abordagens propostas em estudos sobre a educação na Bahia, a 

vida e a prática educacional de Isaías Alves foram totalmente coerentes com a opção política 

assumida, que consistia em acreditar no Estado Integral, onde os interesses sociais se impõem 

sobre os individuais, cuja finalidade apontava para que todas as forças estivessem articuladas 

em defesa de Deus, da Pátria e da Família, em síntese, da unidade nacional. Não há qualquer 

dúvida quanto aos interesses políticos e ideológicos de Isaías, mas há também que ressaltar, 

para além da importância dos projetos de que ele participou, alguns aqui já citados, algumas 

nuances consideradas pertinentes para o redesenhar do seu perfil, pois, embora defendesse o 

disciplinamento da liberdade, procedida a profunda análise de suas obras, não se verifica sua 

identidade com o cerceamento, e sim, com o como criar espaços para que as diferentes visões 

da educação pudessem ser conhecidas e experimentadas, conforme assinala: 

 

Não tem havido liberdade de estudo das questões educacionais; a apreciação dos 
problemas ficou adiada desde julho de 1934, estando a nação inteiramente alheia ao 
pensamento do governo ou das correntes do Poder Legislativo. Entretanto, existem, 
no país, fortes grupos comunistas e integralistas, muitos colégios católicos e várias 
dezenas de protestantes, educadores religiosos e livres pensadores, todos eles 
aguardando o momento de manifestarem-se e desejando ser ouvidos (ALVES, 1930, 
p. 21). 
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Se analisada isoladamente, essa postura de Isaías pode até parecer paradoxal, 

considerando-se sua visão de educação enquanto forma de padronização das atitudes, frente 

aos interesses nacionais. Entretanto, ele se abria a diferentes ideias, desde que pudessem 

representar benefícios ao bem comum, sem prejuízo para os interesses maiores do país. 

Inadmissível, para ele, seria o descompromisso, a indiferença, a falta de rumos, 

principalmente no serviço público que, para ele, representava a personificação do Estado. 

Para o intelectual/educador Isaías Alves, no momento de crise por que passava o 

país, quando o mundo vivia uma guerra, a fome ceifava vidas, ilusões e esperanças, seria 

inconcebível que a educação ficasse insensível. A Nação precisava confiar em seus cidadãos, 

tanto no campo intelectual quanto no prático. E a educação deveria servir para desfazer as 

vaidades, disciplinar o contigente para o sacrifício, o compromisso, e a solidariedade. 

Segundo ele, tornava-se necessário estender a educação às camadas trabalhadoras, 

desenvolvendo a criticidade, a consciência política dos indivíduos e formação de líderes. 

As críticas do educador aos dirigentes do país, em especial aos responsáveis pela má 

aplicação do dinheiro público e à falta de patriotismo pedagógico, fazendo com que as 

camadas trabalhadoras ficassem pouco tempo na escola (o que nos lembra as discussões 

modernas sobre a escola de tempo integral, modelo intentado por ele, Isaías Alves, e Anísio 

Teixeira, com a Escola Parque, em Salvador, e expandido por todo o país). Isaías indignava-se 

com a não aceitação da opinião de pessoas cultas e comprometidas com uma educação de 

qualidade. Denunciava, ainda, a falta de empenho das famílias na fiscalização e na cobrança 

de projetos educativos. Sintetizava, assim, toda a situação, vista por ele como deplorável, pela 

debilidade do tratamento dispensado: 

 

A educação popular deve contar com verbas avultadas, para a extensão e 
intensidade da escola elementar, enriquecidas pelos museus e bibliotecas, de 
programas de rádio, cinema, de discotecas escolhidas, para o início da educação 
técnica, estética e musical dos filhos dos operários e para o esclarecimento e 
elevação do próprio trabalhador adulto, homem ou mulher (ALVES, 1933, p. 9). 

 

Escrevendo uma série de artigos intitulados “As universidades”, em que demonstrava 

as vantagens da unidade e as consequências do isolacionismo dos cursos independentes, Isaías 

Alves defendia, dentre outros valores, a interdisciplinaridade, a visão de conjunto, a formação 

do espírito público da juventude e uma base moral homogênea. Alguns dos seus artigos são 

elucidativos, como, por exemplo, no entrecho abaixo: 
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As universidades não são grandes laboratórios de ciências, são também escolas 
de espírito público; elas transmitem à mocidade um ideal comum, inspiram-lhe 
coletivamente modos de pensar e de sentir que são ao mesmo tempo um laço e uma 
força (ALVES, 1930, p. 57). 

 

Além de ver, na educação, a fonte de preparação dos indivíduos para o 

desenvolvimento da tecnologia necessária ao crescimento do país, Isaías Alves insistia na sua 

missão de educador da formação moral, capaz de proporcionar os elementos dos altos estudos, 

objetivos que entendemos como de base especulativa, e de caráter metafísico, necessários à 

configuração de um povo e de uma sociedade. 

Considerando a educação, em especial a superior, como fonte de ideologização, 

capaz de transmitir aos indivíduos uma bagagem cultural necessária à configuração do país, 

não é por acaso que Isaías Alves criticava o ensino meramente científico e defendia a 

articulação da teoria com a prática: “A universidade é que faz a escola e isso é tanto mais 

verdadeiro quanto nenhum povo conseguiu perfeito ensino primário sem completo e profundo 

ensino superior” (ALVES, 1933, p. 78). Para justificar tal assertiva, exemplificava sua 

posição com as experiências da Alemanha e dos Estados Unidos, alegando que esses países 

possuíam excelente ensino primário porque mantiveram excelentes universidades, discussão 

que, a nosso ver, é bem atual. 

Há, ainda, uma série de fatores elencados por Luiz Costa Lima (1986), e que já 

citamos num primeiro momento de nosso estudo, que contribuem e influenciam o anonimato 

ou equívoco por que passa Isaías Alves. Longe de querermos circunscrevê-lo à condição de 

intelectual, preferimos pontuar sua carreira como educador comprometido com a educação do 

país, em especial da Bahia, o que fica evidenciado na tentativa de diálogo que, felizmente, 

encontramos. Isaías Alves esquecera uma carta, dentro de um livro seu40, enviada por um 

instrutor educacional de Minas Gerais. Nela, o instrutor aponta um erro matemático 

desenvolvido por Isaías Alves e vemos nitidamente, na página indicada, a correção intentada 

pelo autor e que é feita na segunda edição do livro. 

Não seria esse diálogo uma marca significativa do papel do intelectual que transpõe a 

mera reprodução dos saberes intelectualizados, mas que antes pesquisa, ouve e revê um dado 

posto, talvez irrelevante, para o entendimento da obra? De fato, a legitimação de Isaías Alves 

não se efetivará em função de sua participação política, isso é certo. Cabe-nos, todavia, 

perceber sua legitimação através do reconhecimento das obras que podem ser consideradas 

                                                           
40 A cópia da carta foi gentilmente cedida pela bibliotecária da Fundação Clemente Mariani, Graça Cantalino. 
Embora tivéssemos lido algo referente ao assunto no trabalho de Ana Rocha, o original confere-nos maior base 
quanto às ideias aqui expendidas.  
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inovadoras e comoventes, em alguns casos. Portanto, emocionamo-nos e seguimos tentando 

comover os que nos lêem para um olhar contemplativo sobre um intelectual que persistia em 

seu trabalho com testes de inteligência, tão criticados por pesquisadores que se esquecem de 

que o momento histórico considerava apenas as categorias étnicas como fatores de 

diferenciação da capacidade mental. Ou, ainda, ante um dos seus pensamentos, considerados 

modernos em relação ao processo avaliativo, segundo o qual “uma nota dada a uma prova de 

exame raramente corresponde ao seu mérito”, uma vez que “o elemento subjetivo influi 

poderosamente no julgamento, quase anulando a correlação entre as notas” (ALVES, 1934, p. 

135). 

Resta-nos, por conseguinte, seguir a advertência de Momigliano (1971), no que tange 

às relações complexas entre indivíduo e sociedade, ou seja, sujeito e história sempre podem 

suscitar discussões, pois nenhuma história, por mais inclinada que esteja a enfatizar as 

decisões coletivas, consegue “esquecer totalmente a incômoda presença dos indivíduos: eles 

estão ali simplesmente” (MOMIGLIANO, 1971, p. 46).  

É justamente através dessa presença que o intelectual Isaías Alves integrou a 

Academia de Letras da Bahia, por seus escritos versarem sobre diferentes temáticas.Ou seja, o 

autor transitava ,na condição de escritor ,por diversas estruturas e temáticas, conquanto o 

próprio autor assuma que o melhor que sabia fazer era narrar sobre seu povo. É na fronteira 

do escritor conhecido nacionalmente pelos cargos políticos ou pelos livros de caráter 

pedagógico/psicológico que flagramos o memorialista Isaías Alves, assumindo um projeto, 

nas três obras analisadas, com contornos de memória social, envolvendo lembranças no 

Recôncavo Sul, do folclore, do homem simples, das linhagens familiares e, sobretudo, dos 

acontecimentos históricos. 

 

 

3. 4 ISAÍAS ALVES: O MEMORIALISTA FRONTEIRIÇO 

 

Coutinho (2012) assinala que é impossivel pensarmos em memorialismo e não o 

relacionamos à questão temporal, pois ele é o resultado das experiências de vida acumuladas 

no espaço da discursividade retrospectiva. Isso fica mais evidente quando nos apropriamos da 

proposta de Benedito Nunes (1988), para quem há, explicitamente, três modos temporais para 

que a ficção se realize. Aparentemente, tal pressuposto diverge da nossa proposta, já que não 

estamos estudando, em princípio, obras ficcionais. No entanto, resolvemos tomá-la de 

empréstimo: “o da história, do ponto de vista do conteúdo; o do discurso, do ponto de vista da 
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forma de expressão; e o da narração, do ponto de vista do ato de narrar” (NUNES, 1988, p. 

27). Se trazido ao nosso campo, o discurso memorialista desdobra-se-ia nessas três 

possibilidades (História, discurso, narratividade), embora, neste estudo se realize mais 

plenamente com usos mais evidentes do plano cronológico, pois diretamente ligado ao 

transcurso do tempo, presente no ato de memoriar realizado por Isaías Alves. 

Reconhecemos, assim como Figueredo (2013), que há ainda, que de forma tímida, 

um desenho singular para o memorialismo brasileiro no século XIX, consolidado, como já 

dissemos, no século XX. Em interpretação similar, Eliane Zagury (1982) enfatiza que os 

relatos voltados para as memórias de infância constituem “uma das maiores conquistas do 

modernismo para a criação de uma prosa lírica brasileira” (ZAGURY, 1982, p. 37). 

Nesse liame, pode-se afirmar que essa literatura memorial, protagonizada pela 

criança, e narrada, a posteriori, sob o crivo do narrador adulto, extrapola os limites da 

memória individual para entrelaçar-se, como mostra Maurice Halbwachs (2003) à memória 

coletiva de um grupo. No caso de Isaías Alves, o núcleo senhorial a que ele pertenceu é 

revisitado pelo autor implícito, que se disfarça na voz narrativa da criança, simulando uma 

memória coletiva, sendo para nós impossível dissociar a unidade do sujeito, também múltiplo, 

conforme constata Lejeune, 41 

 

[...] na verdade, não somos nunca causa da nossa vida, mas podemos ter a ilusão 
de nos tornarmos seu autor, escrevendo-a, com a condição de esquecermos que 
somos tão pouco causa da escrita quanto da nossa vida. A forma autobiográfica dá a 
cada um a oportunidade de se crer um sujeito pleno e responsável. Mas basta 
descobrir-se dois no interior do mesmo eu para que a dúvida se manifeste e que as 
perspectivas se invertam. Nós somos talvez, enquanto sujeitos plenos, apenas 
personagens de um romance sem autor. A forma autobiográfica indubitavelmente 
não é o instrumento de expressão de um sujeito que lhe preexiste, nem mesmo um 
papel, mas antes o que determina a própria existência de sujeitos (LEJEUNE, 
2008, p. 242). 

 

Entao, com base em tais considerações, assentimos ser a memória um arquivo com 

potencialidades infinitas, ao mesmo tempo limitadas, plasmando todas as nossas experiências, 

lembranças e traumas, sendo impossível recordá-las de todo, sem lacunas. Por isso, 

reinventamos e inventamos momentos às vezes nunca vividos, sendo possível observar que “o 

passado é também ficção de presente (CERTEAU, 1982, p. 21). Este passado, presentificado 

através das narrativas memoriais, passa a ser nossa herança identitária de humanidade. Em 

suas Confissões, Santo Agostinho escreve: 

 

                                                           
41 É importante destacar o nosso reconhecimento a outras publicações do autor, referentes à mesma temática. 
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Chego aos campos e vastos palácios da memória, onde estão tesouros de 
inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda espécie… Ali repousa tudo o 
que a ela foi entregue, que o esquecimento ainda não absorveu nem sepultou… Aí 
estão presentes o céu, a terra e o mar, com todos os pormenores que neles pude 
perceber pelos sentidos, exceto os que esqueci. É lá que me encontro a mim mesmo, 
e recordo das ações que fiz, o seu tempo, lugar, e até os sentimentos que me 
dominavam ao praticá-las. É lá que estão também todos os conhecimentos que 
recordo, aprendidos pela experiência própria ou pela crença no testemunho de 
outrem (AGOSTINHO, 2001, p. 98). 

 

Constantemente somos convocados através do exercício do lembrar e do esquecer, 

ao difícil ingressos nessas trilhas da memória, ornamentadas por nossas recordações, 

englobando as mais diversas experiências vividas ou inventadas. Assim, o passado tornaria a 

fazer parte de um plano imaginário cuja ponte com o plano atual e, portanto, real, é a 

memória, pois ela é “um elemento de ligação entre a matéria (física) e a realidade imaterial” 

(BUENO, 2008, p. 91).  

A todo momento, deparamo-nos com cenas de outrora que vêm à tona 

repentinamente, fazendo emergirem os dados do passado, distante ou não, suscitando reações 

diversas. Para Halbwachs (2003), a memória “não é apenas um conjunto de imagens fixas que 

devemos compreender ou transmitir, mas algo que retorna para repetir um caminho que nunca 

foi trilhado” (HALBWACHS, 2003, p. 92). Reafirmamos ser a memória a premissa da 

narrativa confessional, técnica que, segundo Milton Hermes Rodrigues, apresenta-se 

principalmente como discurso de retrospecção, discurso que podemos chamar de memorial, 

ou memorialístico, processado como tema e como técnica narrativa (RODRIGUES, 2009, p. 

119). 

Segundo Bosi (1994, p. 20), o ato de narrar “paga tributo a Chronos”, algo como um 

ritual de adoração ao tempo. Na narrativa memorialística, graças à sua “perspectiva 

retrospectiva da narração” (LEJEUNE, 2008, p. 51), isto faz ainda mais sentido, pois nela o 

tempo parece ser personagem principal ou, ao menos, fator de enorme repercussão. O 

memorialismo promove uma verdadeira dança temporal na qual o leitor é surpreendido e 

desafiado por constantes idas ao passado e retornos ao presente, e até mesmo avanços para um 

tempo futuro. Esta técnica tende a proporcionar à trama um maior dinamismo, fazendo com 

que ela ganhe em agilidade, se comparada a uma trama temporalmente linear. 

Conquanto Afrânio Coutinho afirma, n’ A literatura no Brasil (1970), que não 

existe uma tradição de escrita memorialística no Brasil, do modo como esta tradição floresceu 

na Inglaterra ou na França, enquanto outros analistas julguem esse discurso superado, avultam 

expoentes de caráter memorialístico de grande expressão literária, a exemplo de Graça Aranha 

(O meu próprio romance, 1931); Paulo Setúbal (Confiteor, 1935); Graciliano Ramos 



104 
 

(Infância, 1948, e, principalmente, Memórias do cárcere, 1954) e José Lins do Rego com 

(Tempos idos e vividos, 1981). O expressivo e insuperável Pedro Nava, com seu Baú de 

ossos (1972) completa o ciclo até a década de oitenta. No entanto, para Figueiredo (2013), um 

verdadeiro silêncio pessoal assinala-se em torno dos escritores brasileiros no que tange ao 

memorialismo. Sentenciando que em “relação às outras literaturas a brasileira é sovina”, 

Figueiredo afirma desconhecer exatamente o motivo desse enclausuramento, se ocorre devido 

à dificuldade em expor o que é pessoal, ou se por medo da crítica, sempre muito severa e 

contumaz para esse tipo de produção literária (FIGUEIREDO, 2013, p. 38). 

Desde o início da nossa pesquisa, a obra de Isaías Alves vem sendo aqui percorrida e 

considerada, tendo em vista predominantemente o viés memorialístico que, de certa maneira, 

a distingue. Mesmo pretextando teorizar na forma ensaística, Alves apresenta, de fato, laços 

estreitos com o memorialismo. É claro que essa assertiva não é lançada prematuramente, 

sendo, antes, resultado da leitura e consequente mapeamento das obras, prefácios e crônicas 

individuais, ou de autoria associada evidenciadoras de sensíveis reflexões projetadas sobre a 

memória individual e coletiva, além do saudosismo das evocações imprimidas pelo narrador, 

a ponto de o categorizamos como memorioso. 

Em mais de um agudo momento da trajetória intelectual de Isaías Alves, localizamos 

um estreitamento de relações entre a escrita teórica e o memorialismo. No seu ensaísmo 

pedagógico, isso é facilmente perceptível, a exemplo de Vida e obra do Barão de 

Macahubas (na primeira edição, a obra era intitulada Esboço da vida e obras do “amigo 

dos meninos”, Dr. Abílio César Borges, Barão de Macahubas). A partir desse livro, 

lançado em 1924 e reeditado em 1942, o olhar de Isaías Alves sobre o mundo é, acima de 

tudo, autorreflexivo, reproduzindo suas análises em torno da educação no Brasil, 

balanceando-as com o próprio percurso intelectual, marcado por compromissos emblemáticos 

com a nação. A obra do pedagogo sempre esteve assinalada por tentativas de incursão 

biográfica, talvez como forma sutil (ou inconsciente) de narcisicamente se retratar. Trabalhos 

que, durante décadas, ficaram distantes do público – tais como Vocação pedagógica de Rui 

Barbosa (1959) e Dante, o educador do milênio (1964), acedem à argumentação de seus 

pares quanto à importância documental dos textos, reconhecidos não apenas como 

demonstrações teóricas com fins educacionais, mas igualmente com efeitos e contributos 

importantes, enfeixando uma produção literária de expressivo teor testemunhal. 

Não parece descabido anotar esse período da biografia de Isaías Alves como a de um 

narrador seduzido pelo memorialismo que, mesmo com uma obra flagrantemente de intenções 

memorialísticas (Matas do Sertão de Baixo, 1967), projetou-se em anos contemporâneos e 
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posteriores, manifestando-se a partir de citações em reconhecidos jornais da época, 

evidenciando um adensamento memorial do que vinha, há muito, marcando presença em sua 

tessitura ensaística. 

Talvez emprestando uma nova inflexão à escrita, cada vez mais voltada para a 

memória, Isaías Alves acabou tornando explícita, mesmo ao olhar não muito atento, uma de 

suas características que poderiam ser classificadas como matriciais, apresentadas em livros do 

autor desde 1922, como no seu primeiro trabalho, Da fonética inglesa (1922), passando por 

Problemas de educação (1931) e alcançando as obras explicitamente memoriais. Tais 

escritos memorialísticos são – na sua maioria, mas não na sua totalidade – textos de 

circunstância, como os consideram o próprio autor e leitores da qualidade de Pedro Calmon, 

Guerreiro Ramos e Adonias Filho 42. Tomados em conjunto, porém, além de constituírem 

uma parte expressiva da sua produção, esses escritos se prolongam no tempo e constituem um 

importante aspecto da ensaística alvesiana. Atentar para o memorialismo de Isaías Alves 

permite-nos sondar-lhe a cosmovisão e seu fazer literário, levando-nos ainda, a acompanhar 

relevos da trajetória intelectual do autor, tanto quanto da história cultural do país, no século 

XX. 

Na verdade, como já dissemos, o motivo da memória se apresenta na escrita de Isaías 

Alves desde os seus textos iniciais, nos longínquos anos de 1920. De maneira discreta, tal 

motivação temática veio se insinuando, sutil e impositivamente, marcando a sua presença e 

emergindo, às vezes de modo surpreendente, em meio ao ensaísmo crítico, substituindo-o, 

quase que integralmente, como ocorre em relação à obra sobre Rui Barbosa. Mas não só. Tais 

afloramentos da memória, tão característicos em Isaías Alves, sugerem um fenômeno bem 

específico do seu modo de fazer ensaio e são, certamente, merecedores de um olhar mais 

criterioso. Talvez contemplar um fenômeno particular permita compreender mais amplamente 

o autor. A memória aflora no texto de Isaías Alves, modificando-o e revelando travejamentos 

ocultados pela escrita. Essas emergências memorialísticas não são sempre a mesma coisa; 

apresentam diferentes razões, objetivos e consequências, repercutindo de variadas formas nos 

diversos textos em que se localizam. 

Os afloramentos no interior do ensaio crítico não são casuais nem gratuitos. 

Tomemos, por exemplo, o ensaio biográfico Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959), 

em que a memória opera duplamente sobre o texto. Primeiro, dá-lhe direção e sentido, pois o 

leitor sente que todo o ensaio crítico, num longo itinerário, torna-se, com essa presença, um 

                                                           
42 Registro mediante a leitura de correspondências mantidas entre esses autores e Isaías Alves, encontradas em 
seu arquivo - APIA. 
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corpo construído para acalmá-la; secundariamente, introduz o próprio memorialista no 

universo do biografado para, em seguida, vinculá-lo ao próprio protagonista do ensaio 

biográfico, conforme apreendemos no seguinte trecho: 

 

Nessa conjuntura, aparece Rui como elemento decisivo na carreira do jovem, que 
iria encará-lo, mais tarde, como vítima da incapacidade pedagógica do país. A luta 
renhida em torno da linguagem do Código Civil criara para o velho Carneiro Ribeiro 
um halo que ainda mais deslouvava, na inteligência do colegial, as cores do herói 
nacional da cultura e do talento. Era fenômeno normal numa personalidade em 
formação, ao influxo do convívio com o mestre prestigioso cujo saber dominava 
grande parte da geração nova do Estado. [...] Tomei o rumo do Colégio Carneiro, 
quando o mestre entrava no mais agudo da peleja. Meu entusiasmo dava-lhe a 
superioridade. Eu não sabia nem podia julgar. Mas a figura de Rui sofria diminuição 
(ALVES, 1959, p. 9-10) (grifos nossos). 

 

O trecho acima retrata a digressão com que Isaías recorta a própria infância. Para 

poder falar sobre a vida de Rui, ele tece a narrativa (auto)biográfica e, de algum modo, 

explicita-se, fundindo a sua imagem à do biografado. Sem dúvida, o tom pessoal do 

depoimento traz para mais próximo dos leitores a figura dele, Isaías, destacado no trecho 

citado, para além do propósito memorial, via empenho em obter uma vinculação direta da 

narrativa à vida, sem rebaixar a arte biográfica à condição de pura narrativa documental. 

Certamente, o trecho é mais que suficiente para dissimular, mediante um suposto 

distanciamento do narrador, a intensa presença autoral que, segundo Wayne Booth, “está 

presente em todos os discursos de qualquer personagem a quem tenha sido conferido o 

emblema de credibilidade seja de que modo for” (BOOTH, 1980, p. 52). Isso, num texto que, 

ao leitor desavisado, apresentava-se como de interesse puramente biográfico, fruto da 

admiração que Isaías Alves nutria por um intelectual conterrâneo, afetivamente próximo a um 

reconhecimento literário e humano. No caso dos ensaios biográficos dedicados a Rui Barbosa 

e ao Barão de Macahubas, a ressignificação, por conta da intervenção autoral, em vários 

trechos memorialísticos, no corpo do texto que o personaliza, é alternaância interpretante que 

se processa para indicar outro texto, do mesmo Isaías, para explicar seu pensamento em 

confronto com o dos biografados. 

Assim, o ensaísmo biográfico em Isaías Alves faz aflorar um memorialismo 

reorientado na perspectiva de seu autor, sugerindo, ao tempo em que o reconfigura, conferir-

lhe o temperamento indagador característico do ensaio crítico. Ou seja, da mesma maneira 

que tais afloramentos operam sobre os contextos em que surgem, podemos imaginar que a 

memória caracteriza e reconfigura a totalidade do criticismo de Isaías Alves, a partir das 

marcas que o autor vai imprimindo. Tomemos como exemplo o que diz Guerreiro Ramos, 
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num prefácio: “recorrendo a inferências de toda ordem, inclusive às suas próprias memórias, 

[Isaías Alves] descreve o ambiente intelectual do século passado” (In: ALVES, 1959, p. 7). 

Essa citação torna evidente o quanto o trabalho intelectual de Isaías Alves está pautado nas 

rememorações, uma espécie de permanente gatilho evocativo. Todavia, o prefaciador 

esclarece que a recordação não é gratuita, mas apontando caminhos para a busca de “pontos 

de vista originais e amadurecidos sobre a matéria” (In: ALVES, 1959, p. 7), que não se 

esgotam, porém, na lembrança; esta é apenas um caminho para tentar expressá-los e 

adequadamente situar na história o movimento político (ou histórico, ou intelectual) a que se 

filiavam. 

Montenegro (2010) nos informa que, graças a uma estreita ligação, somos auxiliados 

a decifrar os caminhos da história, sendo impossível pensarmos a história das vivências 

dissociadas da história que se conta. Em outros termos, vida e narrativa se intercambiam, 

tornando inimaginável a qualquer indivíduo viver sem narrar a história. Não uma história 

acadêmica, oficial, mas, como já dissemos, aquela que integra o nosso cotidiano, sem maiores 

sofisticações de especialistas e que se revela e renova no ofício do contar, ou contar-se. 

Ofício, afinal, que nem todos conseguem exercer, já que o ser e o estar no mundo exigem 

reflexão e fantasia. Narrar a história é organizá-la, definir seus possíveis sentidos ou a falta 

deles, representando, portanto, uma arte importante para a construção das diferentes práticas 

culturais. 

É imperioso, ainda, lembrar que cada contador/narrador tem suas peculiaridades, seu 

estilo e sua linguagem, o que caracteriza a sintonia do ser com o momento vivido. O narrador 

tem a capacidade de antever ou de reviver instantes aparentemente esquecidos, flertando com 

a memória e, dialogando com os seus e os alheios sonhos e desejos. Mesmo voltado para um 

mundo particular, algo aproxima o narrador dos outros seres: ele quer ser entendido, pois 

pretende socializar suas vivências, transformando o que é particular em canto coletivo. Assim 

compreendida, nenhuma narrativa será neutra. Ela se constrói dialogando e estruturando 

concepções de mundo, enunciando significados, redefinindo desejos, buscando compreensões 

em elementos fundamentais para a continuidade da história. Narrador em trânsito, Isaías 

Alves, apresenta-se como um importante contributo para os estudos do Recôncavo, assim 

como já o fizeram, em outras regiões, Gilberto Freire, Euclides da Cunha, Câmara Cascudo 

ou Ferreira Reis. 

A leitura das memórias de Isaías Alves pode levar-nos à constatação de que elas 

representam testemunhos criativos do vivido, de um real/concreto que não se encontra 

totalmente expresso na história oficial, uma vez reconstituído no delineamento de rastros 
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históricos contornando memórias sociais, coletivizadas funcionalmente na literatura, através 

de um narrador memorioso. Sendo assim, ele transforma as muitas ausências e os silêncios de 

vozes periféricas em presenças brasileiras através de caminhos narrativos percorridos com 

esforço histórico – e, acrescente-se, com esforço também sociológico, além de memorial. 

Desse modo, num breve desvio de curso, deve-se creditar ao autor a narratividade de um 

grupo social cuja formação poderia ter se encaminhado para o comando do estado brasileiro 

nas três primeiras décadas do século XX, e que reivindicava para si compreender e explicitar 

a realidade do país, a fim de conduzir e organizar um destino para a nação. Diz Isaías Alves, 

em trecho significativo de Matas do Sertão de Baixo: 

 

A sociedade brasileira, ao iniciar-se a segunda metade do século XIX, sentia os 
primeiros abalos precursores da desorganização social, primeiros albores da nova 
era, movimentos ascendentes e descendentes que, intensificados, viriam, ao fechar-
se o século, destruir o império, libertando negros; fundar a república descativando o 
pensamento; criar o progresso abrindo largas ensanchas à federação; desbravar as 
florestas, soerguer cidades, criar a sonhada grandeza da Pátria, que as mãos 
veneráveis de um monarca republicano guiavam seguras, entre os macaréus 
exteriores, na mais doce palidez de concórdia e trabalho, que não mais repetiu nos 
fastos de nossa história (ALVES, 1967, p. 47). 

 

Para Walter Benjamin (1987), o narrador é sempre um aprendiz das experiências 

acumuladas no transcorrer das geracões, recorrendo aos saberes do passado, individual ou 

coletivo, bem como daqueles conhecimentos de que conseguiu se apropriar ao longo da vida, 

a fim de compor suas narrativas em um encontro consigo mesmo, nos tempo e espaço vividos 

e revividos, pois, para este autor, o fator preponderante para a narração é a memória, que se 

revela no encontro do eu com a história coletiva e sua humanidade, conforme acreditamos ter 

feito Isaías Alves. Ilustremos: 

 

Não me coube voltar a Amargosa, cujos aspectos ligados aos descendentes de 
Úrsula Maria das Virgens culminam na personalidade de Pedro Calmon, neto de 
Manoel Gonçalves Maia Bitencourt, membro da junta governativa de Cachoeira, na 
independência do Império, bisneto de Alexandre José de Souza Bitencourt, e trineto 
de Antônio de Souza Bitencourt, tetraneto de Úrsula Maria das Virgens e Félix 
Bitencourt. Era da mesma geração de Aprígio, que, em Santo Antonio de Jesus, lhe 
tinha grande admiração. Pedro Calmon era culminante no comercio de café da 
primeira década da republica. Sua casa era Paris na América (ALVES, 1967, p. 97-
98). 

 

Quadros (2008) aponta a memória compreendida à luz do pensamento aristotélico 

podendo ser definida como técnica de armazenamento/acumulação, ou recordare, retorno ao 

coração das lembranças e evocações, reservando-se a ela um sentido de complementaridade 



109 
 

do esquecer. Dessa maneira, Aristóteles entendia a memória com um papel nuclear na 

fisiologia dos sentidos internos (fantasia, razão e memória). 

Ao estudar Proust, Walter Benjamin (1989) concebeu a memória mediante o desejo 

de resguardar o passado do fenômeno do esquecimento reconhecendo existirem, para além da 

consciência, dimensões inconscientes involuntárias na vida das recordações. Os conteúdos 

memoriais ultrapassariam a mera relação de armazenagem mnemotécnica, orientando-se 

ainda por sentidos privilegiados pelas impressões emocionais. A memória voluntária se 

depuraria por intermédio das expressões do conteúdo poético das coisas. A memória da 

inteligência é substituída pela involuntariedade, sem esforço de vontade e, sem apressar-se ou 

apressar os elementos da percepção sensorial e da vivência humana. 

Surpreendemos, em Isaías Alves, a poética do esquecimento, confundida 

atemporalmente com a poética da lembrança. As ocorrências da memória transmutam a 

realidade via revolução do arcabouço do discurso poético. Narrar, passa, então, a recortar o 

tempo entre o sujeito e o objeto, extraindo conceitos entre imagem e percepção, lembrança e 

memória, sendo esta última o elo fundamental entre interior e exterioridade, concreto/abstrato, 

material e espiritual. A memória é continente e conteúdo, plasmando as lembranças que se 

tornam objetos. É a tentativa, cristalizada por Isaías Alves, através do arquivamento de 

informações, de escrever principalmente sobre ele mesmo. As memórias de si mapeadas 

nesses cadernos transcendem para suas suas narrativas. 

 

 

Foto 12 - Compilação de notícias sobre Isaías Alves, por ele organizada. 
Fonte: APIA- FFCH 
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Contar/contar-se é revisitar o passado, atualizando-o no campo do presente e na 

reflexão do futuro, tendo em vista a construção de uma identidade do individual para o 

coletivo. Literatura e escritura estão associadas no registro da memória em percurso e 

dispositivo de duração temporal. À memória se reservaria não só a capacidade de armazenar o 

discurso, senão como elo especial na arte retórica aristotélica, logo após a invenção, como a 

distribuição e a elocução, mas antes da ação. Esse fenômeno de filtragem não ocorre apenas 

no âmbito individual, mas também no plano coletivo, podendo-se afirmar que existe uma 

tênue linha a separar essas duas dimensões. Assim, é possível falar de memória no sentido da 

preservação do patrimônio cultural da sociedade como um todo. Diversas entidades públicas e 

privadas têm desenvolvido esforços nesse sentido. Contudo, o problema fundamental é 

determinar o que deve e o que não precisa ser preservado. Por enquanto, numa alusão a 

Gilberto Freire, temos observado a conservação de casas grandes em detrimento das 

senzalas. 

Os distanciamentos ou antinomias entre memória e história, no discurso 

memorialista, nem sempre são explícitos, tampouco fáceis de serem detectados, uma vez que, 

na lógica do memorialismo, a fronteira entre ambas tende a se diluir de maneira sutil. No rico 

trato da história para a memória, talvez possamos configurar o espaço de uma poética na qual 

Isaías Alves insiste, abordando os tempos idos e recuperados, constituindo-os 

individualmente, mas revelando-os com a textura do coletivo, transferido pelo historiador ao 

memorioso/memorialista. Este não será apenas o memorioso saudosista, com o olhar perdido 

no horizonte, repondo imageticamente apenas o que lhe seja conveniente, mas um memorioso 

que, por meio de um método histórico alusivo, redefine limites entre história e ficção e, nessa 

fronteira porosa, assegura o lugar possível da memória, por meio de textos de constituição 

poética. 

Desta forma, traduz-se numa poética da memória que, ao mesmo tempo, e não 

contraditoriamente, imiscui-se no terreno da história e dele se distancia, mais interessada nos 

ritos de conformação do passado do que em sua percepção no momento em que relampeja. A 

poética do memorialismo de Isaías Alves se define no apuro de uma linguagem adequada à 

fixação das referências passadas e na articulação entre temporalidades de que se compõe o 

aparato memorial. Essa poética, na prática, realiza um trabalho da memória, estabelecendo 

margeamentos da história, do saber formal para transpô-lo ao espaço mental fixado entre 

passado e presente, comunicando-os convincentemente e explorando os relatos históricos com 

coerência interpretativa. 
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Entretanto, se a memória é afeiçoada ao passado, desejosa de sua permanência e 

disposta a resgatá-lo43, ela não residirá exclusivamente no texto. O encontro de vestígios 

memoriais na obra de Isaías Alves permite que a recuperação do passado possa ocorrer em 

outros lugares, contando com outras matrizes, para além das apenas textuais. 

As materializações desse passado, assim prestes a ser exposto, sempre serão 

compostas na tensão entre o indivíduo e o grupo, com um resultado inevitavelmente coletivo, 

mesmo aparentando muitas vezes uma identidade de projeto memorialista supostamente 

individual. Disso podemos depreender que a memória se manifesta, em certo sentido, pela 

incapacidade de ser plenamente resgatada, de forma pura, ou com um caráter representacional 

aparentemente encenado. Logo, toda escrita memorialista se comporta como um 

entrecaminho, um limiar de fronteira. Ao mesmo tempo, por meio da memória coletiva, esse 

entrelugar se amplia, fazendo com que, ao ouvirmos histórias alheias, conheçamo-nos melhor, 

sintamo -nos parte de uma mesma existência redesenhada por um projeto de memória que se 

recusa a ser tão somente histórico. 

Portanto, evocamos a memória afetiva que também pode ser um instrumento 

eficiente de revisitação ao passado através das narrativas de memória que, de maneira 

diferente, ressignifica o que foi perdido pela violência do poder. Ainda que nessa perspectiva 

se dê pouca atenção à exatidão da reminiscência e se objetive a narração da experiência, unida 

ao corpo e à voz, o relato memorial confere uma presença real do sujeito na cena do passado. 

Compreendemos que não há memória sem experiência, mas tampouco existe experiência sem 

narração. A linguagem narrativa liberta o aspecto mudo da experiência, redimindo-a do seu 

imediatismo ou de seu esquecimento, transformando-a no comunicável, isto é, no comum. A 

narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a de seu acontecer, mas a de 

sua lembrança. A narração também funda uma temporalidade que, a cada repetição e a cada 

variante, torna a se atualizar através da memória. 

Peter Burke (1992), no artigo “A história dos acontecimentos e o renascimento da 

narrativa”, assinala as mudanças na metodologia frente aos objetos da história, na medida em 

que o modo narrativo passa a ocupar o lugar do espaço analítico. Pela própria concepção da 

escrita como gênero marcado pela categoria temporal, a abordagem do historiador se modifica 

em favor dos acontecimentos que, antes, não tinham importância para a análise, reforçando a 

função do pesquisador que é a de sempre estar contando uma história. E, o que é mais 

importante: essa história está sujeita a interpretações parciais, pelo fato de o narrador utilizar 

                                                           
43 Utilizamos o termo: resgate da memória na perspectiva proposta por Isaías Alves. Apesar de compreendermos 
que esta é uma tarefa impossível, podemos, sim, ressignificá-la. 
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um ponto de vista pessoal e estar ciente das múltiplas vozes que ingressam no seu processo 

criador. Inserindo num mesmo movimento narrador e ouvinte, tais narrativas criam um fluxo 

comum e vivo, sempre aberto às novas experiências e a um intercâmbio de papéis, o que 

transforma o relato memorialista num modo de ser e fazer conjuntamente. 

Se levarmos em conta a etimologia da palavra memória, a expressão pode tanto levar 

a ações de recordação, lembranças, reminiscências, quanto ao ato de narrar, refletir, relatar, 

uma vez que a memória é registro das ações e reações, e também de seu avesso. Ela não é 

apenas a lembrança, a função psíquica do recordare, mas também a narrativa do que é 

rememorado. Assim percebida, a memória é a mais épica de todas as faculdades. Por ser 

matéria de excelência da lembrança, torna necessária a justaposição de experiências vivas em 

todos os níveis da sociedade. Daí que o memorialismo, ou a fonte de memória social, de que 

jorra a essência da cultura, estabelece a ponte que se conserva entre o passado e o presente, 

reorientando a interlocução entre o leitor dessas anotações do espírito e os momentos 

históricos que ultrapassam circunstâncias de brevidade e dilaceramento, e apostando na 

narrativa como forma de permanência. 

Benjamin (1987) inscreve a narrativa em um tom melancólico, pois acredita na 

impossibilidade dessa prática nos tempos modernos. Diz ele, textualmente: “Já se extinguiram 

na cidade e estão em vias de extinção no campo. Com isso, desaparece o dom de ouvir, e 

desaparece a comunidade dos ouvintes. Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de 

novo”, (BENJAMIN, 1987, p. 205). Consoante ao teórico alemão, concluímos que as antigas 

narrativas de experiências já não constituem uma cena comunicável. Não temos tempo para 

ouvir a experiência alheia, tampouco sabemos dar conselhos aos outros ou a nós mesmos. Não 

somos mais capazes de contar ou interagir com as histórias porque as ações da experiência já 

não despertam interesses. Não precisamos mais delas para viver. O ensaísta acredita que a 

narrativa esteja em vias de extinção, já que a figura do narrador, aquele que agia como 

conselheiro, desapareceu, legando-nos, portanto, o sono e o esquecimento. 

Contudo, se entendermos a narrativa como uma condição essencialmente humana, 

saberemos também que ela se redimensiona, revitalizando os substratos do imaginário, 

extraindo símbolos e armazenando-os na memória individual e coletiva. A escritura, então, 

aciona os limites impossíveis e inapreensíveis da história do sujeito ou de sua comunidade, 

narrando uma aventura vivida ou imaginada. 

Os aspectos figurados em tal projeto de memória, versados na produção intimista, 

podem contribuir para a própria teoria do memorialismo como gênero. Ora, o conceito de 

memória, como construção literária, remete o eu de volta ao passado, justo para 
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redimensionar o presente, este se reconstruindo após reconfigurado, o que desfigura as 

concepções fixas de passado, alterando-o com as vivências do presente. A cada momento em 

que tal passado for contemplado, analisado a partir das memórias, estas também se reformam, 

mediante os fatos esquecidos e novos significados ao passado atribuídos. Tais memórias serão 

formadas a partir de atos de lembrar e de esquecer, ou seja, voltamos ao pensamento 

bergsoniano da memória seletiva. Ao lado dessas duas instâncias - lembrar e esquecer - entra 

em cena o aspecto narrativo das memórias, em forma plural. Ou seja, o estudo das memórias 

será o estudo da forma narrativa especificamente escrita em primeira pessoa, de um eu que 

retorna ao passado a fim de compreender o presente, mas trazendo-nos o caráter plural que 

inviabiliza a tradicional imagem fixa do passado. 

Por outro lado, as memórias também podem ser consideradas como um suporte da 

historiografia, já que ambas têm, como objetivo, como dissemos, trazer uma certa verdade 

para a instrução dos indivíduos. Isto significa que, por meio da narração de fatos, tanto a 

narrativa histórica quanto a memorialística buscam certo caráter de exemplaridade que supere 

o inevitável esquecimento que incidiria sobre os fatos comuns. Nesse entendimento, as 

memórias são uma busca de recordações, por parte do eu-narrador, com o intuito de evocar 

pessoas e acontecimentos representativos para este eu-narrador e, muitas vezes, personagem 

que protagoniza o que escreve. 

Ao estudar a memória, em suas diversas formas de manifestação, e as estratégias 

pelas quais ela se apresenta, também constatamos a sua possibilidade lírica e épica, como 

capacidade fundacional da discursividade, então manifestada, seja nos textos referenciais, 

comprometidos com os registros históricos factuais, seja nos literários, através de 

testemunhos, biografias e autobiografias, relatos de memória, confissões e diários. 

A determinação em levantar todo esse substrato do vivido, de experiências 

individuais e coletivas, da vida pública, delega à memória a função de ponto de resistência 

face à incessante pulverização das identidades nos tempos atuais, marcados pela volatilidade 

das lembranças: o que nos aconteceu já passou, para dar lugar a um novo e fugaz evento. Ao 

indivíduo monitorado pelas máquinas de comunicação não é mais dado um tempo para 

recordar. Se, por um lado, os aparatos tecnológicos aceleram as interações virtuais, por outro, 

eles contribuem para tornar menos evidentes essas mesmas interações, sendo 

responsabilizados pela aceleração desenfreada da contemporaneidade, inimiga mortal da 

memória. 

Mediante a intervenção memorial, no entanto, constrói-se a narrativa secreta de nossa 

vida, que se separa da narrativa oficial, quando não se opõe a ela, numa construção de signos 
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que tentamos legalizar, não só em relação ao mundo exterior, como também em relação ao 

nosso próprio mundo. A narrativa baseada num projeto memorialista é sempre inquietante, 

porque como afirma Maluf [...], “não há mensagem que seja irreversível, informação que não 

seja ambígua, porque não há uma única intepretação de qualquer objeto” (MALUF,1995, p. 

28). 

Levando tais aspectos em consideração Ritzel Remédios (1997, p. 9), afirma que o 

memorialismo pode assumir diferentes denominações, como romances pessoais, diários 

intimistas, crônicas, memórias ou romances autobiográficos, embora todas signifiquem a 

sobreposição da trilogia clássica mais conhecida: diário - memória - autobiografia. O que 

diferencia basicamente essas formas literárias serão as marcas da escritura do eu e o modo de 

inscrição de si mesmo nas narrativas, situando-nos no plano ideológico do autor. 

O texto memorialístico, mesmo tendo as marcas impressivas e expressivas do eu, 

pode proporcionar o resgate de fatos, em alguns casos, obscuros ou mal interpretados. Ao 

mesmo tempo, pode iluminar as formas pelas quais se utilizam ou se podem empregar as suas 

outras denominações, tanto para representar ou compreender vidas individuais e particulares, 

quanto para testemunhar eventos históricos marcantes, estabelecendo uma corrente de 

interesses comuns, capaz de promover mudanças educativas, políticas e sociais, ou contribuir 

para a própria teoria do memorialismo como gênero, num momento em que se busca 

revitalizar literaturas consideradas marginais ou periféricas. 

Objetivando nos aprofundar sobre as diferenças que circundam tal trilogia, nos 

capítulos a elas reservados, convém adiantarmos que as diferenças são bastante frágeis entre 

si. Para isso, tomamos por empréstimo o estudo de Philippe Lejeune (2008) sobre o pacto 

autobiográfico, no qual é selado um acordo tácito de cumplicidade entre quem escreve e 

quem lê. À medida em que o texto memorial avança, compartilha experiências do mundo 

privado e interno do autor. Às vezes, esse acordo é estabelecido por intermédio de outras 

estratégias narrativas. O escritor, nesse caso, além de narrar, autoriza-se a qualificar 

comportamentos, denunciar transgressões pessoais ou até mesmo estabelecer alguns padrões 

morais, dirigidos a possíveis interlocutores, que deverão previamente saber que todo relato, 

sob o crivo da memória contém desvios, intencionais ou não, pois o que alguém escreve sobre 

si é a última palavra e, quanto mais sincero se é, maior será a vulnerabilidade do que foi dito, 

às leituras de quem compartilha idênticas experiências de vida. 

O diálogo entre o discurso memorialistíco e o literário é uma prática que se mantém 

vigente através dos séculos, impulsionada por motivos historicamente diversos, mas que foi 

convertida em moda, sobretudo por ser uma produção que conduz ao reconhecimento de si no 
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outro, nas diversas facetas do ser humano, ao enxergar o que está à sua volta, no entorno de 

sua gente, seu povo, suas histórias e mitos. 

Finalmente, é cabível recusar essa mistura, definir com precisão o que se entende por 

História e o que se concebe como memória, identificando cuidadosamente esse movimento de 

constituição de referenciais passados, justificadores do presente, por meio da localização 

física ou imaginária, ou seja, aquilo chamado por Nora (1984) como os lugares da memória. 

São, de fato, muitas as opções. Múltiplos também os caminhos teóricos e epistemológicos que 

se dispõem em seguir, tipos de investigação que fazem, questões que nos propomos a analisar. 

Inevitavelmente, contudo, ao fazermos tais escolhas, estamos tratando com estratégias 

distintas que, sem exceções, lidam com um problema crucial: o peso do passado nas 

representações feitas em torno dele, seus usos, e suas conexões com o contexto. Mesmo que 

não se reconheçam diferenciações entre texto e contexto, suas projeções políticas, sociais e 

intelectuais também inevitavelmente duelam com os mecanismos de construção de um 

passado reconhecido na fundação da memória. 

Pressentindo o que já dissemos, a divisão teorética custa muito ao historiador ou 

narrador, se entendermos que as fronteiras existentes são tênues. Pela memória, constituímos 

nosso passado, recoletamos cenas, reconformamos episódios, distinguimos o ontem do hoje, 

confirmamos os termos experimentados num dado do passado revisitado, fronteiras que as 

tradições ergueram, ignorando determinadas vozes. 

 

 

3. 5 TRÊS VISÕES DE UMA INDIVIDUALIDADE 

 

O filósofo Sêneca compreendia a narrativa inicialmente como uma prática que 

permite o conhecimento de si. Defendia a ato da escrita como elemento de transformação. Por 

essa vereda seguem os escritores memorialistas e (auto)biográficos, e é lugar-comum 

pensarmos em como tais escritores se apoderam das memórias e de experiência suas e de 

outros, reelaborando-as para transformá-las em requisitos indispensáveis à produção de suas 

obras. Naverdade, essa reelaboração consiste numa lógica de afastamento, porque muitos 

deles contribuíram para perpetuar a ideia de que seria preciso afastar-se de suas obras para 

melhor refletir sobre o conteúdo delas. No entanto, este retirar-se, ao contrário do que 

vulgarmente se diz e/ou se entende, pode significar a construção de uma individualidade 

capaz de interagir de modo potente com relação ao outro. Trata-se do retratar, do olhar para 
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si consciente de suas emendas ou faltas, no caminho da constituição de uma subjetividade, 

que possa encenar o desconhecido que nos habita. 

Há os que defendem que toda escrita é autobiográfica, como Paul De Man (1984), 

para quem a narrativa da própria experiência é também um investimento na convergência 

entre a Estética e a História. Já Philippe Lejeune (2008), frequentemente citado quando o 

assunto é autobiografia, pensa esse tipo de discurso como diferente da ficção, ligado a pactos 

referenciais, o que será rejeitado por De Man, que vê nisso um modo de sustentar a noção de 

autoridade transcendente do autor, destacando a alegoria e a metáfora como próprias da 

construção autobiográfica, relacionando esta a um movimento de desfiguração. 

Costa Lima (1986) enxerga o estatuto da autobiografia como gênero que “depende 

do destino da individualidade. Assim, à medida que esse destino não é questionado, as 

definições da autobiografia tendem a apresentá-la como um tipo dotado de incidência quase 

infinita” (LIMA, 1986, p. 246). Tal oscilação é observada por Leonor Arfuch (2010), que 

apresenta a autobiografia como um espaço figurativo sempre ambíguo, denominando-a como 

uma oscilação entre mímesis e memória, “entre uma lógica representativa dos feitos e o fluxo 

de recordação, ainda que reconhecidamente arbitrário e distorcido” (ARFUCH, 2010, p. 57). 

Desta digressão sucinta sobre autobiografia, já tratada em capítulo anterior, o que nos 

interessa agora é retomar o debate a partir de três princípios propostos por Lejeune (2008): a) 

o caráter ambíguo, de oscilação entre mímesis e memória; b) a alegoria e a metáfora como 

próprios da construção autobiográfica, e com esta última vinculando-se a um movimento de 

desfiguração; e c) a escrita de si como formação do sujeito. 

Embora tenhamos até aqui paresentado um painel em que biografia e autobiografia 

em Isaías Alves se aproxime muito. Sabemos que elas tem características formais de 

diferenças e não são tomadas como sinônimas. Pelo contrário são distintas e ele reconhece na 

figura do narrador a possibilitade de travestir a forma biográfica, que se apresenta num terreno 

movedição e fronteiriço. Consideramos bastante singulares as duas formas narrativas e, a 

partir dessas ideias, começamos a construir nossa reflexão sobre uma possível narrativa 

(auto)biográfica diferenciada, seguindo, como já dissemos, o modelo de um puzzle, ou seja, 

um grande jogo em que o narrador escolhe, em suas primeiras obras, um Outro para retratar-

se e, narcisicamente estilhaçando-se em pequenas narrativas pessoais, fará caber ao leitor a 

função de decifrar ou ser devorado. 

Já indicamos perceber, na escrita de Isaías Alves, uma tendência quase sempre 

(auto)biográfica, predominantemente memorialística, percorrendo caminhos da evocação 

pessoal através de incursões pela infância, vasculhando gavetas e armários íntimos, numa 
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narrativa que se assemelha a uma colcha de retalhos na qual os diversos pedaços, devidamente 

organizados, formam um todo que nada mais é que um conjunto de ecos individuais. Nesse 

sentido, faz-se necessário o leitor perceber que a beleza do todo só se fará com a junção da 

diversidade, donde se conclui não haver parte mais importante, ou mais significativa, uma vez 

que a construção das narrativas alvesianas se faz exatamente dos pequenos fragmentos 

constituídos por retalhos de vida, e memória, quadros abandonados, esquecidos, repintados, 

formando um amálgama de relembranças sociais, psicológicas e afetivas. Diz-nos Halbwachs 

sobre a lembrança social: 

 

Para confirmar ou recordar uma lembrança, não são necessários testemunhos no 
sentido literal da palavra, ou seja, indivíduos presentes sob uma forma material e 
sensível. 

Aliás, eles não seriam suficientes. Uma ou muitas pessoas juntando suas 
lembranças conseguem descrever com muita exatidão fatos ou objetos que vimos ao 
mesmo tempo em que elas, e conseguem até reconstituir toda a sequência de nossos 
atos e nossas palavras em circunstâncias definidas, sem que nos lembremos de nada 
de tudo isso (HALBWACHS, 2003, p. 31). 

 

Dessa forma, o que é apreensível em nós, além do desconhecido – que a literatura é 

capaz de encenar – são os fragmentos de memórias. Pelo processo do artesanato literário, o 

narrador os recompõe, tecendo-os meticulosamente e juntando, às lacunas, outros vazios, e 

rasgos do processo de recordar e resguardar. Esses vazios e lacunas, tão comentados na teoria 

de Wolfgang Iser (1996), por onde seria possível fazer circular a imaginação do leitor, 

poderiam ser pensados também a partir do que Didi-Huberman (1988) chamou de uma 

imagem-rasgada. Nesse sentido, poderíamos associar a concepção de autobiografia de Paul 

De Man, como dèfacement, para refletir a relação entre recolhimento, memória, lacunas e o 

movimento de desfiguração, como devir a que o escritor necessita se lançar para empreender 

sua obra. Exemplo disso encontramos num trecho da obra de Isaías Alves, Vocação 

pedagógica de Rui Barbosa: 

 

Como é natural, para esta antologia, escolheremos de sua ciclópica produção, os 
trechos de caráter educativo, quer diretamente ligados ao ensino e sua organização, 
quer destinados à condução moral e política das classes sociais. Outros já se acham 
em capítulos anteriores e muitos ficarão esquecidos, para não exceder os limites 
razoáveis dêste ensaio. Não atenderemos à sucessão cronológica; buscaremos apenas 
o nexo dos esforços disciplinadores que o mestre desenvolveu (ALVES, 1959, p. 
228). 

 

Retratar a si é uma constante na produção de Isaías Alves. Começando por Vida e 

obra do Barão de Macahubas e, especialmente, numa conferência proferida no Instituto 
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Geográfico e Histórico da Bahia, em setembro de 1924, e mandada ampliar, para ser impressa 

pela Inspetoria Geral de Ensino. Trata-se de uma tentativa de ensaio biográfico, cujas páginas 

são condensações de episódios e observações que nos levam a conhecer mais de perto a vida e 

até então obra paradigma do educador nacional que foi Abílio César Borges. Dizemos 

tentativa, pois levamos em consideração o princípio teórico desenvolvido por Dosse (2009) a 

propósito do que seria uma vidobra: 

 

Malgrado essas reticências, a biografia se impõe com curtas informações 
anedóticas que precedem os excertos da obra, conforme o método Sainte-Beuve. O 
gênero biográfico se funde então com a obra e podemos mesmo falar, com Antoine 
Compagnon, de vidobra quando o relato da vida se apresenta como explicação da 
obra. Os relatos biográficos, nesse caso, às vezes não passam de reprodução de 
textos. Essas apresentações de escritores, de fato, não raro são meros pastiches 
(DOSSE, 2009, p. 81). 

 

A homenagem a Macahubas se estende ao investimento psicoautobiográfico 

projetado sobre a Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959), livro que resulta duma 

exaustiva pesquisa de Isaías Alves sobre a personalidade de Rui e de seu pai, João Barbosa44, 

principalmente quanto à importância do educador na sociedade brasileira. Nessa obra, Isaías 

Alves tem a coragem da apreciação que muitos admiradores e biógrafos de Rui considerariam 

irreverente. Alves propõe uma leitura crítica, marcadamente de conversa com o leitor, 

insinuando a ilusão biográfica tratada por Bourdieu (1986), quando afirma que os dados 

apresentados são fragmentos, que muitos elementos ficarão de fora do ensaio por falta de 

tempo, antecipando o que Sérgio Vilas Boas (2008) chama de metabiografia, ou seja, um 

modo de narração biográfica que dá atenção também aos exames e autoexames do biógrafo 

sobre o biografar, o biografado e sobre si mesmo. O estilo de Isaías Alves parece não se 

inclinar a contemporizações: 

 

Entre outros aspectos do longo e variado trecho, que transcrevemos por 
extenso para fixar, mais uma vez45, a semelhança da orientação dos dois Barbosas, 
vemos que em 1865 se começou a ensinar, muito elementarmente, geografia e 
história, na Escola Normal onde se ensinava, conforme o velho, a alta gramática. [...] 
Não nos lembraremos de que Rui defendeu um deputado adversário, e recusou um 
ministério que foi convidado insistentemente, que desprezou a amizade de Floriano, 
na hora grave da consolidação da República (ALVES, 1959, p. 67). 

 

Nessas obras, o que vemos instaurada é uma típica projeção do eu autobiográfico, 

contrariando o que nos assegura Vilas Boas (2008), de que, numa biografia, autor e narrador 
                                                           
44 Em consulta ao Arquivo Pessoal de Isaías Alves, encontramos a tese de João Barbosa (original), com 
indicativos de uma detalhada leitura.  
45 Grifo nosso. 
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não podem ser a mesma pessoa. Contudo, observamos que a forma estabelecida, nas duas 

obras consideradas biográficas, de Isaías Alves, evidencia-se como proposta de escrita 

inovadora, porquanto surpreendemos seus elementos diferenciadores, a exemplo da busca 

constante de interlocução com o leitor, as notas de pé-de-página, as referências que o autor faz 

a si mesmo, apresentando relações de proximidade entre ele e o biografado, os grifos na 

vidobra dos biografados, marcados e comentados pelo narrador, também em nota de pé-de-

página, características pouco comuns nos textos da época. Além da evidente extrapolação dos 

objetivos propostos por Luís Viana Filho em 1945 (objetivo informativo, objetivo 

interpretativo, objetivo crítico), para o gênero biográfico, Isaías Alves insere um outro, o 

objetivo de memoriar-se, reassumindo os mitos aqui já abordados, a saber: o de Narciso e o de 

Eco. 

 

Entre 1899 e 1902, as manhãs de domingo, quarta-feira e sexta-feira eram 
esperadas pelo pré-adolescente, com alto interêse por causa dos jornais que 
chegavam da Bahia ou do Rio. Do Jornal de Notícias a coluna em versos de Lulu 
Parola era o primeiro contacto com a inteligência da Capital. Havia na imprensa da 
época uma atitude didática em que, no artigo de fundo ou na coluna humorística, o 
cidadão do interior bebia o vinho comunicante do seu credo. E por todas as esquinas 
onde, em caixões de fazendas ou caixas de querosene, e raramente em bancos 
envernizados, formavam-se grupos de conversa política, depois que a freguesia 
descansava os lojistas, os vendeiros e os armazéns de secos e molhados, o noticiário 
e a coluna doutrinária eram motivos de intermináveis palestras, mais ou menos 
inflamadas sobre os destinos da República, a queda constante do câmbio, os 
desmandos e desacertos, e, às vezes, redimido por algum entusiasta (ALVES, 1959, 
p. 09). 

 

E mais: 

 

Parece que Abílio tem alguma razão nesse pensamento de educador e sociólogo, 
mas a sociedade brasileira não se guiou jamais por um principio pedagógico, moral 
ou político. O interesse e os impulsos desordenados do coração dirigem-lhe a 
existência: o interesse quando se trata de algum resultado pessoal, próximo ou 
remoto, certo ou possível; os impulsos desordenados do coração quando é a nação 
inteira que vai sofrer a irreflexão da liberalidade do falso patriotismo. Ainda a razão 
não governou o Brasil, que terá dias funestos na luta da concorrência dos povos. 
(ALVES, 1942, p. 71). 

 

No projeto delineado em Matas do Sertão de Baixo (1967)46, a voz narrativa 

continua a ter uma identidade com a personalidade de Isaías Alves, escamoteada por trás 

daquilo que, nesta tese, chamamos de autor implícito, termo aqui transposto da teoria literária 

de Booth (1980). Oscilando entre um projeto de cunho histórico-literário, a genealogia e a 

                                                           
46 Matas do Sertão de Baixo (1967), junto a Dante, o educador do milênio (1963), rendeu ao autor prêmios e 
comentários em jornais nacionais e internacionais. 
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tradição lendária de sua região, sempre primando por um discernimento e uma filiação aos 

ideais positivistas, obnubilados, em parte, pela narrativa com sentimento nativista e 

complementar, o autor em estudo não obedece a esquemas rígidos. Inicialmente, elabora a 

análise parecendo objetivar uma cronologia, mas logo somos surpreendidos por análises do 

século XVII, numa seção que, segundo ele, estaria destinada a outro século. Isso em nada tira 

o mérito da obra, mas é uma peculiaridade estrutural da narrativa, que julgamos oportuno 

assinalar. Matas do Sertão de Baixo (1967) alterna os projetos histórico e literário, 

mesclando um mote interdialógico entre a filosofia e a literatura, caso, especialmente, de um 

discurso narrativo em primeira pessoa, ressaltado pela disposição de resgate impressionista, 

de imagens apreendidas por um autor implícito47, que assume a voz narrativa dos relatos: 

 

Das minhas recordações de meninice que tenho nítidas, a figura da avó não me 
ficou memória, pois morreu antes dos meus quatro anos. Nem mesmo a cena em que 
minha mãe conseguiu ver a velha no esquife, à porta, em caminho do cemitério de 
Santo Antonio de Jesus, me lembro absolutamente (ALVES, 1967, p. 58). 

 

A memória, descortinada em livro, desenrola-se no Recôncavo Sul e destaca a figura 

do narrador, que é, a um só tempo, autor-narrador-personagem de episódios da vida 

sociológica e cultural baiana. Os fatos são apresentados de forma bem próxima à oralidade, 

como uma conversa em fim de tarde. A forma de narrar de Isaías Alves, aliás, aproxima-se 

muito das utilizadas pelos grandes memorialistas, misturando fatos dispersos num mesmo 

tecido, e acrescentando às histórias novos ingredientes, fundindo realidade e fantasia através 

do relato memorial: 

 

O serão depois da ceia fora longe. Os vapores da noite iam crescendo; os velhos 
recordavam as onças da mata que enfestavam os morros. Nestes cantos da serra da 
Jibóia, a Guarirú das Cartas Régias, ainda dominavam esse pavor. Cada um foi 
procurando o leito depois de ver se estavam bem fechadas as trancas das portas e 
janelas e de olhar sob a cama lembrando os ladrões que se escondiam, na lenda ou 
na realidade. Uma coruja pia perto e uma preta velha diz: “Cruz” e se benze. O 
silêncio da fazenda dá mais vida à luz mística das estrelas, mas a noite estava 
enluarada no fim de janeiro, fazendo recordar: Lua de janeiro não tem companheiro; 
só lua de agôsto, que lhe dá no rosto (ALVES, 1967, p. 54). 

 

Aqui, a função do narrador é nitidamente benjaminiana, transformando o vivido em 

experiência e intercambiando-a com seus ouvintes/leitores. Esse intercâmbio realiza-se na 

forma de um saber prático, que pode ser um conselho implícito nas inúmeras histórias e 

                                                           
47 São perceptíveis os traços correspondentes a dados biográficos do autor real. Contudo, ele descumpre o pacto 
de referencialidade, pois propõe um ensaio biográfico e, na verdade, o que faz é aubiografar-se.Devido a isso, 
optamos pela terminologia autor implícito.  
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lendas que conta aos que são classificados, por ele, como leitores/pesquisadores, face às 

constantes recomendações para que realizem pesquisas, além das sugestões sobre as 

informações e/ou documentos que podem ser encontrados: 

 

Ao lado do ensaio sobre educação acham-se no Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia milhares de páginas manuscritas sôbre diferentes ciências, sobre 
metodologias geral e especial, sôbre indústrias, sôbre moral e política, sôbre 
filosofia e filologia, abraçando os vários ramos do conhecimento no século passado. 
Êsse vasto repositório deve merecer dos governos e das instituições e dos leitores o 
exame e a classificação merecida, de que provirá sem dúvida a fixação de um 
momento histórico das cogitações intelectuais da Bahia. Tanto quanto nos couber, 
devemos tentar focalizar o pensamento do homem que foi talvez o nosso maior 
filósofo (ALVES, 1959, p. 52). 

 

Nesse sentido, a cada nova história, o narrador aborda outra, relacionando fatos 

dispersos, numa cadeia infinita, que se transforma na própria história do Recôncavo baiano e 

também na história do Brasil. A partir daí, podemos dizer que a musa narrativa, evocada por 

ele, é a memória, pois sua função é tecer uma rede, comprovando que, em última instância, 

todas as histórias constituem entre si um grande mosaico, evidenciando o eu autobiográfico, 

multifacetado em propostas de narrativas biográficas, que muito mais revelam de si do que do 

outro, já que os personagens a serem biografados são também educadores. 

Os títulos Vida e obra do Barão de Machaubas (1942), Vocação pedagógica de 

Rui Barbosa (1959) e Matas do Sertão de Baixo (1967) trazem propostas diferentes entre si. 

As duas primeiras se propõem a biografar intelectualmente dois educadores brasileiros, 

enquanto a última, segundo o próprio autor, é uma narrativa de natureza sociológica. Mas o 

que reconhecemos, em todos eles, é um perfilar memorialístico através de relatos e evocações, 

lembrança e esquecimento, forjando a história de personalidades, lugares e impressões. O 

dualismo vida e história representa a busca empreendida pelo sujeito que rememora o 

passado, procurando iluminá-lo por meio da recordação. Todavia, de acordo com o narrador, a 

memória em si, aquela que Henri Bergson (1999) classifica de pura, não pode ser acionada 

pela consciência, nem pelo simples desejo de recordar: 

 

Concluídas as notas do precioso ditado, em que se reúne a saudade de duas almas 
boas, gratas ao coração do autor, falta lembrar que a fazenda se começou para 
milhões de cafeeiros, mas afundou na mataria, por efeito da política nova. Logo 
após, poderosa corrente imigratória aproveitou os sacrifícios e várias cidades do 
Paraná surgiram na região (ALVES, 1967, p. 305). 

 

Dessa maneira, juntar os fragmentos dispersos da memória não se revela uma tarefa 

simples. O esforço consciente de recordar nem sempre corresponde ao desejo do sujeito que 
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recorda. Portanto, é inevitável existirem falhas, lapsos incompreensíveis, como também será 

necessário, por vezes, preencher lacunas. Nesse processo, importa destacar a função da 

memória involuntária na narrativa memorialística de Isaías Alves. O conceito inicialmente 

proposto por Marcel Proust (1983), a partir da distinção configurada por Bergson (1999), 

estabelece que a memória feita hábito é ligada a mecanismos motores, enquanto as imagens-

lembranças se relacionam com o espírito. A primeira é chamada por Proust de memória 

voluntária, pois pode ser acionada conscientemente pelo indivíduo; a segunda, de memória 

involuntária, pois depende do acaso para emergir. Essa relação está presente em nosso 

trabalho com Isaías Alves, desde quando assumimos o discurso de Assmann (2011) e fizemos 

a opção pelo uso dos termos memória habita e da inabitada os quais se correrlacionam. 

Conforme Walter Benjamin (1989), é por meio do aflorar dessa memória 

involuntária que se poderia reencontrar novamente a verdadeira experiência, aquela que 

ainda pode suceder ao indivíduo, enquanto vivência. Isso ocorre porque a memória 

involuntária está mais próxima do esquecimento do que da lembrança. Desse modo, tal 

procedimento torna possível recuperar, no presente, inesperadamente, um ato há muito 

perdido na escuridão do passado, segundo podemos verificar no fragmento abaixo: 

 

Do velho manuscrito de Landulfinho, Capitão da Aeronáutica, tragicamente, 
perdido em exercício, em São Paulo, ficou um ditado do pai, entre os tempos da 
Interventoria na Bahia e o começo de suas Campanhas para o Senado da República. 
Dele tiraremos elementos para caracterizar a bela aventura, dando-lhe o tom que a 
saudade de ambos nos cria ao coração (ALVES, 1967, p. 300). 

 

Na narrativa biográfica alvesiana, alterna-se o relato biográfico com pequenos 

trechos de histórias de vida, apresentando-se predominantemente na terceira pessoa, mudando 

em determinados momentos para a primeira pessoa do plural, embora fique evidente a 

particularização das ações que foram, de fato, por ele (Isaías) vividas.Consideramos 

pertinente inserir, entre as notas biográficas, alguns documentos factuais, intentando revelar 

que a seleção feita pelo autor, em sua proposta de obras com caráter biográfico, são, na 

verdade, escolhas intencionais (ou inconscientes) para autobiografar-se. 

A escolha por essa forma de narrar, a princípio causou-nos inquietação, posto que as 

obras referidas, a despeito de figurarem no gênero biográfico (aspecto que aprofundaremos no 

próximo capítulo, destinado à análise individual das mesmas), impõem uma investigação 

sobre o porquê das escolhas do narrador em primeira pessoa, disposto a descrever histórias de 

vida de terceiros, ao passo que, nas obras consideradas de memórias, e até nas 

autobiográficas, ele faz a opção por um suposto distanciamento, o que gera, no leitor 
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desavisado, a impressão de narrativas imparciais. Assim, mesmo sabendo que as escolhas 

entre primeira ou terceira pessoas do discurso prosódico não condicionam o conhecimento 

detido pelo autor/narrador sobre os fatos narrados, interessa-nos perceber suas possibilidades 

e limitações, a forma como se expõe, ou não, na história narrada, as marcas por ele deixadas 

no relato e sua proximidade ou distância em relação aos fatos de sua opção (ou não) em eleger 

variantes ou disfarces que aqui nomeamos implícitos, bem como a nós interpretar sobre o que 

tudo isso representa na narrativa. 

Além disso, importa também destacar que as três obras em análise não são 

organizadas nos moldes de uma biografia tradicionalmente teorizada, isso porque temos, 

numa escrita de caráter biográfico, a presença determinante do autor como personagem tão 

importante quanto os que escolheu para biografar. Ou seja, o narrador-biógrafo assemelha-se 

ao biografado, possibilitando, assim, uma nova categoria de estudos destinados à essas 

análises narrativas. Isaías Alves, conforme iremos perceber, a partir da percepção intríseca de 

suas obras, insere-se na matéria da narrativa biográfica, apresentando-se, em determinados 

momentos, em ângulo subjetivo, próximo, e não apenas de maneira objetiva, como a forma 

pronominal e o modelo genérico sugerem. Na verdade, o distanciamento decorrente dessa 

forma de narrar parece ser mais uma estratégia, um modelo de escrita produzida para melhor 

se deixar conhecer ou revelar. Nesse caso, ao identificarmos a seleção do punctum48 da vida 

do biografado, estamos, na verdade, diante do “espelho do autor que busca um outro, para 

encontrar no outro um pouco de si”49. 

Em Isaías Alves, o narrador reflete bem essa situação paradoxal. Ele está 

simultaneamente envolvido e distanciado, deslocado enquanto mediador do próprio discurso, 

não se excluindo totalmente da história, ou das falas alheias. Nesse sentido, ele cria para si um 

lugar privilegiado em relação aos fatos enunciados, organizando as diferentes vozes 

enunciativas, às vezes, distante; outras vezes, próximo. Sua função é reunir os cacos, os 

resquícios, tanto das falas de outrem, como de parte do passado, vista a impossibilidade, nos 

tempos modernos, de narrar a experiência de modo pleno. 

Em Isaías Alves, o emaranhado textual se reflete na dificuldade em delimitar sua 

forma narrativa. Seja na proposta (auto)biográfica, seja nas memórias, esses gêneros já são 

por si só de fronteira, equacionando aí uma  situação narrativa de bifurcar-se, deixando, ao 

leitor, um papel complementar. Tais elementos de categorização teórica, quanto à narrativa 

                                                           
48 Termo utilizado por Roland Barthes em A câmara clara: Nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1984. 
49 Expressão utilizada por João Cabral de Melo Neto, em Poesia e composição: A inspiração e o trabalho de 
arte. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 
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alvesiana, começaram a ser delineados a partir das definições propostas pelo autor na obra 

sobre Rui Barbosa: 

 

Seria alongar em excesso este ensaio, estudar a vida de alguns homens vindos 
das Universidades européias, no começo do século passado. Antonio Ferrão Moniz, 
a quem nos referiremos mais tarde, daria assunto a profundo inquérito, mas Antônio 
Ferreira França, filósofo incontestável, nos obriga a perguntar que faria a sua cultura 
se encontrasse onde ensinar alguma coisa mais que a geografia (ALVES, 1959, p. 
15) (grifo nosso). 

 

Atentemos para o fato de estarmos estudando a vida de Rui Barbosa em um ensaio, 

que pretensamente organiza, em bases cronológicas, a vida do biografado. Se fica evidente a 

classificação do texto como ensaio, nele também se revelam características de biografia, 

assinaladas por Villas Boas (2008): descendência, fatalismo, extraordinariedade, propostas 

de verdade documental (visto que Isaías Alves se ocupa de análises factuais), transparência e 

tempo. Logo, num primeiro momento poderíamos denominar tal narrativa como biográfica. 

Porém, seguindo os recursos das definições conceituais e os próprios termos de Isaías Alves, 

em Matas do Sertão de Baixo, temos como conclusivo o seguinte depoimento: 

 

Nosso trabalho não é de ficção. Descrevemos, criticamos, comparamos e 
salientamos o grande esforço criador das gerações de 1750 a 1850 
aproximadamente, tirando à mata bravia a riqueza agrícola, que ainda hoje vigora 
em alguns centros, em meio à transformação dos hábitos, dos costumes, da 
mentalidade de quase toda a vida rural do Estado. Quase nada diremos de hoje. 
Nossa experiência se fez até 1929 a 1930, com poucas visitas em 1938 a 1941, 
quando a função do governo prejudicava a função da vida social (ALVES, 1967, p. 
145). 

 

A obra pode ser considerada um documento sociológico, como pretende o autor, já 

que apresenta a saga de uma família (a dele) cumprindo um conceito diferente da afirmação 

paratextual. O prefácio de Pedro Calmon considera Matas do Sertão de Baixo (1967) um 

“livro sobre a sua região, as reminiscências e as impressões da infância e da mocidade” 

(ALVES, 1967, p. 09). Tudo isso dificulta, um pouco mais, uma rígida classificação. A obra 

alvesiana constitui-se, assim, numa construção de narrativa híbrida, deslizando por diferentes 

gêneros narrativos: autobiografia, memórias e biografia. Nesse sentido, uma das 

problemáticas encontradas na narrativa refere-se ao gênero textual. Intentamos analisar o 

caráter híbrido dessa narrativa, relacionando-a com diferentes teorias, numa tentativa não 

hermética de categorização, apenas apresentando o significado da obra de Isaías Alves na 

construção memorialística baiana, assim reconhecido por Jorge Amado, Adonias Filho, 
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Guerreiro Ramos, Pedro Calmon, Xavier Marques e Gilberto Freyre, dentre outros expoentes 

da história e da literatura brasileiras. 

Neste capítulo, o que mais nos pareceu sensato foi retomarmos aos estudos teóricos 

propostos por Lejeune acerca do “critério da pessoa gramatical e o da identidade dos 

indivíduos aos quais remetem os aspectos da pessoa gramatical” (LEJEUNE, 2008, p.17). 

Conforme Lejeune, esses são critérios distintos, uma vez que o uso do pronome pessoal se 

refere apenas a uma questão gramatical, podendo a identidade entre autor-narrador-

personagem ser estabelecida de outras formas como, de fato, vemos praticado por Isaías Alves 

em suas obras, e com elas o autor implícito que se confunde com o narrador nas biografias. É 

exemplo dessa assertiva o parágrafo abaixo: 

 

Um quarto de século transcorreu por sobre a lousa e o primeiro centenário sobre 
o berço do homem legenda de minha geração. Escutei-lhe o nome em tôdas as 
bocas, amigos e adversários, como de um gênio que excedia a capacidade social, 
política e cultural do seu país. A mocidade e os velhos de minha cidade natal, em 
que a mais larga e mais extensa, a mais aprazível das ruas tinha-lhe o nome 
insculpido, julgaram-no sempre um luzeiro que iluminava demais, para que pudesse 
descer aos esconderijos da política ou à planície alagada da existência da vida 
comezinha do governo. Nasci quando seu vulto assomava decisivo no cenário da 
monarquia combalida, ao golpe da liberdade dos escravos. Cresci e me entendi aos 
ecos de suas orações apostolares, a que se juntavam as façanhas do Aquidabã, a 
auréola da glória efêmera de Custódio de Melo, o heroísmo malogrado de Saldanha 
da Gama, a inflexibilidade de Floriano Peixoto, a história melancólica do desterro e 
morte de Pedro II, sempre vivo nos meios rurais que visitei. Não tive idade para 
tomar parte nos conflitos de meninos e rapazes de minha terra, armados de pau à 
influencia das revoltas do início da República. Partindo das ruas extremas - Rua de 
Cima ou Rui Barbosa e Rua de Baixo ou Sete de Setembro - os jovens formavam 
colunas, devidamente comandados, que vinham chocar-se nalgum ponto da rua da 
Paz ou Silva Jardim, ou da Rua Direita, da Matriz ou 15 de novembro, ou ainda, na 
Praça da Matriz, sómente muito depois Luis Viana (ALVES, 1967, p. 9). 

 

Para esclarecer os problemas que podem advir da confusão entre pessoa gramatical e 

identidade, Lejeune (2008) propõe o seguinte quadro: 

 

Pessoa Gramatical 
→ 

Identidade 
↓ 

EU TU ELE 

Narrador = Personagem 
principal 

Autobiografia Clássica 
[autodiegética] 

Autobiografia em 
segunda pessoa 

Autobiografia em 
Terceira pessoa 

Narrador ≠ personagem 
principal 

Biografia em primeira 
Pessoa. 
(narrativa de uma 
testemunha) 
[homodiegética] 

Biografia endereçada ao 
modelo 

Biografia clássica 
[heterodiegética] 

Quadro 2 - Relação Pessoa Gramatical e Identidade entre narrador e personagem principal 
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Lejeune, apoiado nas análises linguísticas de Emile Benveniste (2005), adverte que 

“os pronomes pessoais (eu/tu) só possuem referência atual dentro do discurso”, pois não 

remetem a nenhum conceito, exercendo, apenas, a função de aludir a um nome 

(BENVENISTE, 2005, p. 65). Sendo assim, é “no nome próprio que pessoa e discurso se 

articulam, antes de se articularem na primeira pessoa”. Se, no nome próprio, articulam-se 

pessoa e discurso, é em relação a ele que os problemas da autobiografia devem ser situados. 

Assim, a identidade “entre o autor (cujo nome está estampado na capa), o narrador e a pessoa 

de quem se fala” pode ser estabelecida de outras formas, que não o emprego da primeira 

pessoa (eu), assim acreditamos.Tentando equacionar o problema, Lejeune apresenta dois 

modos de instaurar essa identidade: implicitamente, por meio de títulos ou de uma seção 

inicial; e explicitamente, no que se refere à igualdade de nomes entre narrador-personagem e 

autor (LEJEUNE, 2008, p. 18). 

No prólogo de Vida e obra do Barão de Macahubas (1942), o autor Isaías Alves, 

sem assinar, afirma: 

 

Grande foi a surpresa quando apresentamos as obras originais de Macahubas em 
1882 e 1883, acerca da “Lei Nova do ensino infantil e do ensino da aritmética. [...] 
Daí surgiu a ideia da edição definitiva e atualizada deste trabalho, elaborado há 
vários anos (ALVES, 1942, p. 6). 

 

Reconhecemos que se trata dele, idependente de estar na primeira pessoa do plural, a 

seção intitulada palavras do autor, nos confere suporte para ultrapassarmos as questões 

relacionadas a pessoa pronominal. Embora pareça uma questão equacionada em outros 

campos da linguagem, ainda é mutio utilizada para as referências quando tratamos de 

narrativas com caráter confessional. 

Somemos a esse exemplo um outro presente no capítulo introdutório do livro 

Vocação pedagógica em Rui Barbosa (1959), em que Alves usa a primeira pessoa para 

narrar o próprio nascimento e contar a sua história, antes mesmo de narrar a de Rui. E em uma 

obra confessadamente de memória, Matas do Sertão de Baixo (1967), Isaías concretiza, de 

forma explícita, a ocasião de pessoalizar-se, usando a primeira pessoa, só recorrendo à 

impessoalização, no referente gramatical, quando se distancia de fatos e personagens, os quais 

só podem ser notados por um leitor que conheça dados da biografia do autor: 

 

José Firmino morreu em outubro de 1893; seu filho, de dez anos, pôs numa 
caixa de flandres, as Horas Marianas do pai, um Ciência do Bom Ricardo, o 
primeiro e o segundo livro de leitura de Abílio Cesar Borges e talvez o terceiro, para 
o acompanharem. A caixa ficou esquecida, mas as ideias dos livros perduram até 
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septuagenário, quando recorda trechos lendo Vida e Obra do Barão de Macahubas 
e Vocação Pedagógica de Rui Barbosa (ALVES, 1967, p. 183). 

 

Como saber que ele é o filho de dez anos e o septuagenário? O traço significativo 

dessas confissões é que, nas duas obras consideradas narrativas biográficas, Isaías não revela 

qualquer pudor em explicitar-se como autor. Já em Matas do Sertão de Baixo (1967), 

supostamente aberta para a identificação, ele recua, deixando uma lacuna, o que justifica o 

pensamento de Lejeune (2008), partindo do princípio de que, nesse gênero anfíbio, de 

fronteira, pode haver outras formas possíveis de representação narrativa. Desse modo, 

esquematizando outro quadro, agora relacionado à categoria do nome próprio (autor e 

personagem) com o pacto estabelecido, ao invés de associar a pessoa gramatical com a 

identidade entre narrador e personagem, Lejeune redesenha: 

 

Nome do 
personagem → 

 
Pacto↓ 

≠ nome do autor = 0 = nome do autor 

Romanesco 1a romance 2a romance  
= 0 1b romance 2b indeterminado 3a autobiografia 

Autobiográfico  2c autobiografia 3b autobiografia 

Quadro 3 - Relação Nome do personagem Pacto estabelecido 
 

Na primeira linha horizontal, é possível visualizarmos três situações previstas: a 

personagem 1) tem o nome diferente do autor; 2) não tem nome; ou 3) tem o mesmo nome do 

autor. E, na primeira linha vertical, o pacto pode ser: 1) romanesco; 2) ausente; ou 3) 

autobiográfico. Todos esses critérios, ao serem articulados, geram diferentes combinações, 

excluindo-se as casas em cinza, as quais podem indicar inexistência ou incompatibilidade 

entre os elementos, como acontece na narrativa alvesiana. 

Quando o nome da personagem é diferente do nome do autor, duas combinações são 

possíveis: 1a romance e 1b romance. Em ambos os casos, exclui-se a possibilidade de 

autobiografia, pois não há identidade entre autor-narrador-personagem. Quando o nome da 

personagem não é referido, são possíveis todas as combinações: 2a romance, 2b 

indeterminado e 2c autobiografia. Segundo Lejeune, esse é o caso mais complexo, pois tudo 

depende do pacto feito pelo autor. No primeiro – 2a romance – a natureza fictícia do livro é 

indicada na capa ou na página de rosto; no segundo – 2b indeterminado – a indeterminação é 

total, pois a personagem não tem nome e o autor não firma pacto algum com o leitor; no 
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último caso – 2c autobiográfico – a personagem não tem nome, mas o autor declara-se 

explicitamente idêntico ao narrador e, logo, à personagem. 

Por fim, quando o nome da personagem é idêntico ao nome do autor, exclui-se a 

possibilidade de um pacto romanesco. No caso 3a autobiografia, o autor não estabelece 

nenhum pacto explícito com o leitor, mas se pode constatar a identidade autor-narrador-

personagem através de outros meios, como o título; já na combinação 3b autobiográfico, que 

é a mais comum, não há dificuldade alguma em estabelecer o gênero, sendo o nome da 

personagem igual ao do autor e ao estabelecido no pacto autobiográfico. 

Parece-nos que a narrativa alvesiana ocupa muito bem as casas vazias deixadas por 

Lejeune, reconhecendo-se a possibilidade de um gênero textual fronteiriço que ocupa tal 

espaço, a exemplo do que fez Silviano Santiago no romance Em liberdade (1981), em que 

ele alia o nome do autor ao nome da personagem principal, numa história ficcional. 

Observamos que os dois quadros propostos por Lejeune (2008) são bastante 

expressivos no que se refere à autobiografia e à memória, mas apenas o primeiro aponta a 

biografia e suas possibilidades estruturais. Assim, evidenciamos o que Bruck (2008) chama de 

lacunas conceituais e, muitas vezes, preconceitos em relação ao tema, recebendo das ciências 

sociais e humanas um olhar de soslaio, preocupante e desconfiado; e daqueles que apreciam a 

obra literária, reservando discrição receptiva à biografia, avaliação como a de um subgênero. 

Todavia, quanto ao valor estético/narrativo, não podemos nos desaperceber que a biografia o 

apresenta, exatamente por dialogar com as diferentes áreas do conhecimento humano, estando 

a merecer, portanto, um estudo teórico mais detido no Brasil. 

Podemos inferir que temos, com Isaías Alves, independente do gênero adotado, uma 

narrativa memorialística, sendo nela perceptível a expressão de um eu, ao mesmo tempo 

individual e coletivo, pois, aliado à experiência pessoal, filtro de tudo, o que se ouve é a voz 

do outro. Todavia, trata-se de um eu reinventado, recriado, enfim, autobiografado, ao qual se 

incorporam fragmentos pessoais, principalmente os vinculados à educação. Assim, a escrita 

de Isaías realiza um movimento análogo ao do narrador que se aproxima e se afasta do que 

relata, movendo-se por diferentes gêneros e artifícios literários, que vão da presentificação do 

autor, na narrativa biográfica, à tentativa de impessoalização, no livro de memórias ou nas 

conversas com o leitor. Essa travessia também é a expressão da movência entre dois mundos 

distintos, do autor e do leitor, assaltados simultaneamente por diferentes perspectivas e por 

diversos operadores narrativos que o envolvem, em um intenso movimento que promove, vez 

ou outra, o encontro dessas narrativas, visto que elas têm o mesmo autor-narrador-



129 
 

personagem, desdobrados num pacto narrativo, escamoteado em diferentes máscaras, na 

acepção de Booth (1980). 

Esse jogo, envolvendo a alternância de trechos narrativos de diferentes titulares, ou 

seja, ora o autor implícito, ora o narrador, demonstram, no conjunto, que a compreensão do 

presente é importante, mas compreender o futuro implica conhecer fatos pretéritos, reforçando 

a perspectiva memorialística das narrativas. Esse procedimento intensifica-se, tornando-se 

mais complexo quando, aproximando o olhar, atentamos para certas relações, reiterações de 

conversas com o leitor e constantes notas de pé-de-página, dando conta da produção de 

estratégias que nos permitem supor, na dinâmica narrativa, uma tentativa (pelo menos) de 

construção de uma experiência autobiográfica um tanto anárquica, intercambiando o pacto de 

referencialidade (LEJEUNE, 2008, p. 36). 
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4 TRAVESSIAS DE UMA MEMÓRIA (AUTO) BIOGRÁFICA 

 

Talvez minhas biografias sejam apenas autobiografias de substituição, um jogo de 
papéis camuflados (LACOUTURE, 2003, p. 33). 

 

 

Ao longo desta tese, vimos explorando conceitos teóricos sobre o memorialismo 

literário e seus desdobramentos (auto)biográficos na construção narrativa de Isaías Alves. 

Argumentamos sobre a impossibilidade de apontar o gênero memorialístico como sendo 

exclusividade do autor, assinalando suas características como intransponíveis, por 

reconhecermos, nos capítulos precedentes, que a escrita de Isaías Alves se desenvolve num 

formato palimpséstico, avançando gradativamente para um lugar inovador. Seja do ponto de 

vista da literatura, seja da historiografia, ao tempo em que essa escrita sinaliza importantes 

contributos com a voz narrativa, revelando formatos, até então, pouco explorados na 

construção das biografias brasileiras, seu percurso acaba assumindo recursos estilísticos 

apurados, condicionando-se por frequente conversa com o leitor, quando não evidenciando 

um pacto de referencialidade, não como proposta de exatidão da verdade, o que era muito 

comum nas características das grandes biografias construídas, mas para provar que o biógrafo 

estruturava-se dizendo a verdade possível.  

O presente capítulo seguirá a trilha analítica das três obras alvesianas já identificadas, 

demarcando a importância de seus aspectos coincidentes, sobretudo por se tratar de um autor 

não (re)conhecido canonicamente e que nem se encontra filiado a qualquer contexto do 

panorama literário brasileiro. Num primeiro momento, pretendemos analisar as propostas 

textuais desse autor, pondo em relevo aspectos importantes de constituição das obras, falar de 

suas características estilístico-narrativas e formais, como se organizam as suas temáticas e 

suas abordagens mais significativas. Em seguida, estabeleceremos um diálogo em que as três 

obras serão convocadas a nos orientar, na categorização de um trabalho que impõe mudanças 

no nosso olhar sobre uma produção em que duas daquelas produções se assentam, na rubrica 

biográfica e uma terceira no memorialismo social e psicológico. Nossa proposta de análise 

das obras as propõe como uma importante contribuição memorialística que assume variações 

narrativas, mas que, acima de tudo, pretende narrar o seu povo, a sua gente e a pessoalidade 

autoral. 
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4. 1 VARIANTES DE UM DUBLADOR DE SI 

 

Isaías Alves transita por um universo complexo, mostrando que a construção 

biográfica pode ser fruto de pesquisas, e leituras, mas também de análise e interpretação, 

reconceituando a importância do biógrafo num contexto em que o que mais importava era a 

vida do biografado. O autor consegue, numa só proposta, narrar a vida do biografado, 

narrando-se a si e a outros, para recompor dados históricos que considera valiosos. Antecipa a 

exposição da história oral, na Bahia pois, usando constantemente fontes as mais diversas, 

projeta um desenho estético biográfico, ao mesmo tempo em que apresenta um formato 

narrativo próximo do alcançado por grandes memorialistas. Recorrendo à poeticidade que tem 

na memória sua forma perene de resistência, fincada entre o lembrar e o deslembrar - tarefa 

sempre evocada por Isaías Alves em suas propostas, seja (auto)biográficas, seja 

memorialísticas - fica sempre num ir e vir de perfil saudosista, cuja tônica presentifica o 

passado de tal forma que o confundimos com o corrente e o atual. Fizemos a opção pelo 

termo deslembrar, por considerarmos mais ajustado à categoria de narrador memorioso que 

para Isaías Alves aplicamos, e por não querermos retomar postulações teóricas, já definidas 

em estudos significativos e já citadas em capítulos anteriores. O que Isaías propõe, 

materializando o passado como um mecanismo de perpetuação de si, é um projeto consciente, 

um verdadeiro entoo à recordação, essa sim, capaz de redimi-lo do deslembramento e do 

incômodo presente que não o legitima como figura importante. Ele evoca a força da 

lembrança de fatos coletivos, mantendo-se assim uma forte ligação entre o passado e o 

presente das gentes do Recôncavo baiano: 

 

Não nos desaparece aquela recordação, ainda hoje, a sessenta anos de 
distância. [...] Depois da abolição, brancos e pretos fraudavam na produção, 
deitavam pedra no laço da manoca do fumo, molhavam as folhas e as passavam num 
monte de areia, tornando rendada a finíssima estrutura, como depois falsificaram a 
tapioca e danificaram a borracha...Vivos os começos dessa ruína moral, que desfez a 
confiança no agricultor brasileiro. Da incultura com a liberdade política, que a 
República instituiu e que a demagogia do voto comprado consolidou no país. Desde 
menino, acompanhou-nos o duende da falta de segurança política, econômica, 
religiosa, que são base da verdadeira autonomia individual e da duradoura soberania 
nacional. Por isso, nunca tiramos do pensamento o cheiro de mel da cana de fumo 
do meu tio (ALVES, 1967, p. 148) (grifos nosos). 

 

Situada em uma zona de conforto, a variação narrativa seguida por Isaías Alves 

representou um subterfúgio para a sua afirmação como intelectual, trazendo ao pedagogo uma 

marca textual diversa da sua vasta produção muito mais reconhecida como contributo aos 

estudos da Pedagogia, mas que também devesse ser vista como um épos acrescentado à 
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história pessoal e a trajetória do educador. É certo que o tom saudosista assumido por Isaías 

Alves está intrinsecamente vinculado à necessidade que ele tinha de difundir uma visão do 

passado, pelo menos, no tocante à história da educação na Bahia, e com isso, consolidar sua 

identidade, não só de pedagogo, mas também de escritor e de intelectual que, afinal, o foi. É 

evidente, e causa-nos certa compassividade, observar o profundo desejo e quase obsessão que 

ele tinha em deixar fixados os pilares de sua imagem como grande memorialista. Escritor de 

memórias individuais desdobradas em memória coletiva, que ganha contornos nacionais, 

Isaías Alves faz do modelo um cântico a si, a la Simonides50, como dissemos, assumindo-se 

guardião das memórias coletivas do Recôncavo, a ponto de lutar para salvá-las (e salvar-se) 

do esquecimento, nem que para isso tenha se transformado em narrador industrioso que, a 

todo custo, nos quer fazer lembrar a sua presença, permanecendo vivo através de seus 

escritos, autopretendidos como mosaico da história memorial do Recôncavo. 

Por intentarmos um necessário didatismo, iniciamos nossa análise percorrendo 

cronologicamente a trilogia memorialística por nós recortada para esta tese - Vida e obra do 

Barão de Macahubas ([1922]1942), Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959) e Matas 

do Sertão de Baixo (1967) – organizando nossas conclusões em torno do seu exame, a partir 

da reflexão teórica sobre o gênero memorialístico, desdobrado numa proposta narrativa 

(auto)biográfica. Após nossas análises, pretendemos verificar o modo como o nosso objeto de 

estudo se virtualiza, levando em conta o pacto estabelecido com o leitor. Em suma, 

descrevemos o processo pelo qual Isaías Alves incorpora sua vida pessoal à obra que destina 

ao público. Mesmo naquele trabalho considerado de caráter mais biográfico, evidencia-se o 

imbricamento de gêneros, enquanto os disfarces assimilados pelo narrador, para biografar ou 

para autobiografar-se, independem do gênero narrativo formalmente adotado. 

Conforme antecipamos no capítulo anterior, as três obras acima apresentam distintos 

traços de singularidade. Por vezes assumem a voz narrativa da memória, com tom saudosista, 

evocando um passado quase sempre aurático, ou seja, um passado sempre melhor que o 

presente, e cujo valor deve ser enaltecido e fixado, pois servirá como lição para o futuro. As 

temáticas educacionais ou memoriais da educação brasileira obedecem a tal perfilhamento, 

perpassadas pelo mesmo tom saudosista que se recusa a se ausentar dos fatos narrados, 

mesmo que eles se destinem a contar a vida de outrem. Duas obras se inscrevem na rubrica de 

ensaio biográfico, ao passo que Matas do Sertão de Baixo (1967) se perfila numa linha de 

memórias que não se pretendem individuais, antes coletivas, conquanto diversas vezes 

                                                           
50 Conforme definição apresentada na página 35, na 7ª referêcia. 
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encontremos o narrador dissimulando-se nas recordações de seu tempo juvenil, para isso 

recorrendo sempre a imagens pretéritas, por ele acumuladas e recuperadas na senectude. 

Segundo Afrânio Coutinho (1970), o gênero memorialístico, no Brasil, parece ter 

permanecido associado a uma calculada marginalização. Segundo uma faixa da crítica, alguns 

escritores teriam evitado assentar-se no incômodo genérico, a fim de permanecer no cânone 

literário vigente. Entendia-se que o memorialismo não se adequava aos contextos do 

canonicamente consagrado, em consequência refluíam seus desdobramentos, a exemplo da 

biografia e da autobiografia, considerados gêneros extensivamente impuros e pouco aceitos 

pela convenção do sistema literário. Desse modo, autores considerados canônicos não se 

permitiram escrever (auto)biografias e não gostavam de ser biografados, embora fossem ou 

pudessem sê-lo. Pensemos, então, num escritor não canônico, aquele que, em tese, nunca seria 

escolhido para ser biografado, o que lhe restaria? Provavelmente, as memórias individuais 

e/ou coletivas, transmutadas em monumentos de si nos textos e contextos que sobrelevem a 

memória e a recordação do que não desejaria ver perecido.  

Importa destacar, ainda, que muitos autores de memórias, no uso estrito do termo, 

não seriam considerados escritores, sendo vistos mais como indicadores individuais que, 

tomados por um sentimento de pertença do regional e do universal, e absorvidos pelas 

experiências individuais que os representam, poderiam registrar fatos significativos do seu 

passado, pretendendo manter um quadro representativo dos contextos histórico-sociais em que 

eles estavam inseridos, como parece ser o caso de Isaías Alves. 

 Para nós, a aproximação e a análise das três obras aqui selecionadas, quanto à 

escolha temática e à voz narrativa, sinaliza para a construção de uma escrita memorialística 

que se reconfigura num narrador memorioso, aplicado a tudo o que escreve e inscreve. Esse 

narrador está presente em Isaías Alves e assume um caráter valioso, não apenas para a 

literatura memorialística, pois fortalece a possibilidade de, mesmo numa obra que se 

transfigura pelo pacto da autorreferencialidade, vislumbrar múltiplas formas de subverter a 

ordem canônica estabelecida, problematizando as questões relacionadas à figura do autor, sua 

presentificação ou o seu retorno robustecido pela escrita do eu.  

Não estamos tratando da figura sacralizada do autor, sustentada por um projeto 

autobiográfico tradicional, mas de um autor empírico, embutido em toda a ação narrativa e 

que, de alguma forma, esperamos encontar para solicitar uma entrevista. Embora 

reconhecidamente importante no cenário da teoria literária, ninguém se ofereceu para abrir 

essa caixa de pandora, talvez por medo de sortilégios ou por conta apenas da insegurança em 
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reconhecermos que problematizar o retorno da figura do autor é também problematizar as 

relações entre o real e o ficcional. 

 É preciso considerar que a noção de autor foi (re) construída ao longo do tempo, 

sendo, portanto, fruto de uma cultura, logo, mutável. As três obras conseguem antecipar 

discussões da modernidade quanto ao lugar do autor no trabalho não ficcional, em 

contraponto à ficcionalidade e à imensa proliferação, na textualística do último século, da 

escrita em primeira pessoa. O papel desse autor que ressurge, inscrevendo-se nas narrativas 

suas ou de outros, como bem antecipara o próprio Isaías Alves, é semelhante ao que 

testemunhamos na autoficção contemporânea, conforme no modelo de Foucault (1992 ), que 

impõe ao vazio deixado pela morte do autor, sua substituição pela categoria função de autor, 

a qual se organiza num constante diálogo com a obra seguindo uma diretiva unitária da 

escritura. 

 

 

4. 2 VARIANTES DE UM NARRADOR MEMORIOSO 

 

Encorpado por um modelo esfíngico e capcioso de narrador, o relato biográfico e 

memorial de Isaías Alves exige uma constante atenção. Para não sermos devorados, 

arregimentamos uma recapitulação do seu percurso, tratando aqui do narrador memorioso e 

de suas variantes narrativas. Na construção memorialística alvesiana, desdobrada em 

biografias ou em memórias, entendemos ser uma opção do autor o pretextual disfarce 

autobiográfico compreendido como método de escrita para gerar e gerir uma formação que 

encontra, na narrativa, uma importante aliada, possibilitando ao indivíduo narrar-se e inserir-

se na sociedade, documentando experiências passadas, revisitadas no presente. Retornamos à 

análise das obras e suas nuances mais específicas, para melhor identificar o narrador 

especialista em disfarces relatoriais que, muitas vezes, surpreende o leitor, tal como nos 

indicam o comentário de Wander Melo Miranda: 

 

A indagação a respeito de quem fala - se é o autor, o narrador ou o personagem - 
e a representação do lugar de onde se origina o falar mascarado, isso o texto não se 
preocupa em responder e busca propositalmente reforçar. Em todo o caso, o eu 
empírico assim ficcionalizado, literalizado como narrador e/ou personagem, vê-se, 
na retrospecção deflagrada e no presente narrativo, como outro(s), segunda 
realidade, objeto de crítica e reflexão distanciado que se confunde com os objetos 
expostos no museu. Ao colocar-se a si mesmo e a seu produtor como referente e 
objeto literário de reflexão, o texto libera-se de possíveis significações 
preestabelecidas e esperadas pelo leitor. Desse modo, passa a funcionar como as 
esculturas de Calder, que, ao serem desprendidas do chão, podem movimentar-se ou 
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serem movimentadas por outrem. Livres da dependência de um centro fixo e de um 
produtor único, o texto e os móbiles apelam para a participação inovadora do 
receptor, ao qual também é dada, em virtude do desnudamento do processo 
construtivo, a possibilidade de produção (MIRANDA, 1992, p. 63). 

 

Assim,independente da classificação que queiramos conferir aos contornos da escrita 

narrativa assumida por Isaías Alves, reafirmamos que o formato escolhido possibilita nosso 

conhecimento sobre a história do Recôncavo baiano, o caráter de personalidades brasileiras. E 

ainda que tenhamos contato com o testemunho, dores e alegrias sugeridas pelo autor 

enxergamos as obras em análise como contributos valiosos para historiadores, sociólogos, 

ficcionistas e poetas, mediando estudos através de documentos escritos e narrativas memoriais 

que ao serem analisados, permitem-nos revisitação aos contextos culturais de épocas 

passadas. 

Em uma de suas mais instigantes postulações, Alba Olmi (2006) entende que durante 

o transcorrer de sua existência, por mais perene que esta seja, o indivíduo sente uma 

incontrolável necessidade de narrar-se, como se fosse uma convocação, uma espécie de dever 

ao qual não deseja se furtar. Assim será o universo memorial de Isaías Alves, que se traveste 

em pensamento narrativo capaz de recriar, através da linguagem, mundos diversos também 

comuns à ficção, mas possíveis e verossímeis nas narrativas em que ele, Isaías, aciona outros 

mundos. 

Ao nosso ver, estas narrativas são quase exclusivamente autorreferenciais, e 

repetidas exaustivamente, para que não se perca da memória do narrador que, o tempo todo, 

deseja autobiografar-se. Entendemos que tal impulso emerge todas as vezes e que, 

ultrapassando o relato da vida do biografado, ele se aproxima da sua própria. Nesse sentido, 

cremos que, explorando acontecimentos que se revelam desencadeadores de um eu que se 

quer - reconhecido (mesmo que para isso resvale para a descontinuidade da biografia 

proposta), o autor recorre à memória de outrem para projetar-se em meio à descrição da vida 

do biografado. Isso ocorre quando ele atribuiu, ao Barão de Macaúbas, feitos ou projetos que 

são também dele, Isaías Alves. Em outros termos, ao dispor em relevo a grandiosidade do 

Barão, Isaías se presta ao modelo vivo de exemplaridade: 

 

Estas palavras eram pronunciadas, três anos após a inauguração de Ginásio 
Baíano, em 1861. A verdade é a mesma nos tempos de hoje. Há treze anos, mourejo 
na modéstia de uma casa de educação: só um pai, dentre os de milhares dos alunos 
que têem cursado o Ginásio Ipiranga, analisou o caráter de dois de seus filhos. Fê-lo 
com fidelidade, mas não surgiu outro. Quer isto dizer que é difícil aos pais estudar 
imparcialmente os filhos: olham-nos geralmente com excessiva bondade ou 
desarrazoado rigor. É regra quase sem exceção (ALVES, 1942, p. 137). 
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Para Vilas Boas (2007), o objeto principal da biografia é a matéria humana e o que a 

singulariza, ou seja, o que a caracteriza como gênero não é a coletividade, mas o que a liga a 

alguém especial, um ser distinto que a si mesmo se protagonize. É ele, Isaías Alves, este pai 

mencionado quem submete seus filhos aos testes educacionais por ele criados.Não satisfeito, 

divulga o fato, o feito e os resultados, ainda que sem mencionar-se explicitamente. Logo, todo 

o extraordinário da personalidade que confere ao Barão de Macaúbas será a ele, biógrafo, 

estendido. Partindo ainda do pressuposto de Vilas Boas (2007), para quem o biografismo e as 

práticas narrativas de seleção, descrição e análise de uma trajetória individual, envolvem 

enfoques e metodologias que permitem sua incorporação nas memórias pessoais, nas 

autobiografias e nos testemunhos, com Isaías Alves encontramos um roteiro de interesses nos 

relatos de memórias, nas narrativas sobre vidas individuais, que percorre diferentes modelos 

discursivos e que desperta amplas discussões sobre as possibilidades teóricas desde que 

obedecendo à legitimidade dos métodos autorais, suas ambições historiográficas e seus 

vínculos com os mais diferenciados suportes do automemorialismo ou da autobiografia 

intelectual. 

Entendemos ainda, como Wander Melo Miranda (1992), que a temática privilegiada 

no memorialismo é mesmo o testemunho de uma comunidade ou as rememorações coletivas, 

enquanto que a narrativa biográfica deve priorizar a vida do biografado como seu objetivo 

primacial.Todavia, encontramos, em Isaías Alves, nuances que apontam para a ruptura com o 

modelo clássico de construção biográfica, contrariando o que era muito comum à época, ou 

seja, a convenção de enormes e indigestos volumes escritos com pretensões de enaltecer os 

grandes vultos. A proposta alvesiana cede lugar a um discurso narrativo que transcende as 

tradições e os modelos canônicos legitimando o biógrafo como sujeito ativo no processo, não 

apenas de pesquisa, mas de escrita, podendo ainda servir como alternativa genérica para 

narrar vidas de figuras humanas. 

As biografias clássicas recorriam à descrição do contexto histórico em que o 

biografado ou seus ascendentes estavam inseridos. Isaías, até mesmo pela experiência em 

escrita biográfica, também começaria operando o modelo segundo elementos clássicos. No 

entanto, ao invés de narrar o contexto social da vida dos seus biografados, subverteria o 

gênero, optando pelo canto nostálgico e narcísico ao falar do seu próprio nascimento. 

Seguindo um viés comparativo, no curso de outras obras, que o autor demonstra a 

intencionalidade de, ao escrever as biografias, constitui-las em importante relação com a 

história e a literatura, também refletindo, para além dos traços das figuras biografadas, as 
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marcas fundamentais da personalidade do biógrafo, o que seria uma marca estilística 

inalienável do caráter de Isaías Alves de Almeida. 

Um ano, após, a Isaías Alves escrever a sua primeira biografia, observemos como 

Luiz Viana Filho (1943) descreve o contexto do nascimento da personagem biografada, no 

caso, Rui Barbosa: 

 

Em 1755, no dia de Todos os Santos, Lisbôa foi destruída por um terremoto. A 
catástrofe pareceu irreparável. Mas, já descobertas as minas do Brasil, o império 
Português estava no apogeu e seria possível reconstruir a cidade arrasada. Portugal 
nadava em ouro. Em 1730, por exemplo, correndo rumores, em Madrid, de se 
encontrarem vazias as arcas de Lisbôa, D. João V, para desmentir a noticia, 
apressara-se a mandar à filha, a Princesa das Astúrias, sessenta mil cruzados em 
barra de ouro. Era ouro do Brasil. Com êle sobrava para edificações monumentais, 
que inflamavam a imaginação do povo fascinado por esse paraíso distante, donde as 
embarcações voltavam carregadas do valioso metal, diamantes e açúcar. Desse país 
longínquo contavam-se cousas maravilhosas, e os portugueses, já menos propensos 
às conquistas da África e da Índia, emigraram aos milhares para a colônia americana 
(VIANA FILHO, 1943, p. 2). 

 

Comparemos o pensamento de Viana Filho (1943) com a proposta de Isaías Alves, 

descrevendo semelhante contexto: 

 

Um quarto de século transcorreu por sobre a lousa e o primeiro centenário sobre 
o berço do homem legenda de minha geração. Escutei-lhe o nome em tôdas as 
bocas, amigos e adversários, como de um gênio que excedia a capacidade social, 
política e cultural do seu país. A mocidade e os velhos de minha cidade natal, em 
que a mais larga e mais extensa, a mais aprazível das ruas tinha-lhe o nome 
insculpido, julgaram-no sempre um luzeiro que iluminava demais, para que pudesse 
descer aos esconderijos da política ou à planície alagada da existência da vida 
comezinha do governo. Nasci quando seu vulto assomava decisivo no cenário da 
monarquia combalida, ao golpe da liberdade dos escravos. Cresci e me entendi aos 
ecos de suas orações apostolares, a que se juntavam as façanhas do Aquidabã, a 
auréola da glória efêmera de Custódio de Melo, o heroísmo malogrado de Saldanha 
da Gama, a inflexibilidade de Floriano Peixoto, a história melancólica do desterro e 
morte de Pedro II, sempre vivo nos meios rurais que visitei. 
 

Não tive idade para tomar parte nos conflitos de meninos e rapazes de minha 
terra, armados de pau à influência das revoltas do início da República. Partindo das 
ruas extremas - Rua de Cima ou Rui Barbosa e Rua de Baixo ou Sete de Setembro - 
os jovens formavam colunas, devidamente comandados, que vinham chocar-se 
nalgum ponto da rua da Paz ou Silva Jardim, ou da Rua Direita da Matriz ou 15 de 
novembro, ou ainda na Praça da Matriz, somente muito depois Luis Viana. Não era, 
portanto tranquila a figura de Rui no caleidoscópio que se formava na minha 
inteligência de menino. Ao gênio era sempre unida a ideia de pequena capacidade 
prática, senão elevado desinteresse pelo bem-estar da comunhão, ou rumos de 
visionário. Seus imensos discursos embasbacavam, mas por longos em excesso e de 
linguagem muito elevada não agradavam (ALVES, 1959, p. 09). 

 

Como Rui Barbosa é personalidade muito biografada na história brasileira, é 

importante registrar que, as variações estilísticas serão comuns. Sabemos que as biografias 
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não trazem consigo a perfeita exatidão de fatos e nem pretendemos aqui a falível classificação 

sobre quem a constrói melhor. Melhor demonstrarmos o desempenho de Isaías Alves em tal 

campo, lançando-se numa proposta analítica que foge aos paradigmas já postos em sua época. 

Normalmente, os biografados eram delineados tomando como base a sua herança 

consanguínea, ou seja, a maioria herdava a inteligência do pai, a generosidade da mãe, e com 

isso víamos definida a importante relação consanguínea a que os biógrafos recorriam para 

tentar explicar temperamentos, compulsões e até os fracassos do biografado, normalmente 

visto como gênio ou herói. 

O exercício comparativo, logrado nas duas biografias elaboradas por Isaías Alves, 

auxiliou-nos na percepção de que ele tinha um considerável conhecimento teórico sobre o 

fazer biográfico. Portanto, se deixava de seguir os modelos propostos, fazia-o com 

intencionalidade, agindo de forma que lhe parecia conveniente. É fato que tinha uma intensa 

admiração pelo Barão de Macaúbas - e biografá-lo seria equivalente a construir a sua própria 

identidade narrativa, uma vez que ambos tinham uma imagem pública paralelamente 

prejudicada por suas escolhas políticas ou ideológicas: um, por ser o pedagogo da Monarquia, 

o outro, por ter sido integralista e assimilar em suas obras claras marcas temáticas do 

pensamento integralista. Nada disso ocorreria com Rui Barbosa, personalidade aceita e 

admirada nos quatro cantos do Brasil, fato que Isaías Alves tratou, sem sucesso, de 

desmitificar. 

A obra de Isaías Alves tem, assim, uma estreita relação com a História, mas 

inicialmente, uma história didática sistematizada. No evoluir do contexto social, esta obra 

estabelece um diálogo interhistoriográfico, fundadas as suas bases na nova história francesa e, 

com isso, encontrando a libertação para personagens biografáveis, os quais ficaram alienados 

entre a história coletiva e os indivíduos. Dessa maneira, as personalidades históricas, 

biografadas ou biografáveis, exprimem, em termos de temperamento e modelo, as aspirações 

que o biógrafo considera importantes para o povo, somadas ao cotidiano simples do indivíduo 

validado como importante contributo histórico-narrativo, podendo recorrer, tanto ao 

documento oficial, quanto aos registros diversos, na tentativa de narrar uma vida. Com isso, 

compreendemos que Isaías Alves reajusta uma linearidade que se diferencia das propostas 

biográficas existentes, inovando no desempenho narrativo que desempenha, inclusive, por 

uma relativa aproximação com o projeto ficcional. 

 Todavia, não havendo uma brusca ruptura com o formato clássico da biografia, ele a 

redimensiona, reinventando a análise da persona, transformando o relato e os feitos narrados 

em ações humanamente possíveis de serem alcançadas, delas extraindo, ou melhor, subtraindo 
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o invólucro de heroicidade antes conferido aos biografados. Também não trata, essa escrita, 

de uma antibiografia, pois o autor reconhece a significação do biografado, cujo latejamento 

reside justamente no fato de confirmar o biografado em seu espaço de importância, bem como 

constituir outras narrativas biográficas, no mesmo texto, pondo em evidência multibiografias 

e revelando um mosaico de experiências vivenciais coincidentes nas histórias do biografado e 

do biógrafo. Eis o que documenta em Vocação pedagógica de Rui Barbosa: 

 

A análise de Swift traz-nos períodos que são perfeitamente adaptados a Rui, que 
estuda o autor das viagens de Gulliver, aos 38 anos de idade. Já era uma expressão 
nacional, politica, pedagógica e literária no Brasil, e não sabemos quando começou 
pelo britânico a admiração e o culto do brasileiro, quiçá desde a infância. Seu ensaio 
é, todavia, tão profundo que a apresentação das semelhanças e diferenças das duas 
vidas será útil ao juízo da mocidade e à interpretação dos rumos de Rui (ALVES, 
1959, p. 64). 

 

Destacadas personalidades do mundo político, jurídico e sociocultural são solicitadas 

por Isaías Alves para que o autor cumpra sua proposta ensaística de biografar Rui Barbosa.Por 

parte do autor,existe mesmo, um reconhecimento implícito de que ele se alonga em ensaios 

sobre outras personalidades, ao reconhecer a intencionalidade do voluntarismo, “deixando ao 

leitor o interesse pela vida particular de Swift...” (ALVES, 1959, p. 64), assim como, depois 

de tratar, em longos parágrafos, sobre a vida de James Mil, concluir: “já o vimos e já o 

comparamos com João Barbosa” (ALVES, 1959,72). Descrições didáticas e valiosas, sobre 

diversos autores, deliberadamente recorrentes o mais curioso é que, dessa sequência de vidas 

emparelhadas, parece-nos fazer com que Rui Barbosa se torne um mero pano de fundo, 

conforme o final do parágrafo em que sentencia: “Outro homem que sabia e fazia. Era Abílio 

César Borges” (ALVES 1959, p. 72), em uma biografia destinada a Rui Barbosa... Essas 

multibiografias, somadas à deliberada inscrição narrativo-pedagógica, constituem uma 

espécie de nítido reconhecimento do pensamento narrativo em que o narrador memorioso 

implícito em Isaías Alves se coaduna com o que nos assegura Olmi, “contar histórias, a 

respeito de si ou de outros é com certeza uma maneira natural e precoce de organizar a 

experiência e o conhecimento” (OLMI 2006, p. 31). 

Sem sombra de dúvida, tal disposição narrativa presentificada em Isaías Alves é, um 

compósito de elementos recorrentes também na ficção, constituindo-se como o mais apurado 

esforço com a linguagem, com as imagens e com as (re)invenções do cotidiano. De forma 

muito especial, com a memória autobiográfica. É a ela que o narrador memorioso recorre 

para tecer os fios simbólicos de um relato que se imbrica e organiza microcosmicamente, 

numa espécie de refino de criação e de crítica. Assim, representa-se assim uma das formas de 
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impossibilidade do ato de (auto)biografar, já que as histórias se submetem ao olhar de quem 

interpreta, escreve e se inscreve nos diversos momentos em que a escrita alvesiana se 

reconhece, apurando os limites (auto)biográficos, trabalho que envolve tambéma memória e a 

ela agrega tudo, em importância complementar, com o passado e com a nossa capacidade de 

recriar histórias, tornando os mundos possíveis e revelando também os seus artifícios. O 

próprio Isaías quem assim se dissimula51: 

 

Seria imperdoável esquecer entre os mais eminentes colaboradores de Abílio 
os dois ilustres e virtuosos Arcebispos desta Arquidiocese, D.Romualdo Antonio de 
Seixas, Marquez de Santa Cruz, e D. Antonio Macedo Costa, que o foi [sic]ainda ver 
- nos últimos anos de sua vida no remanso de Barbacena (ALVES, 1942, p. 121) 
(grifo nosso). 

 

Ou assim: 

 

Não nos lembraremos aí que Rui defendeu um deputado adversário, e recusou 
um ministério para que foi convidado insistentemente, que desprezou a amizade de 
Floriano, na hora grave da consolidação da República, que fugiu de Afonso Pena, de 
Campos Sales, de Prudente de Morais, e não procurou conservar a velha amizade do 
Marechal Hermes, para ficar sempre ao lado dos princípios, confessadamente 
recebidos de seu pai? (ALVES: 1959, p. 67) (grifo nosso). 

 

Ou ainda: 

 

Da tragédia, silenciava meu pai de conversar, mas, quase nonagenário, fêz-me 
uma revelação sobre o pai: “Manoel Firmino, o velho, dizem que era um homem que 
fazia figura. Dizem que foi o concunhado que mandou matar. [...] Quando me viram, 
pararam. O vaqueiro do Campo Grande pilheriou comigo sobre o falado casamento 
meu com uma das primas. Suprimimos três nomes que o ancião pronunciou 
(ALVES, 1967, 142) (grifo nosso). 

 

Os nossos grifos acompanham a narrativa memorialística de Isaías Alves apontando-

lhes três artifícios da memória: deslembrar, fingir e silenciar. Isaías faz isso de forma quase 

anedótica, deixando clara sua intencionalidade de produzir um texto, explorando mais de uma 

provocação quanto à sua condição de autor, cujas marcas estão implícitas ou explicitas ao 

longo de cada texto. De quebra, aponta-nos para o perigo que é o esquecimento.  

É assim que entendemos as constantes incursões autorais por uma memorialística que 

se desdobra em (auto)biografia, mas que, acima de tudo, pretende ser memória como 

possibilidade de(re)escritura do passado. Querendo salvar-se da morte simbólica, ou seja, do 

deslembramento, seja ele intencional ou não, é essa a maneira pelo qual o escritor encontra 

                                                           
51 Os trechos a seguir obedecem rigorosamente a grafia e a escrita originais. 
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para salvar-se: inscrever vidas, escrever sobre elas e, consequentemente, inscrever-se nelas a 

ponto de empenhar-se como antes fizera Proust, agarrando-se à memória como a única 

redenção do esquecimento. O narrador se disciplina, organizando fragmentos de vida e obra 

de seus biografados, ou dos relatos sobre o Recôncavo, onde se fez indivíduo e evocação, 

gerando frequentes ilações com temáticas caras à vida cotidiana de sua região, aqui e ali 

tecendo histórias ou reinventando-as: 

 

Santo Antonio de Jesus é um horizonte aberto e luminoso, sem morros 
empinados ou vales de covis de gente. Desde o subir a Caixa d’Agua, tudo se alegra, 
enquanto o fracasso do trem ecôa mais vivo, pelo arvoredo esbelto onde as 
palmeiras assomam esbeltas linheiras no alto plano do casario desperto. E não surge 
de repente. Não se esconde a cidade em mataria, para mostrar-se tímida aos 
visitantes. Sorri de longe ao viandante de carril ou a cavalo. À distância, tem-se 
luzinha guiadora, por sobre os vales de Jequitibá e do Sururú ou pelas baixadas do 
Mutum e Taitinga ou, bem perto, do Riacho ou da fonte Santo Antônio. É o Norte e 
o Sul da cidade aberta aos ventos frescos do Leste e aos úmidos e frios do Sul. Ela 
toda desdobrava-se no planalto e agora estende-se em ruas novas, construções 
modernas, no surto rodoviário que a engrandece. Os rapazes nasceram e cresceram, 
vendo o correr do trem e pensando na rapidez do telegrama, nos fios sempre à vista, 
nos postos onde punham o ouvido, para calcular a distância em que vinha o trem. 
Grande mocidade voou aos colégios da Bahia, desde o fim do século e começo do 
presente. E as almas criaram-se, sonhando com terras distantes, novos mundos 
agitados, sugeridos pela chegada viva do comboio e despedida saudosa do apito da 
tarde (ALVES, 1967, p. 292). 

 

São essas variantes expressivas, num texto memorialístico, que assumem 

desdobramentos inovadores a cada tempo e obra. Comecemos pela proposta de escrita 

biográfica, na qual, invariavelmente se encerra um rico material de análise. Se levarmos em 

conta o emblemático ano de 1922 - anos da Semana de Arte Moderna, e em que Isaías Alves 

publica a primeira edição da Vida e obra do Barão de Machaubas, seu primeiro 

experimento de caráter biográfico - veremos que ele, de certa forma, já será moderno na 

assunção de um modelo de escrita que, mesmo não sendo de ruptura absoluta com a prática do 

gênero, veiculará mudanças sensíveis em sua concepção, traduzida num serviço à história, em 

busca de verdades comprovadas documentalmente, envolvendo a vida de determinados 

indivíduos. 

O longo e sinuoso percurso da biografia é entendido por Madelenat (1984) como 

portador de estigmas que partem do modelo clássico ao romântico, atravessando dois séculos 

de evolução na forma de narrar vidas. Contudo, o mesmo Madelenat considera que a grande 

transformação, de fato, somente ocorrerá a partir dos anos setenta do século XX, quando os 

campos da história expressarão alteridades, mediante revalorização da análise qualitativa e a 

retomada das experiências individuais. Com isso, voltam à cena os relatos pessoais, os 
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depoimentos e as histórias de vida, fazendo a biografia ressurgir, numa dimensão mais 

relativizada, e ainda assim, acrescida da pressuposição de verdade, elemento que implica ligá-

la à história. 

É com essa proposta de criar o efeito do vivido que os recursos retóricos 

presentificados na narrativa biográfica trazem à tona figuras ilustres que têm suas vidas 

narradas em percursos ora muito próximos dos discursos históricos e seus métodos de 

validação, ora distanciados. Assim testemunhamos controvérsias entre escritas biográficas de 

uma mesma personalidade, o que motivou, durante muito tempo, querelas teóricas, conforme 

podemos perceber, quando confrontando as ideias do biógrafo Luiz Viana Filho no livro A 

verdade na biografia, de 1945, importante contributo para os estudos do gênero na 

bibliografia brasileira, a primeira parte destinada a conceituar os principais tipos de biografias 

existentes e a segunda parte disposta a discutir e a rebater as críticas feitas por Homero Pires 

ao seu estilo de biografar. Pires criticou a biografia feita por Luiz Viana Filho sobre Rui 

Barbosa, acusando-a de lacunosa e carente de comprovações documentais. Indignado com as 

acusações, Luiz Viana Filho devolve o arrazoado com o intuito de provar o quanto tinha 

conhecimento sobre o tipo de escrita. O tom assumido, na obra de Viana Filho (1945), é 

ríspido e beira o território das ofensas intelectuais. 

Atentamos para as marcas temporais, inscritas na querela, embora tenhamos 

observado a ocorrência de grandes variações no gênero, variações atreladas a mudanças 

históricas. Percebe-se o quanto é difícil aceitá-las ou aplicá-las ao fazer biográfico, 

principalmente quanto às marcas individuais das escritas e suas respectivas interpolações às 

vidas narradas, conforme nos adverte Viana Filho (1945): 

 

E isso, sobretudo, para que nos nossos julgamentos, não incorramos no erro de 
exigir dos autores aquilo que não desejaram fazer, nem eram obrigados a realizar. 
No entanto, embora isso nos pareça exato, nada nos impede que procuremos saber 
dentre as modalidades do gênero biográfico, qual a mais capaz a mais apta a realizar 
as próprias finalidades desse gênero (VIANA FILHO, 1945, p. 15). 

 

 Retomamos aspectos já abordados no primeiro capítulo desta tese,concernente à 

classificação da biografia segundo parâmetros elencados por Luiz Viana Filho, os quais 

resumimos em quatro grandes grupos: a) a simples cronologia de fatos relativos a alguém; b) 

através da vida, o estudo de uma época; c) a descrição de uma existência e a apreciação crítica 

sobre uma vida previamente distinguida; e d) a narração biográfica constituindo o objetivo 

primacial de uma visão de mundo (VIANA FILHO, 1945, p. 13). Nesse aspecto, é importante 

salientar que a escrita de Isaías Alves assenta-se nos quatro grupos, ampliando-os um pouco 
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mais, pois presentificada no tempo e tecendo, a partir da narrativa sobre alguém, 

autoexplicitações que geram imagens e fatos em torno si. Mesmo cumprindo, como biógrafo, 

o princípio basilar dos estudos biográficos, sugerido por Vilas Boas (2002), naquele em que o 

biógrafo escolhe, para biografar, indivíduos, heróis ou bandidos, os quais lhe mereçam o 

respeito, Isaías Alves avança nos objetivos, inclusivamente representando-se na 

protagonização das ações e eventos narrados, deles se apropriando para emitir comentários e 

suscitar debates. 

 Se Isaías faz uma opção acertada não sabemos. O certo é que ele, muito consciente, 

escolhe educadores para biografar, aproximando as experiências narrativas para fazer ponte 

entre biógrafo e biografados, apostando num modelo de biografia que propõe o exame e o 

autoexame na construção do saber coletivo, realizando, na prática o que Vilas Boas (2006) 

configura como metabiografia. Extrapolando o simples relacionamento entre sujeito-sujeito e 

objeto, além de personificar o leitor como interlocutor e possível biógrafo, já que ele é 

convocado todo o tempo a participar, de forma ativa, do pacto de factualidade ou 

verossimilhança, Talvez pela primeira vez, na literatura brasileira, deparamo-nos com um 

formato de biografia, seja em Memórias do Barão de Machaubas, seja em Vocação 

pedagógica de Rui Barbosa, que problematiza, não só o ato de biografar, como o próprio 

sujeito biografado. Leiamos um trecho do primeiro: 

 

Abre-se-lhe a segunda fase da vida. Infeli zmente não conseguimos o segundo 
relatório de 1857, ao grande estadista liberal Cansanção de Sinimbú. As ideias 
contidas no primeiro dão, todavia as justas proporções do entusiasmo e devotamento 
com que exerceu o novo diretor dos Estudos as altas funções do seu cargo. Das mais 
gerais às mais particulares, todas as questões ligadas ao ensino foram ventiladas e 
discutidas com o maior desassombro e elogiável franqueza, quase todas com perfeito 
senso pedagógico (ALVES, 1942, p. 23) (grifo nosso). 

 

Agora, do segundo livro: 

 

Seria alongar demais este trabalho reproduzir, em trechos épicos, os 
exemplos de linguagem e de coragem cívica, quase temeridade, que encheram os 
últimos vinte anos de monarquia e trinta e quatro de república. Sua produção está 
em antologias e na bibliografia que a “Casa de Rui Barbosa” coordena e publica, 
num trabalho monumental digno da vida do seu imortal patrono (ALVES, 1959, p. 
235-36) (grifo nosso). 

 

Nas duas citações, impõe-se a presença de um elemento muito importante na 

produção alvesiana: a consciência de que a biografia deixa de ser uma mera apologia dos 

indivíduos, ou narrativas monótonas que tratam de meros episódios descritivos sobre a vida 
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de alguém considerado importante, passando a aventar possibilidades intencionais, também 

demarcando lugares para o autor e também para o leitor. Isaías Alves não se esquiva a 

análises nem a circunstâncias eventualmente embaraçosas às conclusões que seriam seu 

objeto. No primeiro trecho, ele confessa não ter encontrado um dos volumes, que mostraria 

parte da ação do Barão de Macaúbas. No segundo, lamenta a lacuna proposital de trechos 

importantes da vida de Rui Barbosa, justificando que foram suprimidos para não alongar o 

ensaio. Mais do que uma simples confissão de falha, relativiza que aceitemos, ou não, o 

retrato traçado pelo biógrafo, ele próprio acusando-se de deliberada omissão. E por mais 

convincente que nos pareça, ao apresentar-nos as personagens biografadas como retratos 

aceitáveis, investe numa honesta disposição, franqueando-nos a possibilidade reflexiva, 

mesmo através de claras lacunas biográficas. Tudo isso é bem orquestrado e, não sendo fácil 

de ser percebido, abre clareiras na tentativa de que aceitemos o biografado, pois, afinal, não o 

aceitar corresponde à rejeição do biógrafo, uma vez que, conforme adverte Edgard 

Cavalheiro, 

 

O condicional é nosso, pois Ludwig é categórico e conclui que o biógrafo não é mais 
do que um intermediário que toma pela mão direita o herói e pela esquerda o leitor, 
fazendo passar por seu próprio corpo, ao deste, as correntes elétricas que se irradiam 
daquele (CAVALHEIRO, 1946 p. 47). 

 

Embora tenhamos, até aqui, nos detido nas obras de Isaías Alves com características 

de escrita (auto)biográfica, seu trabalho de cunho memorialístico - Matas do Sertão de 

Baixo (1967) - é obra que arregimenta para si e seu autor a rubrica de valioso documento 

historiográfico e sociológico, tido por alguns como muitíssimo superior a todas as outras. A 

produção dessas memórias alvesianas não se limita à história individual, mas organiza-se em 

tônus que permite ao autor constituir-se identitariamente, bem como, revelar a identidade 

profunda de sua ambiência natal e da região conhecida como Recôncavo Baiano. Claro que as 

três obras representam verdadeiros mapeamentos, legados históricos e memoriais realocados 

pelo conteúdo documental que nos instiga com sua estrutura estético-estilística inovadora, 

para um autor que ainda não se constituía como escritor e que nos surpreende com uma 

aprofundada restauração de memória social em obra cujo resultado final não se coloca como 

trabalho de amador. Isaías Alves junta, ao ato de lembrar, o reconhecimento social da 

importância do passado, a ele entoando loas e pondo-o sempre em relevo, no cada vez mais 

irrecuperável gesto de desconfinamento de narrativas sobre os outros e sobre si e seu entorno. 
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 O empenho em cantar o passado exigiu do narrador memorioso um projeto 

engenhoso para convencer o leitor e com ele partir por viagens sentimentais, aproximando 

assim,a todos, afetivamente do passado, como emblema e matéria da experiência narrativa 

com o tempo, através das evocações e das lembranças. A esse prpósito, diz Isaías : 

 

A viagem sentimental é pela segunda metade do século XIX e primeiros 
decênios do XX, que avança célere pelo terceiro terço, tão cheio de transformação 
do mundo, como é possível prever. Cada século traz uma missão, entre lances de 
ciência e desvairamento de filosofia, com as dôres que sofrerão os povos. O passado, 
todo romântico das grandes cidades será para nós agreste, laborioso (ALVES, 1967, 
p. 42). 

 

O trecho acima, encontramo-lo em Matas do Sertão de Baixo (1967), mas repetem-

se, nas três obras em análise, em estruturas bem elaboradas, com linguagem expressiva e 

características singulares da retórica memorial, agregada a uma dinâmica pedagógica que 

equilibra a verdade da história e o valor da técnica literária, além da já apregoada e dialógica 

conversa com o leitor. Vale salientar que mais de vinte fragmentos das três obras apresentam 

essa consciência de Isaías Alves em relação ao leitor – que, para ele, nunca será um leitor 

passivo e neutro, mas um interlocutor sensível e interessado, se não, pesquisador, certamente 

acessível ao encontro com o passado,através de documentos revisionais desse passado, em 

obras que os façam sempre prontos a embarcar numa viagem iniciada pelo autor, como peça 

sentimental, ao mesmo tempo em que assume o épico de testemunho de uma época. Isaías 

Alves não pretende deixar dúvidas sobre sua condição de autor, mas faz isso de forma a 

requestar também a consciência do leitor, assumindo a condição do diálogo e requerendo 

parceria e cumplicidade para o que demarca nas três obras onde se pode ler trechos,como os 

abaixo com a singularidade espaço-temporal e contextual em que cada um aparece: 

 

Ao finalizar esse primeiro esboço da vida do patriarca da educação nacional, 
fizemos adrede uma alteração em nosso plano e deixamos para aqui as referências ao 
“método Macahúbas” [...] Veja-se a Revista do Instituto Histórico e Geográfico da 
Bahia n.º 50-1925 (ALVES, 1942, p. 102). 

 

[...] É claro que a vida independentemente[sic], às vezes licenciosa, distraída de 
externato não é a que mais lhe convém. (Permita-se aqui chamemos a atenção do 
leitor para a frase virgulada de João Barbosa: indicará seu espírito dogmático?) 
(ALVES, 1959, p. 80). 

 

Afinal, concluímos as viagens sentimentais na casa de um descendente de 
Manoel da Cunha Fróes de Almeida, cuja ligação com o tetravô não se recobrou 
ainda. [...] Nossa tarefa parece terminada[sic] outro a retome e preencha as lacunas 
que o tempo vencerá (ALVES, 1967, p. 196). 
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As teorias até aqui inconclusivas, no que se refere à (auto)biografia ou a memória, 

atentam para a necessidade de uma sistematização da narrativa biográfica brasileira e alertam 

para o fato de os autores usarem elementos da ficção para transcreverem a história da vida 

real. O recurso retórico utilizado por Isaías Alves é a constante e sinuosa conversa com o 

leitor, um recurso de natureza dialógica, a que ele recorre no intuito de intermediar o projeto 

histórico e a construção plurissignificativa da narrativa memorialística. 

Booth (1980) prioriza a conversa com leitor como um dos muitos recursos retóricos 

de que o autor lança mão para exercer um cuidadoso controle sobre o grau de envolvimento, 

ou não, do leitor, em relação ao material narrativo, de forma a assegurar certa cumplicidade 

entre o autor implícito e a personagem biografada. Isaías Alves quer que gostemos do Barão 

de Macaúbas, deseja muito que o aceitemos, ao tempo que nos incita a investigar criticamente 

a personalidade de Rui Barbosa, fora do campo educacional. Para isso, não mede esforços no 

compartilhamento com o leitor de certos trechos ambíguos, imiscuindo-se intensamente com 

as escolhas do leitor 

Esse modelo de biografia interfere nas emoções e assim decide, pela consciência 

autoral ludicamente imposta ao leitor, investir em sua identidade de leitor-pesquisador atento 

e interessado na proposta de aventurar-se pelos acertos e errâncias da personalidade 

biografada. Sequencia, assim, um duplo torneio entre o autor/empírico x autor dramatizado, 

que se transmuta na figura do narrador. Este, por sua vez, estabelece uma teia retórica que 

ultrapassa a conversa com o leitor e avança para quadros e sumários que configuram a cena, 

tudo relacionado ao campo educacional. Em outros termos, a voz narrativa, presente nas 

obras, carrega implícitamente uma identidade pedagógica que se inscreve pluralizada nas 

personalidades do Rui educador e do Barão de Macaúbas, sob o crivo do narrador - professor 

ancião que, em Matas do Sertão de Baixo (1967), transfere ao leitor as falas e sentimentos 

de um autor dramatizado: 

 

Dos elementos da fazenda de escravos, restam as senzalas, correr de casas no 
alinhamento da casa de farinha, uma sala de tronco e a sala da escola, em que 
aprenderam os filhos do fazendeiro. O professor era um leigo que, por alimentação, 
morada e alguns mil réis por mês, ensinava a ler, escrever e contar precariamente 
meninos e meninas. O tronco está hoje no Museu do Estado, oferta da família, por 
nosso intermédio (ALVES, 1967, p. 46) (grifo nosso). 

 

As relaçõesações autor-leitor não se resumem nos diálogos e interferências autorais, 

com o biógrafo ou o memorialista indicando o percurso a ser seguido. O jogo é bem mais 

elaborado. Apresentados ao leitor dois tipos de diálogos, uns são montados em frequentes 
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notas de pé de página, ocasião em que o leitor fica informado sobre diversos aspectos extra os 

contidos no corpo do texto. Ou seja, o autor empírico indica seu lugar presumível restrito 

àquele espaço. Mas, a todo o tempo, somos surpreendidos pela dicção autoral, utilizando-se 

do mesmo recurso aplicado nas notas, só que no próprio discurso, encenando o lugar de autor-

escritor numa (e pretextual) terceira pessoa, inaugurando uma espécie de sessão inicial prévia 

dirigida ao leitor, em que o narrador assume um compromisso de comportar-se 

coerentemente, a ponto de o leitor não duvidar que, independente da pessoa pronominal 

apresentada, o ele/nós do decorrer do texto é semelhante ao nome escrito na capa, conquanto 

esse nome não mais se repita nas folhas internas do livro. Eis uma amostra desse estilo de 

escrita em Isaías Alves: 

 

Em 1938, um malfeitor assaltou, numa manhã de sábado, a própria Mãe do 
Interventor no Estado, em pleno Estado Novo. O facínora penetrou cedo, subindo 
aos aposentos e arrastando a velha de setenta e dois anos escada abaixo, deixando-a 
como morta. Seu intuito era latrocínio, mas foi preso e condenado. A velha, trazida 
ao Sanatório Espanhol, no dia seguinte, convalesceu e ainda viveu oito anos, para 
morrer de edema pulmonar agudo, por demorar a chegada do socorro médico. Do 
criminoso não a defendeu a polícia, como não a salvou a ciência, oito anos mais 
velha (ALVES, 1967, p. 91). 

 

O trecho citado não informa o que pelo extrínseco textual somos sabedores: Isaías 

Alves era irmão do “Interventor do Estado”. Logo, ele fala da mãe sob um ângulo de 

indeterminação tão neutro, quanto exasperador. Isso só nos faz ratificar a certeza de que a 

mudança de pessoa, a indeterminação ou a personalização, no corpo do texto, é um recurso 

retórico recorrente , já que ele, Isaías, poderia usar as notas para referendar a sua condição de 

autor. Esse jogo, conhecemo-lo da ficção - o estranhamento - ocorre, porque estamos lidando 

com recursos retóricos em obras e pactos de leitura que exigem certo comprometimento de 

fidelidade contratual, conforme nos assegura Lejeune (2008), de que a biografia e a 

autobiografia se propõem submeter-se à prova de verificação por parte dos leitores. 

Assentar as três obras aqui estudadas como (auto) biográficas atenderia à convocação 

de Elizabete Bruss (1974), realizando o que ela denomina de ato autobiográfico. Bruss toma 

como medida a consciência do gênero por parte do autor, na medida em que ele percebe ter o 

público leitor compreendido a sua proposta de escrita, o que leva-o a reduzir os sinais 

externos designadores da especificidade de sua elocução. Isso nos faz convictos de que Isaías 

Alves, não vacila na sua proposta de escrita. Ele pretendia narrar sua gente e seu povo, mas 

desejava também - e de forma intensa e permanente - contar a sua história individual. Logo, 

nele estava, radical, a certeza da transgressão do gênero, o que fica evidente nas marcas 
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linguísticas textuais, seja pela escolha de pessoa, na voz do discurso, seja pelas impressões de 

memórias desenvolvidas em que ele se aproxima e se distancia dos fatos narrados. Assim 

prevenido, ele queria manter o pacto de referencialidade, embora se traindo e mostrando que 

muitos episódios narrados eram experiências individuais que, a todo custo, queria tornar 

públicas como uma forma de discreta epifania e perpetuação de si. 

A estrutura narrativa presente em Vida e obra do Barão de Machaúbas (1942), A 

vocação pedagógica em Rui Barbosa (1959) e Matas do Sertão de Baixo, (1967) é uma 

clara demonstração de que a história coletiva pode ser representada por um só indivíduo. Ao 

vermos reencenadas a vida do Barão, de Rui e do próprio Isaías Alves, cremos também revista 

a epopéia da educação brasileira. Escrita e desempenhada por quem narra uma vida, ao tempo 

em que canta uma nação. Para assumir esse compósito de escritas de vidas, Isaías Alves 

movimenta constantes relações entre o tom didático-histórico ao ficcional, narrando feitos que 

se dicotomizam pela dubiedade do relato ou pelo fato histórico devidamente comprovado e 

com uma referência histórica a ser consultada. A seleção dos fatos é muito bem desenhada, 

pois dialoga com o interesse do leitor em sua faina de redescobrir o Brasil, valorizando esse 

tipo de produção que reinventa a História por intermédio de outras modalidades narrativas. 

Logo, temos, assim, um fazer biográfico, que funcionava como um mecanismo capaz de 

instruir leitores na gramática normativa dos saberes específicos da nação, projeto estabelecido 

e assumido entre as décadas de 1920 a 1930. 

Almejamos, até aqui, apresentar, em linhas gerais, aspectos da construção narrativa 

de Isaías Alves que o inscrevem como o memorialista que criou alternativas, através das suas 

evocações pessoais, a fim de reviver momentos históricos do seu tempo. Persuadindo o leitor 

a acreditar nessa proposta saudosista, que ressurgia de seus escritos, e para conseguir esse 

intento, combinando elementos narrativos diversificados, Isaías Alves priorizou certas 

temáticas, experimentando os mais distintos recursos retóricos, tudo mobilizado para que ele 

fosse percebido como o grande intelectual que foi, como também para promover o 

deslembramento de sua atuação como integralista - ironicamente o fato que mais o faz ser 

lembrado. 
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4. 3 ISAÍAS E BARÃO DE MACAÚBAS: DIÁLOGOS ENTRE EDUCADORES  

 

 

Vida e obra do Barão de Macahubas, publicada inicialmente em 192452, com o 

título Esboço da vida e obras do “Amigo dos meninos”, Dr. Abílio César Borges, Barão 

de Macahubas: é um mosaico sobre a vida do educador Abílio César Borges – o Barão de 

Macaúbas - ao tempo que reproduz o cenário da educação brasileira no período. A narrativa 

sobre a vida do Barão contém elementos muito próximos da trajetória de vida do próprio 

Isaías Alves, ambos apaixonados pela Pedagogia, ambos bacharéis que não exerceram 

plenamente as suas formações, devido ao verdadeiro sacerdócio a que se predestinaram. As 

concepções deles sobre educação se assemelham bastante, além de um estilo de relatórios 

tornar-se prática muito comum na atividade gestora de ambos. Outra coincidência de 

aproximação entre os dois é que Isaías Alves, em seu tempo, também possuiu um 

estabelecimento educacional, o famoso Colégio Ipiranga, responsável pela formação de 

expressivos nomes da intelectualidade baiana, a exemplo de Jorge Amado e Adonias Filho. 

Através de Isaías Alves, conhecemos o modelo de educador que, ao ver do biógrafo, 

Abílio César Borges foi, alguém  muito comprometido, construindo com intensa participação 

as melhores propostas pedagógicas do país. Isaías descreve-lhe os métodos e as ações, bem 

como, sua atuação efetiva, seja através de publicações, seja com propostas de leis nos 

diferentes conselhos governamentais de que fez parte, seja em viagens internacionais, para 

estabelecer bases comparativas da educação, ou nos exercícios de tradução de obras como Os 

Lusíadas. Ao reconhecermos tais características, logo nos fica a impressão de que tais 

qualidades estavam sendo atribuídas por Isaías Alves ao barão, mas vislumbrando-as como 

similitudes às suas próprias, uma vez que ambos buscaram ampliar a educação brasileira, 

adequando-a a reformas coerentes com a nossa realidade. O Barão procuraria adaptar suas 

ideias e seus métodos, as mudanças pedagógicas propostas, para tanto, empenhando-se, por 

mais de duas décadas, em lutas pelo ideal de ver a educação brasileira ser mais assistida pelo 

poder público. 

Como afirma Isaías Alves, o Barão era considerado o pedagogo da Monarquia, tendo 

conseguido, junto ao Imperador, importantes apoios para suas teses. Articulado com o 

governo e com a imprensa, soube utilizá-los, não só em função dos objetivos pedagógicos, 

como também para difundir discretos princípios republicanos. Por ocasião da Guerra do 

                                                           
52 Salienta-se que a primeira edição do livro ocorre da no centenário de nascimento do Barão de Macaúbas. 
Trataremos mais detalhadamente de Abílio Cesar Borges no capítulo seguinte. 
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Paraguai, Abílio César Borges, conclamaria o povo a lutar pela soberania brasileira. Segundo 

o biógrafo Isaías Alves o comprometimento patriótico do Barão seria tamanho que ele chegou 

a patrocinar, assim como o fizera com a distribuição dos livros, um batalhão partidário do 

Abolicionismo, fundando mais tarde uma associação denominada “Sociedade 7 de setembro”, 

responsável pela publicação do jornal O Abolicionista, com indícios de seu empenho na luta 

pela formação de homens livres, num país também liberto da pecha do escravismo. 

O espaço virtuoso que Isaías Alves impõe ao nome e do papel desempenhado pelo 

Barão de Macaúbas antecipa-nos, contudo que, mesmo assumindo uma postura laudatória na 

relação com o biografado, ele direciona o leitor para pensamentos do Barão dos quais 

discorda, ou então aponta fragilidades nas propostas pedagógicas apresentadas em relatórios, 

utilizando-se de expressões indicativas de divergência entre os conceitos seus e os de seu 

analisado, em sentenças como “nesse assunto ele foi superficial”; (ALVES, 1942, p. 101); 

“eis aí uma lacuna” (ALVES, 1942, p. 30) etc. Com isso, impôs independência e autonomia 

em sua identidade de exímio pesquisador da história da educação brasileira. 

Composta por nove seções ou capítulos,a vidobra do Barão de Macaúbas propõe 

mapear aspectos significativos da vida do ilustre educador, desenhando-se em formato 

inovador. Podemos iniciar nossa leitura por qualquer seção da obra, sem que isso prejudique o 

entendimento, sobre a vida do biografado. Isso, é claro, não traduz nenhuma novidade, já que 

autores, a exemplo de Machado de Assis, elaboraram propostas renovadoras, contendo 

capítulos independentes ou rupturas cronológicas estilísticas, ideológicas, formais etc. Mas o 

fato de a obra de Isaías Alves pretender-se formalmente concebida segundo modelos 

canônicos, praticando um esboço de ensaio biográfico e em segunda edição, será lógico supor 

uma certeira e direta inovação, uma vez que a proposta metodológica para obras dessa 

natureza, além de exigir didatismos indispensáveis ao formalismo conceitual, não parece ter 

como objeto a primazia de qualquer signo de sedução ao leitor. 

Como observa Vilas Boas (2006), descrever a ascendência/descendência torna-se 

aspecto extremamente  significativo para iniciar uma biografia, pois a família é considerada 

como marco zero da origem da vida biografada, não apenas para fornecer registros 

informativos, mas para, de alguma forma, explicitar ou justificar temperamentos. Desse 

modo, as biografias consideradas clássicas devem, ao menos, obedecendo a criterioso rigor 

metodológico, devem ao menos, começar pelo nascimento do biografado e daí, seguir o 

sincronismo entre nascimento, vida e morte. No entanto, Isaías Alves rompe com essa 

perspectiva linear e, já no prólogo de sua obra, celebra a poética da memória revisitando o seu 

próprio tempo histórico (que não é o mesmo do Barão), apresentando-se como 
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educador/formador de professores e descrevendo o motivo que o fez decidir-se pela 

publicação da biografia de Abílio Cesar Borges: 

 

Certa vez, em um curso de aperfeiçoamento de professores do Distrito Federal, 
lemos algumas frases de Macahubas e pedimos às educadoras que nos indicassem o 
autor de cada pensamento. Surgiram os nomes de Dewey, Thorndike, Ferrière, 
Kilpatrick, e outros notáveis educadores modernos. Grande foi a surpresa quando 
apresentamos as obras originais de Machaubas em 1882 e 1883, acerca da “Lei nova 
do ensino infantil” e do ensino da aritmética. O brasileiro eminente era 
desconhecido. Os estrangeiros mais modernos dominavam, com as ideias que ele 
defendera e propagara, a atenção dos mestres da infância (ALVES, 1942, p. 6 ). 

 

Situando-se memorialísticamente no contexto histórico da segunda metade do século 

XIX, Isaías analisa as influências europeias na educação brasileira, bem como critica as ideias 

educacionais por ele consideradas superadas. Poderíamos, então, entender, no interior uma 

estrutura de escrita biográfica, como algo normal contextualizar o século do biografado. Uma 

vez que o biógrafo se insinua como autor empírico dramatizado em narrador, não estamos 

mais falando de simulação de autobiografismos, mas de uma performance narrativa, elaborada 

através de um jogo linguístico discursivo que eventualmente traduz em personificação 

autoral -, tudo aquilo que apreende. Num subcapítulo intitulado Universidades, em que Isaías 

Alves declara ser “razoável um exemplo”, (ALVES, 1942, p. 9) presentificando-se nesse 

exemplo a pessoalidade do narrador, deixa clara a sua incontornável carreira afeita a um 

destino histórico dotado de sentido e direção comum às grandes figuras portadoras de virtudes 

exemplares, ele mesmo, Isaías, então incluído: 

 

Quando, há quinze anos, a mocidade brasileira, em prova admirável de sua 
constância e tenacidade, congregou em São Paulo os seus representantes em todo 
país, os fanáticos do comtismo bateram-se corajosamente contra a creação das 
universidades, que eram para eles o baluarte da autocracia napoleônica do 
escravismo intelectual, nova Bastilha nas plagas da livre América. E’ que a França 
havia temido ver mais uma vez suas Universidades nas mãos do poder como 
instrumento o governo (ALVES, p. 10-11)53. 

 

Um claro movimento de composição entre as personalidades de Isaías Alves e Abílio 

Cesar Borges, passa a constituir o objeto da obra biográfica, pondo em relevo as duas faces de 

uma mesma moeda, traços a ambos comuns e similitudes, nas ações de coragem, 

engajamento, generosidade e empenho patriótico - elementos fundamentais nas distintas 

trajetórias. A fim de legitimar tais aproximações e caracteres, Isaías Alves não se furta a 

                                                           
53 Ele foi delegado/representante da turma de Direito,conforme documento apresentado no II capítulo p. 69. 
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elevar-se, junto com o biografado, como figura central de episódios, julgados por ele como 

valiosos para o cenário educacional brasileiro. 

Valendo-se da memória impregnante da recordação, o biógrafo do Barão de 

Macaúbas participa ao leitor seu envolvimento pessoal em lutas sociais, a exemplo daquele 

em que solicita a implantação da faculdade de filosofia e filologia no Brasil e na Bahia. O 

jogo especular instiga o narrador, que não se contenta em ser apenas biógrafo. Ele se insinua e 

nos convence, com análises aprofundadas, acerca de temáticas propostas no curso da obra, 

apresentando-se também como educador, ao tempo em que reconfigura sua importância junto 

a fatos ligados à educação brasileira, retomando a cronologia biográfica do Macaúbas a partir 

de sua exposição como narrador confiável independente da voz camuflada em primeira pessoa 

do plural, que assim se pronúncia 

 

E nós ao terminar o primeiro quartel do século XX, ainda temos um espectro de 
universidade, onde não há uma faculdade de filologia e Filosofia! Onde se formarem 
os guias do ensino secundário? (ALVES, 1942, p. 11) (grifos nossos). 

 

O uso da primeira pessoa do plural é recurso usual na tipologia biográfica, conquanto 

não deva ser marca específica de pessoalização, nem se trate de uma arbitrária ou generosa 

escolha gramatical. Em se tratando da produção de Isaías Alves, podemos concluir ser tal 

escolha um recurso intencional, acrescido de um artifício de autor dramatizado, já que a 

atuação empírica do autor reconhece o recurso como passível de usar, desde quando queira se 

fazer presente na narrativa, donde as notas de rodapé, demarcadas pelo autor em toda a sua 

produção, para mais evidenciar sua notoriedade como escritor, ao lado de a elas recorrer para 

municiar o leitor com informações sobre si. Logo, quando nos deparamos com o uso da 

primeira pessoa do plural, no corpo do texto, notamos mais um artifício autoral, 

dramatizando-o como narrador. Não se trata de conjecturas superficiais, e isso fica evidente 

ao término de cada citação, sobretudo nas expostas com propósito deliberado, a exemplo 

daquela em que o narrador insere uma referência de pé de página e aproveita para justificar a 

necessidade da Faculdade de Filosofia na Bahia e todo o seu esforço pessoal para a 

implementação do ensino superior no estado. 

Quanto menos segue o sincronismo proposto pelos cânones biográficos, mais Isaías 

Alves se empenha em descumprir a proposta teórica de linearidade do gênero. A suposta falta 

de cronologia parece ser mais um recurso utilizado como artifício de sedução ao leitor, 

justamente para convencê-lo da impossibilidade de narrar integralmente uma vida sem que 

sobreexistam lacunas, sejam elas intencionais ou não. Até mesmo quando retoma a narrativa 
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de vida do biografado, em Isaías Alves a ausência do autor se realinha através de vieses ora 

nítidos, ora nem tanto, ocupando todas as histórias de que ele possa lançar mão. 

A inscrição da narrativa como ensaio biográfico é o que nos sugere Lejeune (2002). 

Esse tipo de escrita pede um contrato de parceria entre autor e leitor. Ao assumir tal modelo, o 

biógrafo instrui as partes sobre um acordo flexibilizado, podendo muito bem ser quebrado por 

uma das. Tanto o leitor pode assumir outros jeitos de leitura, quanto o autor pode misturar 

vários eus no plano narrativo, inserindo outras vozes, diferentes do projeto original, deixando 

outros espaços que se abram a ambiguidade. Podemos, então, perguntar: quem está sendo 

biografado? Afinal, ao biografar Abílio Cesar Borges, Isaías Alves mais parece reivindicar a 

sua própria voz, no corpo do texto, do que incidir em outras práticas narrativas. 

O grande problema do biógrafo Isaías Alves parece ser intercambiar, entre tantos 

eus,o seu próprio, além daquele biografado, e de tantos outros que ele convoca para contribuir 

no processo fragmentário de narrar uma vida. Na produção de Isaías Alves, tais mutações 

formais do gênero evidenciam, uma novidade, no gênero biográfico tido como 

contemporâneo,levando-nos a reconhecer a que é mais uma variação entre tantas por que 

passou o gênero – certamente um dos mais antigos na tipologia literária do Ocidente. 

Dissemos, inicialmente, que Isaías Alves não se apresenta com o rigor sincrônico 

próprio das biografias clássicas. Chegamos mesmo a afirmar que ele redimensiona a noção de 

pacto ou contrato de leitura. Esse combinado de situações na escrita aponta até para um sem - 

limite da apuração biográfica. Dadas as divergências nas pesquisas de que ele se 

utilizou,como fonte referencial da vida do biografado, no caso, Abílio César Borges, o 

narrador optou por trazer à baila as fragilidades de um contrato de leitura linear, 

demonstrando que a biografia parte de um referencial nada excludente. Assim, ela não será a 

única expressão da verdade de uma vida, exigindo, do leitor, pactos outros, e, do autor, o 

compromisso de referendar atitudes e o papel ativo de seu novo leitor, a partir e durante o seu 

processo de escrita e recepção. 

Contrariar os limites do fazer biográfico é o que Dosse (2009) chama de desafio, algo 

que Isaías Alves parece ratificar. Não registramos, todavia, em sua escrita um reconhecimento 

tácito ou consciente da plena assunção de tal repto. O que percebemos são defesas veementes 

da utilização de documentos factuais para a escrita biográfica, conquanto o mesmo Isaías 

Alves reconheça com lucidez que tais documentos são passiveis de releituras, para tanto 

repassando suas impressões ao leitor. Aberta a possibilidade de revisão da escrita sobre o 

biografado, o narrador se assegura de uma marca definitiva em seu estilo: a transversalidade 
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de uma biografia possível, tangenciada muitas vezes pela subjetividade do biógrafo, presente 

em sucessivas incursões, variando de trecho a trecho: 

 

Nos vários parágrafos deste esboço estudamos alguns compêndios de Abílio. 
Enumerá-los-emos na ordem cronológica das edições. Todos eles lhe demonstram a 
clarividência do pedagogo. As bibliografias divergem, neste ponto, de uma 
indicação deixada por Abílio.[...]Preferimos conservar a ordem das bibliografias 
anteriores, aguardando mais lazer para retificá-las, se preciso e possível 
(ALVES, 1942, p. 09) (grifos nossos). 

 

Para Isaías Alves, o campo da escrita biográfica está em constante movimento e 

transformação. Fornecendo-lhe mais elementos inovadores, como a consulta à própria 

memória, acaba estabelecendo significativo contraponto entre a exatidão dos documentos e os 

dados recolhidos pela lembrança ou pela evocação. Às memórias, ele acrescenta informações 

e factualidades, credibilizando ainda os depoimentos orais e instaurando novas relações 

dialógicas nesse gênero de narrativa. A junção desses elementos, até então díspares, parece-

nos antecipar os relatos e as pesquisas com histórias de vida, em curso na perspectiva 

contemporânea. 

Nosso narrador viajante intercambia, assim, experiências cíclicas, num modelo que 

retira da biografia a aura mítica, laudatória e elegíaca. Isaías Alves reconhece como valioso 

aquilo que sugere em seu fazer narrativo, ou seja, a diluição da biografia em outros e para 

outros gêneros. Assumir um texto como exclusivamente biográfico, autobiográfico ou 

memorialístico, é indício certo de equívoco. Reconheçemos, pois que a biografia pode se 

metamorfosear em autobiografia, e que essa é uma aposta/escolha narrativa a que podemos 

vincular qualquer obra com marcas estilísticas próprias do biografismo, contendo 

características do autor, presentes nas relações esporádicas apresentadas, coincidências quanto 

à naturalidade, profissão, estado civil etc. A autobiografia deve ser compreendida em seu 

estatuto autoral específico, aquele que assume se narrar, mesmo que para isso seja necessário 

recorrer a performances retóricas pouco classificáveis, Isaías fala de Abílio, mas pensa em si e 

na lastimável coincidência entre biografado e biógrafo: 

 

Não foi somente esta homenagem que mereceu o educador baiano; seu nome 
encimou a frontaria de uma escola em Buenos Aires. Em compensação, nem a Bahia 
cumpriu ainda tão indeclinável dever, pois nenhuma escola pública ou particular tem 
por título esse glorioso nome. Ele brilha, somente, ao que consta numa das salas de 
aula da Escola Normal e de um colégio particular (ALVES, 1942, p. 65). 

 

O trecho acima é seguido de uma nota de rodapé em que o narrador corrige a 

informação dada no corpo do texto, confirmando que no Estado da Bahia, depois de 
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determinado tempo, dezenas de escolas passaram a homenagear o Barão de Macaúbas, pondo 

o nome do biografado, fato que coincide com o momento histórico em que Isaías Alves de 

Almeida é secretário de Instrução Pública na Bahia. Independente do conhecimento 

ministrado pelo autor empírico, o corpo do texto de Vida e obra do Brarão de Machaubas 

(1942) faz referência ao fato de o nome de Abílio César Borges brilhar em dois 

estabelecimentos educacionais a que Isaías estava vinculado – um como diretor, o outro como 

proprietário. Para incluir tal citação indireta a si mesmo, o narrador recorre a instâncias 

distintas de consciência retórica. Na condição de autor empírico, deveria se apresentar em 

notas finais de texto. Mas a voz autoral também aparece sob outro disfarce narrativo: o do 

autor dramatizado em narrador. 

O certo é que Isaías Alves, ainda que escrevendo um ensaio biográfico, tematizando 

a outrem, o tempo todo se imiscui nele, narrando-se. Além de ocupar-se em reconstituir 

memorialísticamente o Brasil e a história da educação brasileira e, principalmente, da Bahia, 

ele se inscreve nas narrativas, conferindo tratamento destacado às suas experiências como 

pedagogo e, deliberadamente, aproximando-se do Barão de Macaúbas, sobrepondo os eus, 

promovendo, com isso, variações no campo da biografia. Existe quase que uma troca de lugar 

no eixo narrativo, e, em determinados momentos, intuímos ser o barão um mero pretexto, 

cumprindo uma curiosa protagonização, cedendo lugar a Isaías Alves para que este teça a sua 

história, promova incursões livres nos campos educacional e em outros e, enfim, se projete 

como autor de importância, divulgando uma imagem capaz de apagar de sua biografia os 

rastros de estigma do Integralismo. Ao tempo em que viabiliza essa sua programática 

inserção, o narrador se permite também novas interpretações de si e sobre suas ideias e 

proclamas: 

 

O ideal seria que as escolas fossem divididas segundo os tipos psicológicos. A 
uma criança visual que ame o desenho e aprenda gostosamente a escrever desde o 
primeiro dia de escola, não impressionarão sempre as lições cantadas 
compassadamente, que serão a delícia de um menino auditivo. Hoje encararíamos o 
problema pela classificação mediante os gráus de inteligência ou habilidade mental. 
Entraria em jogo o aproveitamento escolar. Sobre o assunto, o leitor consultará; 
“Teste individual de inteligência e “Os testes e a reorganização escolar” 
(ALVES, 1942, p. 45-46) (grifo nosso). 

 

Isso prova o empenho intelectual e o constante labor de Isaías Alves pela 

integralidade da educação. Teste individual de inteligência (1927) e Os testes e a 

reorganização escolar (1934) são livros do autor, que reinveste, no convite ao leitor, para 

situar-se ativamente no processo de recepção dos textos. Sua proposta dialógica tem, no leitor, 
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um sujeito de parceria e uma figura imprescindível ao pacto de referencialidade nas relações 

leitura/escritura, ou uma inovação no fazer biográfico, que, durante a década de trinta, no 

Brasil, tornar-se-ia o que Tristão de Athayde (1931, p.165) classificou de “ epidemia 

biográfica”. A essa febre se impunham renovações, sérias reavaliações e críticas por parte de 

intelectuais enfadados, testemunhas inertes acompanhando trajetos de personalidades 

traduzidas em heróis absolutos. Athayde defendia como indispensável, aos biógrafos 

brasileiros, o estabelecimento de novos diálogos, caso não quisessem repetir modelos 

flagrantemente desgastados. 

Tais esforços de renovação ficam evidentes nos ensaios biográficos de Isaías Alves. 

Nosso autor parece ter aderido a novos fundamentos genéricos e, como estudioso 

comprometido, aceitaria o desafio de rever as suas técnicas de escrita biográfica, tomando de 

empréstimo elementos de outros gêneros, dispondo-se a encontrar consistência e variação no 

discurso, embora apresente ainda traços da convenção - descendência, fatalismo, 

extraordinariedade, verdade, transparência, tempo linear, etc. – introduzindo, em torno de si, 

elementos complexos, e narrando-se a si mesmo através da vida dos biografados, em jogo 

similar ao proposto pela ficção. 

Assim, de fato, se por um lado Isaías Alves incursiona por uma proposta narrativa 

com inovações teóricas, no seu campo específico - a educação - embora mantendo os 

referenciais da tradição canônica, reinveste-se no experimento de narrador flagrantemente 

inovador no plano da escrita biográfica. É assim que nos apresenta o Barão de Macaúbas 

como uma espécie de protagonista que compartilha as cenas de seu trajeto existencial e 

profissional com seu próprio biógrafo. O recorte narrativo e o tratamento conferido à 

personalidade, alçada à condição de protagonista, assumem um tom épico, com Isaías Alves 

fazendo a opção do registro histórico da educação brasileira através da escritura biográfica de 

um dos seus principais reformadores, ao tempo em que insere modificações no campo em 

estudo. Conquanto essas particularidades não sejam os únicos instrumentos definidores das 

variações biográficas experimentadas por ele, o biógrafo não se contenta em apenas narrar ou 

descrever, mas também acrescenta e acrescenta-se no mundo narrado e descrito, com 

intervenções não raro teóricas e críticas, mas atualizadoras in illo tempore do objeto de sua 

principal preocupação como educador: o futuro do ensino e dos métodos de ensino no Brasil. 

Outros indicativos dessas variações biográficas, experimentadas por Isaías Alves, 

vão além da escolha do gênero: as reformas educacionais e a ensaística narrativa. O simples 

fato de eleger o ensaio biográfico de um educador e intitulá-lo como tal, no corpo do texto, 

ratifica a variante por ele testada: presentificar-se identitáriamente como o professor e o 
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escritor Isaías Alves, logo no prólogo, que descreve, primeiro, a sua experiência como 

educador, ao tempo que justifica a escolha da obra do Barão de Macaúbas. Isso não só 

demarca um tipo diferenciado de escrita biográfica, mas também, convida a um distinto modo 

de leitura, diferente do proposto pelo pacto de referencialidade, legitimado por Lejeune 

(2008), já que somos informados, por Isaías Alves, do seu lugar ideológico no projeto de 

escrita. Com isso, acena, para o leitor, a possibilidade de que a sua proposta biográfica, 

mesmo tendo uma farta documentação comprobatória, possibilita, antes de tudo, diversos 

contratos de escrita e de leitura, indo além das convenções teóricas. 

Se levarmos em consideração a definição proposta por Dosse (2009), para o que ele 

classifica como vidobra, claramente nos deparamos com o que se desdobra entre os dados 

factuais da vida e a ficcionalidade da obra. Com isso, singularizamos a difícil equação homem 

e obra numa terceira via, que já não será mais o simples relato cronológico, mas também não 

será o romance. Consideramos a escrita ensaística de Isaías Alves na perspectiva dessa 

terceira via em que o narrador se realiza na duplicação do eu. O projeto de ensaio biográfico 

se complexifica desde a escolha clássica do título - Vida e obra do Barão de Macaúbas - 

indicando possíveis formatos tradicionais, conforme o senso comum de expor a vida do autor 

numa sequência linear, enaltecendo caracteres em tons laudatórios, mas também transpondo 

uma série de reflexões sobre as ações realizadas pelo biografado e suas consequências. 

Se o leitor embarcar nesse jogo, aparente e previsível, sem atentar para a 

transformação do autor em narrador, múltiplo e variado, a relação entre ele, o autor e a obra 

pode resultar opaca. Mas se o leitor-ativo orientar a condução de sua leitura num exercício 

contínuo de reflexão, ele se deparará com outra voz narrativa, que se amplifica como mais um 

recurso retórico escolhido pelo autor/narrador/biógrafo para esboçar, não somente a 

identificação com o biografado, mas a tradução de estágios de descobertas e reconhecimentos, 

utilizando-se de uma terceira pessoa, camuflada na primeira pessoa do plural, ou na 

indeterminação do sujeito que narra. Esta é mais uma variante narrativa de um biografismo 

que pretende ser reconhecido como plural e não imutável, para isso não se eximindo até 

mesmo de selecionar nuances da vida do biografado, muito próximas às da sua, ainda que 

situadas cronologicamente em momentos históricos e psicológicos tão diferentes. 

Essas marcas de distinção genérica traduzem a produção biográfica de Isaías Alves 

em relatos muito especiais, particularmente no quanto agregam variantes narrativas, 

independente da conceituação que elas assumam para os estudos teóricos, porquanto 

configuram possibilidades de novos desdobramentos, sejam historiográficos, memorialísticos, 

autobiográficos, confessionais, intimistas, testemunhais, etc., carregando consigo a 



158 
 

representação da pluralidade em que se constitui o gênero literário ocupado em narrar o outro 

e a si mesmo, num só tempo. 

Para narrar e descrever a vida e a obra do educador Abílio César Borges, Isaías Alves 

elabora uma revisão de conjunto dos acontecimentos, projetando, com a leitura, a reorientação 

crítica sobre o cenário da educação brasileira a partir de século XIX.Somos conclamados a 

pensar e repensar um projeto de nação, encerrado na proposta pedagógica bastante conhecida 

como método de estimulo-resposta. Biografar o Barão de Macaúbas ultrapassa os limites da 

individualidade do biografado pois, ao descrevê-lo, como também a Rui Barbosa, e a outros 

educadores, de que se ocupa, Isaías Alves refunde a identidade nacional, permeáveis a 

mudanças, sobretudo ao transferir aos educadores o signo de sujeitos legítimos representantes 

da nação. 

Todo o trabalho de biógrafo é eivado de densidade documental, depoimentos, 

informações, transcrições de peças e papéis oficiais, indicação de livros, como uma prática 

didática de um professor que instrui o aluno (leitor) a descortinar detalhes da vida a ser 

biografada. Mas se engana quem pensa que esse biógrafo assume o tom professoral 

hipertrofiado em linguagem hermética, que poderia dificultar o entendimento. Na verdade, ele 

assim começa o ofício, muito comum, aliás, no Brasil na década de 1930, proferindo suas 

Conferências educacionais, segundo o fervor e o intuito patriótico de valorização e 

fortalecimento da identidade nacional. Mas logo o tom de suas obras se modifica. 

Nossa tese inscreve o narrador alvesiano como memorioso, na linha de uma 

cosmovisão nostálgica, recuperadora dos valores do passado e com o autor empírico 

desconcertado frente ao progresso, sempre intentando sempre a permanência da memória 

desse passado, tornando pública a versão e a inscrição de si. O passado, para esse narrador, 

explicita-se invariavelmente como melhor que o presente. E quando esse passado traz uma 

recordação ruim, o narrador o transforma em incontestável ensinamento para as futuras 

gerações. 

A notação de escrita memorialística em Isaías Alves, independente da rubrica que 

assuma, pois se fixa em intermediar a lembrança, e a evocação da aldeia, para evitar que 

ocorra o deslembramento. O empenho em garantir a permanência do tempo e do autor, 

obriga-nos a lembrar, o tempo todo, episódios que se repetem e se armazenam em zonas 

inativas da memória até mesmo por uma questão de sobrevivência. O narrador investe 

esforços nas suas constantes retomadas memoriais através de viagens afetivas que consolidam 

a memória como eixo central de sua escrita. O narrador se comporta como o camponês 

sedentário, preso à sua terra, conhecendo a vila e dando sentido ao passar do tempo. 
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Vida e obra do Barão de Macahubas (1922-1942) fica no eixo de um percurso, 

como uma encruzilhada teórica. E se não é um defeito de gênero, é antes um reconhecimento 

da personalidade literária autônoma, que se apresenta num estilo biográfico que sugere outros 

pactos de referencialidade, assumindo que a biografia tem zonas de opacidade que suscitam 

conflitos, deles gerando-se novas dúvidas e certezas sobre uma identidade plural, seja na vida, 

seja na obra. 

Ao escolher inicialmente o título Esboço da vida e da obra do Barão de 

Machaubas (1922), Isaías Alves parece apresentar o antigo conceito vigente, aplicado ao ato 

de biografar. O Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa (2005) define esboço 

como o primeiro traçado de um desenho onde se indica apenas o conjunto e as divisões 

principais de uma obra definitiva, o que indiretamente confirmamos com Arfuch, que amplia 

esses sentidos, sugerindo: 

 

[...] Falar sobre a vida é sempre abrir um assunto de discussão, não é nunca uma 
simples enumeração de acontecimentos, e nesse sentido a conversa cotidiana, que 
aporta seu tom à entrevista, é exemplar: o relato de alguém não só habilita, mas 
espera a ativa participação do interlocutor, seu comentário, com solo, sugestão ou 
admoestação. Aceitar a exposição pública do momento biográfico, oferecer esse 
dom da privacidade - mesmo estereotípico -, reduplica essa expectativa ao infinito... 
(ARFUCH, 2010, p. 185). 

 

O valor desse modelo de escrita biográfica, primeiro pela escolha de educadores para 

biografar, segundo, pelo painel histórico traçado e posto em cotejo, conduz Isaías Alves a um 

patamar de importância dentre os autores relacionados ao gênero. Já em sua primeira incursão 

biográfica, Isaías Alves exibira variantes que nos ajudam a ratificar o pensamento de que “as 

boas biografias transcendem as tradições e aos discursos canônicos” (VILAS BOAS, 2002, p. 

18), explorando a inversão de expectativas, e seguindo um curso de inovações formais que 

progressivamente faria avultar nas obras adiante publicadas. 

Tendo a leitura como pacto consciente de verificabilidade, Isaías insere, na seriação 

biográfica, um sistema documental comprobatório, produzindo análises mesmo quando tinha 

algo que o incompatibilizava negativamente com a imagem do Barão de Macaúbas, a ponto 

de subestabelecer a expressão “erro do biógrafo” (ALVES, 1942, p. 187) para justificar 

eventual contraponto analítico de sua autoria. Ou seja: questiona as fontes, as mesmas que 

vinha utilizando como marca de referencialidade. Esse fazer biográfico sugere ao leitor uma 

proposta de revisão do contrato, reconhecendo que para estabelecer uma interpretação da 

narrativa de vida do biografado, o biógrafo terá que negociar consigo ou com os outros. 
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Vejamos um trecho em que ele recolhe impressões dramáticas do relatório do Barão de 

Macaúbas acerca de castigos corporais, e expostas numa seção intitulada o medo: 

 

O professor que frequentemente castiga seus discípulos, ao mesmo tempo que os 
rebaixa, ganha seu ódio e aversão e estes sentimentos dominam a escola, porque os 
meninos o considerarão seu terror e os companheiros, vítimas do martírio. E o que 
pode ser esperado de alunos que detestam os mestres e têm horror à escola? 
(ALVES, 1942, p. 59). 

 

Predomina ainda aí inversão de expectativas, um dos pontos considerados mais 

negativos na personalidade do Barão, justamente os castigos físicos impostos aos alunos e 

praticados pelos professores nos seus colégios é tratado por Isaías Alves . Sob esse crivo de 

fundo moral, ficção e realidade se uniam para denunciar mazelas, a exemplo do que faz Raul 

Pompéia, no romance impressionista O Ateneu. Seria de esperar o silêncio de Isaías Alves 

sobre esse tema ou, ao menos, o grifo autoral com a citação acima. Mas o biógrafo incorpora 

mais uma variante, a consciência do autor, fazendo surgir, com a identidade pedagógica e 

biográfica, a omissão ao leitor de informações importantes, enunciadas três páginas depois: 

 

Neste ponto a ação divergiu raramente da ideia. Abílio empregou castigos 
físicos algumas vezes. Havia alunos terríveis e ele sentia o dever de não abandoná-
los. Preferia às vezes contrariar suas opiniões a desistir da transformação de alunos 
mais revessos e quase invencíveis. Ele se gabava de ter conseguido verdadeiras 
vitórias, com o emprego de certa violência. Abílio perdoava ou dava castigos 
morais; mas também os empregou violentos, sobretudo na primeira fase de sua vida, 
no Ginásio Baiano. Nestes momentos de maior energia intervinha sua desvelada 
esposa, a Mamãe Chiquinha dos alunos de quem ela era o anjo protetor (ALVES, 
1942, p. 63) (grifo nosso). 

 

De imediato nos questionamos: o que teria levado o biógrafo a tecer tais 

considerações e fazer tal afirmativa? Decerto não seria a obra ficcional do Raul Pompéia 

porque, após narrar a morte do Barão e face a toda experiência biográfica, o narrador destina 

uma seção, sem título, para marcar com giz a leviandade do aluno que o Barão distinguira, por 

três vezes, com prêmios e títulos honoríficos. Não seria também uma alocução sem provas, 

pois essa não era a postura do autor no seu fazer biográfico e em seu comportamento pessoal. 

A resposta virá num fragmento aposto em estudo dedicado a Rui Barbosa. 

 

Contou-nos Joaquim Abílio Borges que chamado ao Palácio e censurado pelo 
chefe do Estado por ter tido conduta violenta com um aluno, faltou à consideração 
ao Imperador, em audiência pública, concluindo por declarar-se republicano, o que 
comunicou ao pai, diretor nominal do Colégio Abílio, da Côrte, sucessor do extinto 
Colégio Abílio de Barbacena. O então Barão Macaúbas empalideceu de furor e 
subiu ao primeiro andar, donde voltou com uma bengala. O filho, diplomado em 
Direito e diretor do Colégio Abílio do Rio de Janeiro teve a impressão de que ia 
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sofrer uma violência. Mas o pai espaldeira desatinado os retratos da família imperial, 
ao fracasso dos vidros espatifados pelo chão. Ato contínuo escreve a Pedro II, 
exprobrando a conduta do filho e assinando-se como Ex-Barão de Macaúbas. O 
Mordomo do Paço Imperial vem logo de carro buscar o velho amigo do chefe do 
Estado, levando-o após demorada resistência do célebre educador, que só a custo 
reconsidera sua injustificada deliberação (ALVES, 1959, p. 45) (grifo nosso). 

 

A citação acima vale muito mais pelo que suscita do que pelo que revela. O biógrafo 

relativiza fontes, indicando-nos as diversas possiblidades de se produzir o fazer biográfico. 

Implicita os castigos físicos como simulacro de determinação pedagógica oficial, praticado no 

colégio do Barão e com que o educador dissimuladamente coadunava, algum tempo depois 

narrados sob a forma de prosa na ficção. 

São diversas e significativas as variantes (auto)biográficas que Isaías Alves impõe a 

seus textos, ao tempo que reconhece a importância da biografia para os estudos históricos, 

mesmo que o texto seja considerado lacunar, ou laudatório, e em cujo interdito textual se 

opera um modo de leitura tornando outras análises possíveis. De certa forma, Isaías Alves 

rompe com o pacto estabelecido, pois inicialmente analisa que, como fonte para traçar o 

esboço biográfico, levará em consideração recursos como correspondências, relatórios e obras 

do Barão de Macaúbas. Fica claro, porém, que o esforço analítico e interpretativo, ele o faz, e 

isso fica evidente, através de advertências, em tom firme no corpo do texto, no estilo ingênuo 

de “não se diga, ingênua o malevolamente, que Abílio era diretor do colégio em 1873” 

(ALVES, 1942, p. 41), além da convocação de Eduardo Ramos para, no final, redimir a 

imagem do Barão de Macaúbas, pretensamente maculada por Raul Pompéia. 

 Destacamos tais elementos sobretudo porque eles circunscrevem as variações 

biográficas por nós postuladas na obra de Isaías Alves. Os educadores conterrâneos são 

tomados como modelos de intelectuais que engrandecem a pátria e a constância da memória 

em fabuloso exercício interpretativo. Com isso, o narrador e o biógrafo associam 

definitivamente seu nome aos expoentes, fazendo com que o leitor os identifique nas ações 

biografadas. 
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4. 4 VOCAÇÃO PEDAGÓGICA DE RUY BARBOSA 

 

Outro expoente do cenário baiano escolhido, por Isaías Alves, para ser biografado foi 

o grande civilista Rui Barbosa, talvez a personalidade brasileira com maior número de estudos 

biográficos a si dedicados. No entanto, as abordagens são muitos semelhantes, destacando 

sempre o jurista e o homem público, com longa e efetiva participação na vida política 

brasileira. Basta ver a trajetória política iniciada aos 21 anos, como deputado provincial pela 

Bahia, em 1878, membro do Partido Liberal, e seu mais fervoroso combatente até os anos 

1886, deixando sua base, em discordância às propostas referentes ao pensamento e às 

questões relacionadas à Federação. Rompido com o Partido Liberal, e filiado ao Partido 

Republicano, Rui assume, aos 41 anos, o Ministério da Fazenda, no governo republicano, 

instaurado em 15 de novembro de 1889. Tomando por base os estudos apresentados por Isaías 

Alves, Rui Barbosa já se integrara à vida política baiana antes mesmo de assumir cargos. Na 

condição de jornalista e defensor do Partido Liberal, em 1877, seu ideário civilista já se 

assentara no republicanismo brasileiro, expresso a partir do Manifesto de 1870. Em síntese, o 

liberalismo ocupou os espaços políticos na Primeira República, mas Rui já se envolvera desde 

antes em embates no final do período imperial. 

Conquanto, todos esses dados sejam significativos, Isaías Alves afirma que eles não 

se constituem como o mais importante da vida pública de Rui Barbosa. Em consequência, 

propõe-se, em livro, a descrever as ideias relacionadas à instrução pública, no Brasil, a partir 

das difundidas no século XIX por Rui Barbosa, considerado o homem do seu tempo, mas 

influenciado pelas discussões políticas e sociais. Empenhado num projeto de modernização do 

país, Rui seria um dos responsáveis pela criação de um sistema nacional de ensino apoiado 

em princípios de gratuidade e laicização, em todos os segmentos. 

Para organizar e sistematizar uma proposta que priorizasse taisprincípios, o Rui aqui 

biografado estudou a criação das escolas públicas em outros países, e seus benefícios, 

estabelecendo comparações através das análises de livros, de métodos de ensino, enfim, de 

práticas pedagógicas. As concepções ruianas sobre a educação são descritas em três capítulos 

do livro de Isaías Alves, que dedica estudos pormenorizados aos pareceres educacionais de 

Rui, intercalando-os a comentários reflexivos. Esses pareceres versam sobre a reforma 

necessária aos três segmentos do ensino: primário, secundário e superior. E são debatidos por 

Isaías, a partir de uma análise detalhada do decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, que 

reformava o ensino primário e secundário, com propostas revisoras de fundo e de forma. Rui 

Barbosa discorda de várias abordagens ali contidas, principalmente pela falta de dispositivos 
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legais que fixassem a obrigatoriedade da oferta de ensino público pela Corte.  Rui encaminha 

um projeto substitutivo ao proposto pelo ministro Carlos Leôncio de Carvalho. O novo 

projeto estabelecia prioridades ao ensino primário e secundário e a necessidade imediata de 

uma legislação nacional específica, que desse tratamento à proposta do Ato Adicional de 

1834, o qual deixava o ensino primário e secundário como responsabilidades das províncias, e 

apenas o ensino superior como competência do governo geral, mas sem legitimar qualquer 

critério para esse oferecimento, relegando-o à ausência de sustentação. 

Para Isaías Alves, Rui Barbosa antevia uma problemática atual, pois considerava que 

o Ato apresentava soluções paliativas e pouco consistentes, com relação ao oferecimento do 

ensino e sua proposta pedagógica. Ou seja, era preciso garantir a oferta, e esta deveria ser 

efetivada com qualidade. Tendo em vista que só a divisão das responsabilidades entre os entes 

federativos não resolveria a precariedade da instrução educacional brasileira, Rui propõe a 

criação de um sistema nacional de educação,o que implicava numa reforma completa do 

sistema de ensino vigente, face à situação caótica da instrução brasileira. Tais conclusões não 

foram alcançadas apenas analisando a situação interna, mas sobretudo obedecendo a ideias 

gerais sobre a educação, obtidas a partir de estudos sobre as experiências desenvolvidas em 

países considerados desenvolvidos. 

Conforme Isaías Alves, Rui Barbosa analisou atentamente os dados obtidos quanto 

ao estado da instrução educacional em diversos países tidos como desenvolvidos na área 

educacional, embora reconhecesse que sua principal fonte de comparação fossem os Estados 

Unidos da América, de onde extraiu estatisticamente conferições a partir dos dados que o 

Brasil apresentava. Feitas as comparações, ainda segundo Isaías, Rui Barbosa concluiu como  

inteiramente ineficazes as condições de instrução ofertadas ao alunado brasileiro, tornando 

urgente e indispensável uma reforma, inicialmente, da Educação Infantil, logo estendida aos 

demais segmentos. Não se eximindo em destacar, em seus pareceres sempre muito bem 

elaborados, a responsabilidade constitucional do Estado para a instrução pública e 

gratuita,(sabendo ele que deveria assumi-la cônscio de que seria necessário um vultoso 

investimento a fim de assegurar uma reforma ampla promovendo educação de qualidade a 

todos) a todo o tempo, Rui Barbosa reconhecia também sua responsabilidades e funções, 

exercidas, como jurista, jornalista, deputado, ministro e educador, pugnando pelas vantagens 

de se ter no país um Estado esclarecido. 

Em linhas gerais, este pode ser o resumo da biografia de um Rui Barbosa educador, 

feita por um seu similar, Isaías Alves, que deixa claro ao leitor o que deseja priorizar da vida 
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do notável brasileiro. Essa biografia intelectual nada tem de inocente, sendo antes uma 

estratégia, de Isaías para aproximar a sua história de vida da do seu mais ilustre biografado. 

Considerando que muitas variantes da construção biográfica destinada ao Barão de 

Macaúbas também estão presentes, em grande parte, na destinada a Rui Barbosa, buscamos 

aproximar, em diálogo analítico, três outras versões de Rui, considerando o princípio 

assegurado por Oliveira (2011), o de que uma vida jamais pode ser interpretada 

definitivamente, nem contada uma única vez. Para possíveis diálogos, recorremos, além da 

biografia feita por Isaías Alves, à de Rubem Nogueira ( Rui Barbosa combatente da 

legalidade, 1999); de Cecília Meireles (Rui: Pequena história de uma grande vida, 1964); 

e a de Luiz Viana Filho ( A vida de Rui Barbosa, 1943), que também se organizam em torno 

do grande intelectual, jurista e político, mas biografando-o, sem qualquer marca negativa, ao 

contrário das impressões de Isaías Alves acerca da personagem biografada. 

Essa trilha se constituiu em verdadeiro caminho de pedras, especialmente em virtude 

da marca diferencial da escrita biográfica de Isaías Alves, em sua relação com as demais, já 

que ele não se exime de uma reflexão mais crítica a respeito de Rui. Sem estabelecer juízo de 

valor e sem cairmos no mero e infrutífero comparativismo, consideramos as demais formas 

biográficas pouco instigantes, face ao direto interesse de nossa tese, que consiste em mostrar 

variantes da escrita biográfica em Isaías Alves, que inicia definindo o porquê e o modelo 

escolhido para descrever a vida de Rui Barbosa: 

 

Como é natural para essa antologia biográfica, escolheremos de sua ciclópica 
produção os trechos de caráter educativo, quer diretamente ligados ao ensino e sua 
organização, quer destinados à condução moral e política das classes sociais. Outros 
já se acham em capítulos anteriores e muitos ficarão esquecidos, para não exceder 
os limites razoáveis deste ensaio. Não atenderemos à sucessão cronológica; 
buscaremos apenas o nexo dos esforços disciplinadores que o mestre desenvolveu 
(ALVES, 1959, p. 228) (grifos nossos). 

 

Conscientes dessa variante (definir o fazer biográfico) conferida pelo autor, 

seguimos para a análise de forma um pouco mais confortável. Reconhecemos que essa 

definição ocorre numa altura já avançada do livro. Com isso, notamos que o texto de Vocação 

pedagógica de Rui Barbosa invoca, em sucessivos momentos, a predileção autoral em 

elencar dados, relacionados aos do próprio narrador, numa atitude de prévia defesa de seu 

protagonismo. É fato ser a obra uma consciente antologia biográfica, pois assinala como o 

narrador irá aos relatos sobre as vocações de Rui. Isaías Alves organiza um desenho teórico 

através de oito seções, sendo que, em quatro delas, ele não subdivide os assuntos e sobre eles 

discorre no mesmo formato empregado em Vida e obra do Barão de Machaubas (1942). Ou 
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seja, expõe e descreve o contexto histórico brasileiro, da Monarquia ao início da República, 

chama-nos a atenção para a decisão autoral de apropriar-se da narrativa, não só como 

biógrafo, mas como personalidade ativa no desenvolvimento da história, além de desfiar 

longos parágrafos sobre o próprio nascimento e a própria adolescência. 

A fórmula é assim reutilizada, em outra obra os mesmos recursos da anterior, com 

um único diferencial: imposição analítica e crítica adaptada à vida de cada biografado, desde 

o início justificando os sujeitos com base em suas propostas intelectuais, por ele. Aliás, muito 

bem analisadas, de alguma forma enunciando o pensamento de outrem anterior a ele, o 

biógrafo, mas que com ele se relacionaram. 

Os indivíduos escolhidos por Isaías Alves para serem biografados apresentam traços 

e incômodos que muito se aproximam dos vivenciados por ele, em relação aos aspectos 

educacionais ou humanos. Em meio a esses incômodos ou apesar deles, Isaías sempre pautará 

suas atitudes guiado por instâncias patrióticas e de elevado sentido humanístico, mesmo não 

tendo suas ações postas em evidências como são as ligadas a outros expoentes da educação (o 

que causava muita indignação a Isaías Alves). Logo a fórmula de mix narrativo, empregada 

nas obras, parece então indicar um modo de leitura, em que as vidas biografadas se tornem 

formas narrativas plurais, encontradas pelo autor para fazer correções ou proceder a 

reorientações reflexivas na apreensão da História, particularmente em matéria de educação, 

como é exemplo o trecho abaixo: 

 

A Conferência sobre o ensino da aritmética, e a “Lei Nova do Ensino Infantil”, a 
Conferência do Congresso de Buenos Aires são documentos que o devem ter 
esclarecido em muitas abordagens. Em 1882, Abílio já era Barão de Macaúbas, mas 
Rui não cita nem lhe aprecia os esforços, os descobrimentos que aquele 
orgulhosamente salienta na “Lei Nova do Ensino Infantil” e que Rui ignora 
(ALVES, 1959, p. 118). 

 

Em diversos outros momentos, no ensaio dedicado a estudar as vocações 

pedagógicas do grande jurista baiano, há um tom de advertência a esse tipo de indiferença 

cometida por Rui Barbosa para com os trabalhos anteriores, no campo educacional. Isaías 

Alves aponta os contributos do pensamento de Abílio César Borges, presentes, mas 

deliberadamente ignorados nas propostas de Rui. Sinalizá-los talvez tenha sido seu secreto 

queixume, certo acerto de contas, ante as preteridas luzes projetadas sobre as reformas 

educacionais atribuídas, quase que exclusivamente a Anísio Teixeira.  

Não há um aporte teórico que dê conta desse formato narrativo engendrado por Isaías 

Alves, o que nos leva a questionar quem realmente está sendo biografado na antologia ou, 
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pelo menos, quantos são os biografados. Como num jogo de esconde-esconde, o autor retoma 

a descrição biográfica de Rui Barbosa, seguindo, de forma exemplar, uma das características 

convencionais da biografia: a narrativa que se inicia pela ascendência, esboçando, 

detalhadamente, a vida do pai do biografado: 

 

Era uma reação da personalidade de que se sentia acima do meio. Tem-se talvez 
aí a chave do mistério do seu desastre no Concurso de 1846, no qual obteve 2 votos 
favoráveis e 9 contrários, que levaram vantagem a seu antagonista. Parece claro que 
a sua tese não é de Medicina Prática e sim de Filosofia Biológica. A idéia de 
“porque as artérias cerebrais não possuem o mesmo grau de elasticidade que as 
demais [...] E talvez fosse esse o fundo da repugnância de Rui Barbosa aos 
concursos, e de sua referência a polêmicas em que ficam comprometidos os 
professores, como se vê no do ensino primário (pág. 291). Aliás Rui Barbosa segue 
a boa doutrina combatendo os concursos, no Parecer sôbre Ensino secundário e 
Superior [...] Há que se estudar um fator. A que se pode ligar a vida turbulenta de 
João Barbosa, que vai à ruína financeira, depois de sucessivos contratempos 
políticos e estéreis esforços forenses, jornalísticos, educacionais, tentativas 
magisteriais, em busca do aperfeiçoamento social? (ALVES, 1959, p. 26-27). 

 

Fica clara a intencionalidade sutil na tentativa de aproximar os Barbosa, pai e filho. 

Ora, se Rui herdou a repugnância aos concursos, devido ao fato de seu pai ter sido reprovado 

nas diversas tentativas de ingresso no serviço público, haveria também a mesma relação de 

causa efeito, extensiva a outros traços da personalidade herdados por Rui. Segundo Vilas 

Boas (2006), os biógrafos recorrem aos pais, avós e até bisavós para explicar ou justificar 

determinados comportamentos, sobretudo se forem negativos, embora alguns prefiram apenas 

cumprir um ritual e fornecer seus registros. Essa última opção é utilizada por Isaías Alves 

para descrever a ascendência do Barão de Macaúbas. No entanto, destina desnecessariamente 

a Rui Barbosa um fio de rosários negativos acerca de personalidade de João Barbosa, seu pai, 

preferindo conferir tratamento especial a certos aspectos da vida de Rui Barbosa, 

considerados os mais polêmicos. Logo, não havendo a necessidade de tal abordagem, tal 

recorrência determinística, ainda que aceitável na biografia, não explica, sob nenhuma 

hipótese, os motivos pouco esclarecedores ou não entendidos pelo biógrafo, o que culminaria 

em limitação argumentativa, que não parecia ser o caso de Isaías Alves. Apesar disso, parece-

nos consciente esse fazer biográfico que, em alguns momentos, recorre a elementos clássicos 

do gênero literário, para indicar o importante lugar que se reservaria ao escritor que alcançou 

como pedagogo, relevo nas instituições ligadas aos campos das letras, da educação e da 

história. 

Se escrever e interpretar vidas humanas exige recortes metodológicos, solicita 

também inovações, revisões de leituras que seduzam e despertem interesse e curiosidade do 
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leitor, como afirmam os especialistas nos estudos (auto)biográficos. A proposta desenhada 

por Isaías Alves, de narrar vidas através da construção de uma antologia biográfica, assenta-

se na tentativa de aproximar os recortes dos fragmentos da vida de alguém, interpretá-los e 

reescrevê-los, relacionando-os a novas apreensões, em que as personalidades, 

demasiadamente biografadas são aproximadas, de outras que, de alguma forma relacionam-se. 

Valendo-se dessa inovação como variante, Isaías Alves, leva-nos a experimentar um curioso 

viés leitor, envolvendo-nos plenamente com os nomes expressivos da história da educação 

brasileira - Abílio Cesar Borges, Antônio Ferreira França, Cipriano Barata e Antônio José 

Alves (pai do poeta Castro Alves) - aproximando-os do consagrado autor das Viagens de 

Gulliver , Jonathan Swift que, por sua vez, é aproximado de Rui Barbosa, numa experiência 

biográfica diferenciada. Tudo isso, mediado pela voz autoral que provoca o interesse do leitor 

para as outras vidas que não a do biografado: 

 

Deixando ao leitor o interesse pela vida particular de Swift, daremos as 
pinceladas de Rui nos quadros da vida política do batalhador pelo surgimento da 
Irlanda, traçado que desenha muito das lutas do brasileiro (ALVES, 1959, p. 64) 
(grifos nossos). 

 

Esse formato de escrita, em que outras vidas são convocadas para ajudar a 

compreensão da personalidade/modelo, é conceituado por Miguel Chaia (1996) como sendo 

transbiografia, fenômeno difundido de forma mais intensa, na década de 1970 que 

desnudando ilusões, e recriando personagens paradigmáticos, dispõe a revisões atualizadoras, 

repondo novos elementos de compreensão da vida e da história de seus personagens. Tal 

recurso passa a ser leit- motiv de toda a obra de Isaías Alves. 

Passados os quatro capítulos da vida de Rui Barbosa, engana-se quem imagina que a 

convocação de outras personalidades esteja esgotada. Isaías memorialista não declina desse 

seu aparentemente único fazer, uma vez que promove constantes variações biográficas. Antes, 

assume novo e frontal comportamento: estabelece relações entre os feitos político- 

educacionais de Rui Barbosa e também dos seus afetos e desafetos, como se montasse 

diálogos, reunindo díspares mentalidades intelectuais em confronto. 

Dada a importância conferida ao formato escolhido, na organização da biografia de 

Rui Barbosa, além de ilustrá-la sob um ângulo pouco examinado - o de educador - o narrador, 

expõe um panorama histórico, político e crítico, graças a um material importantíssimo para a 

história da educação brasileira, apresentando uma interpretação que foge às biografias 

convencionais feitas sobre Rui, o sempre enaltecido paladino das leis. Com Vocação 
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pedagógica de Rui Barbosa (1959), passamos a incorporar um legado a ser examinado e 

antes desconhecido ou silenciado pela historiografia. Considerando os dados biográficos que 

Isaías Alves levanta e reconhece como legítimos, para melhor se conhecer o importante 

educador teórico e realizador que foi Rui Barbosa, também melhor percebemos a proposta 

biográfica composta de apurada pesquisa e resultado de uma privilegiada memória do autor, 

que nos possibilitou uma gama de exposições críticas acerca da qualidade do trabalho 

desenvolvido por Rui Barbosa no campo educacional. 

Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959) é claramente um trabalho de 

importância sociológica, pois evidencia pesquisa minuciosa para fundamentar os aspectos 

lembrados, evitando análises superficiais e infundadas, recorre a transcrições de trechos de 

documentos que elucidam as interpretações do narrador. A coragem moral de Isaías Alves 

ultrapassa suas apreciações sobre Rui Barbosa, sinalizando para o enfrentamento com os 

admiradores de Rui, que consideraram as abordagens críticas desnecessárias, e para a 

insatisfação dos biógrafos convencionais, acostumados a uma organização linear do discurso 

enaltecedor do grande jurista54. 

 

Em 1918, quando seu jubileu literário encheu a nação de festas ao grande filho, fêz-
se na Bahia, um Álbum, em que deixamos um pensamento característico da 
pouca fé no valor politico da vida agitada de Rui. Era uma visão de ponto 
específico. Analisado, à distância de trinta e um anos, parece encerrar um tanto de 
descrença, pois aproxima do brasileiro o espírito altamente teórico do pedagogo 
filósofo alemão. Além disso, vê-se como a figura de Rui foi ampliada para o plano 
internacional, apenas idealístico. Êsse pensamento deixa ver as razões do voto do 
educador de trinta anos, nas eleições presidenciais de 1919, em que Epitácio 
Pessoa alcançou a vitória. De qualquer modo, entretanto, só nos ficava de Rui a 
função pedagógica (ALVES, 1959, p. 12) (grifos nossos). 

 

Perfilemos alguns trechos biográficos de autores, já citados, com o fim de 

estabelecermos comparações de estilos pouco discrepantes no louvor a Rui Barbosa, 

comecemos, em ordem cronológica, por Luiz Viana Filho (1943), que afirma: 

 

[...]Não lhe encontreis no fundo nem rancor, nem azedume, nem despeito. E era 
verdade. Nesse exame de consciência, verdadeira confissão duma vida farta em 
vicissitudes, Rui volta-se sem ódio para seus inimigos e sem queixas para as suas 
desventuras (VIANA FILHO, 1943, p. 287). 

 

Assim o descreve Cecília Meireles, em modelo ditirâmbico: 

                                                           
54 Essa insatisfação é indiciada por Guerreiro Ramos em prefácio ao livro de Isaías Alves. A indignação de 
admiradores de Rui Barbosa é revelada em correspondência, disponível no APIA, entre Isaías Alves e seu irmão, 
Landulpho Alves. 
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Se alguém precisar de estímulo, de confiança, de conselho e de modelo para uma 
vida de sacrifício, de virtude, de fé, - sua sombra aparecerá. Porque ele quis sempre 
servir; alisar, como um apóstolo, os caminhos da terra, traçar estradas direitas, para 
que os homens não se extraviem pelos lugares do erro, da mentira, da perseguição 
(MEIRELLES, 1964, p. 123). 

 

E Rubem Nogueira, o mais entusiástico dos biógrafos de Rui Barbosa, e ofensivo aos 

que dissessem ou escrevessem o contrário: 

 

Os estudos reunidos aqui tratam de um combatente obstinado e não igualado por 
nenhum outro homem público do seu e de outro tempo, na luta quase incessante em 
múltiplas frentes - parlamentar, forense e jornalista- pelos princípios, ideias e 
instituições que sonhou- e, em parte, conseguiu - ver implantados a beneficio do 
povo brasileiro. Um herói (NOGUEIRA, 1999, p. 9). 

 

Por seu turno, Isaías Alves alinha outros rascunhos e rasuras da personalidade de 

Rui: 

 

Não era, portanto tranquila a figura de Rui no caleidoscópio que se formava na 
minha inteligência de menino. Ao gênio era sempre unida a ideia de pequena 
capacidade prática, senão elevado desinteresse pelo bem-estar da comunhão, ou 
rumos de visionário. Seus imensos discursos embasbacavam, mas por longos em 
excessos e de linguagem muito elevada não agradavam. [...] E Rui se perdia, como 
profeta bíblico, isolado e patético, mal seguido por um punhado de discípulos, 
assomando às montanhas de Minas ou descendo ao vale do Paraguaçu (ALVES, 
1959, p. 8-11). 

 

Os relevos acima fazem-nos refletir sobre os graus de importância de que se reveste 

o esforço desenvolvido por Isaías Alves ao tornar evidente a necessidade de olhares plurais 

projetados sobre uma mesma personalidade. Algumas correspondências encontradas no APIA 

– Arquivo Pessoal de Isaías Alves - revelam o quanto a biografia intelectual de Rui Barbosa 

foi criticada, porquanto não se aceitava imagem de Rui Barbosa que não fosse a da convenção 

enaltecedora. Isso fica evidente num capítulo da biografia publicada por Rubem Nogueira, em 

que ele considera levianas as firmações feitas por Carlos Drummond de Andrade, Capistrano 

de Abreu e Monteiro Lobato uma vez que emitem declarações sem documentação 

comprobatória. Nogueira chega a vociferar contra um depoimento de Drummond que ao ser 

perguntado se iria votar nas eleições gerais de 1986, respondeu desalentado: 

 

Não, não vou. Estou desencantado com isso. Tenho uma larga experiência de 
desencanto político. Em 1910 eu tinha sete anos de idade e o Marechal Hermes da 
Fonseca foi eleito presidente da República com 400 mil votos redondos. Nem um a 
mais nem um a menos. Por sua vez, o chefe da campanha civilista mandou 
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telegramas para todos os diretórios civilistas nos Estados recomendando que 
aumentassem a votação nas notícias dos jornais. Houve grandes números dos dois 
lados (DRUMMOND, reproduzido A Tarde em 1986). 

 

Tal afirmação - de que o chefe civilista (Rui Barbosa)- teria recomendado ao órgão 

competente o aumento do número de votos, para não levantar certo desprestígio, não só do 

Rui político, mas também do civilista que tanto se empenhou nas discussões sobre o processo 

eleitoral no Brasil - despertou tamanha ira no biógrafo, Rubem Nogueira, a ponto de 

empenhar-se em páginas inteiras do capítulo acima aludido só na defesa exclusiva da 

imputabilidade a Rui Barbosa. O curioso é que, para defendê-lo, o biógrafo acusa os escritores 

(Drummond, Capistrano e Lobato), de oportunistas, levianos, para tanto, elabora teses 

ratificadoras da fraqueza de caráter dos autores citados. Ou seja, a fraqueza moral, o 

oportunismo e a mudança de perspectiva, por conveniência, são possibilidades aceitas nas 

personalidades de Drummond, Lobato e Capistrano de Abreu, mas não passíveis em Rui 

Barbosa. Nogueira não percebe é que toda essa idolatria e o devotamento a Rui, exibindo-o no 

nicho de herói ( isso em pleno século XX), desumaniza o biografado, distanciando-o do 

singular que toda existência tem. 

 Descrever o biografado mais humano, com fragilidades comuns aos indivíduos e 

longe da extraordinariedade, nunca foi a principal fonte de interesse do biógrafo. No caso 

específico de Rui Barbosa, tornou-se fator de afastamento dos leitores, pois quase tudo 

produzido à época sobre Rui era na verdade, uma hagiografia. O que Isaías Alves convoca da 

personalidade de Rui Barbosa é para nos apresentar o mais comovedor e convincente: um 

homem ilustre, um estudioso, um intelectual brilhante, mas com fragilidades,colocado na 

condição do humano, tornando a nova obra à acessibilidade do leitor, tornando-o próximo de 

uma vida que, de alguma maneira, pode se aproximar da sua, afinal, 

 

Aqui a alma de Rui transborda de mágoa dos longos meses perdidos em 
Plataforma, onde a sua incapacidade era desesperadora, no declínio econômico a 
que chegava o pai, e onde, na sede insaciável da inteligência, fêz o mais íntimo 
convívio com Shakespeare (ALVES, 1959, p. 118) (grifo nosso). 

 

As análises do percurso intelectual de Rui Barbosa, procedidas por Capistrano de 

Abreu e Monteiro Lobato, são muito próximas às conclusões de Isaías Alves. Não são 

impropérios, ou ofensas, mas o reconhecimento da impressão sincera dos autores a partir de 

documentos por eles examinados. Aproximam-se justamente porque esses autores se 

permitiram observar a vida de Rui Barbosa, não apenas levando em conta os documentos 

oficiais, mas igualmente recorrendo a outras fontes escritas e testemunhos orais, os quais 
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traduzem diferentes imagens do Águia de Haia, revelando-se o princípio de que o biógrafo 

pode valer-se da documentação considerada íntima, a exemplo de cartas, diários, as escritas 

nas margens textuais e conversas (não oficiais). No entanto para esse fazer, o biógrafo precisa 

cruzar as fontes de informação e confrontá-las, processando-as com o intuito de aproximá-las, 

o máximo possível, da transparência, qualidade fundamental numa biografia, conforme nos 

propõe: 

 

A única maneira prática de dizer ao público o quanto sabemos é revelar o 
máximo possível sobre nossas fontes e métodos. Como sabemos o que sabemos? 
Quais são as nossas fontes? Que tanto sabem elas? Que preconceitos mostram? 
Existem relatos conflitantes? O que não sabemos? Chamamos isso de regra da 
transparência. Consideramos essa regra o mais importante elemento na criação de 
uma melhor disciplina de verificação. A mentira, ou o erro, está em pretender ser 
onisciente ou alardear mais conhecimento do que realmente temos. Trata-se do 
mesmo princípio que orienta o método cientifico: explicar como aprendemos uma 
coisa e por que nela acreditamos - de forma que o público possa fazer a mesma coisa 
(KOVAACH e ROSENTIEL, 2004, p. 126-7). 

 

 A assertiva acima nos deixa tranquilos quanto à qualidade de biógrafo que 

encontramos em Isaías Alves. A todo o momento, ele indica as suas fontes, revelando o que 

escolheu, o que deixou de fora e por quê, balizando as informações pelo mais significativo 

teor da verdade, e o mais importante: provocando o leitor à verificação dos dados expostos. 

Essa projeção factual e documental da personalidade biografada faz com que ela seja também 

vista sob prismas diferentes à ortodoxia, pois põe em circulação a ilusão biográfica teorizada 

por Bourdieu (1986). Isto é, já que a construção de uma biografia evoca muitas possibilidades 

de desvio, é conveniente manter certa distância do sujeito, principalmente se houver muita 

empatia entre o biógrafo e o biografado. 

Nas análises, podemos perceber que Isaías Alves estabelece estudado distanciamento 

da figura de Rui Barbosa (o que não faz com o Barão de Macaúbas), possibilitando ao leitor o 

conhecimento de que escrever uma vida é edificar partes de um mosaico e, mesmo juntando 

as peças, não se revela uma imagem definitiva do personagem original. A possível imagem de 

um sujeito e sua contextualização histórica, ainda que evidenciando diferentes nuances de 

uma mesma história de vida, deverá ser montada pelo leitor, junto com o reconhecimento de 

que o que está posto na escrita biográfica é mais um espaço de questionamento sobre uma 

história que, imbricada à de outrem, pode ser também a do próprio narrador. É o que Isaías 

Alves faz em Vocação pedagógica de Rui Barbosa: 

 

É um capítulo mais extenso que o da administração, alargado por considerações 
politicas e sociais, que esclareceriam a muito espírito desorientado por fantasias. 
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Sua leitura será útil e construtiva, transmitindo um sentido de oportunidade e 
adaptabilidade, que serviria grandemente ao Brasil contemporâneo, no grave 
problema dos Conselhos de Educação e, sobretudo ao dos Conselhos locais 
(ALVES, 1959, p. 213) (grifo nosso). 

 

Os documentos a que Isaías recorre, para tratar de assuntos ligados aos biografados, 

dão conta também de sua, efetiva participação, nos Conselhos Educacionais estadual e 

nacional, mais uma maneira de o autor estilhaçar-se em relatos de um outro eu. Em todo o 

transcurso das obras amadurecidas e originais, suas reflexões e convocações ao leitor 

aprofundam o conhecimento teórico que ele tinha da história e, em especial sobre a história da 

educação baiana. Consideramos esses recortes documentais interpretativos e memoriais 

justapostos aos livros, como suportes descritivos do ambiente intelectual do século XIX e 

início do XX. Ao fazer uso delas, o biógrafo torna a sua uma das mais autorizadas obras 

ocupadas em tratar da personalidade de Rui Barbosa na sua vocação pedagógica, sem 

hesitações no apontamento de lacunas ou divergências que inscreve no texto, revelando 

fragilidades e merecimentos da persona escolhida para biografar, indicando ainda novas 

leituras para o cotejo crítico e fornecendo de pistas valiosas para a pesquisa e o indiciamento 

de novas narrativas: 

 

O que mais admira em Rui ao brasileiro era uma condição negativa: a atitude 
quase reflexa do seu pensamento. A cena de Haia, em que o professor sustentou o 
caráter político da Conferência, é o maior padrão para muitos. E é negativa na 
história, apesar de positiva em sua afirmação pessoal no momento. Aí estava o 
homem, mas estava nêle a Nação. Dir-se-á que a Nação brasileira é também quase 
medular: pouca reflexão, pouco estudo, e vários momentos de feliz 
desenvolvimento. Daí o abandono periódico de rumos: uma verdade nova que faz 
abandonar outra defendida anteriormente com ardor. É o professor que se refaz 
continuamente, ensinando com veemência de que ainda não está plenamente 
esclarecido. Tal é a condição no doutrinar sobre a influência moral da Igreja, em que 
foi o oposto do pai, para lhe ser depois fiel seguidor das idéias. É o que se vê nas 
“Palavras à Juventude,” em que faz a apologia dos jesuítas, em 1903 (ALVES, 1959, 
p. 167). 

 

Em seu currículo autoral, Isaías Alves de Almeida ainda concentraria outros estudos 

considerados biográficos. Trazê-los à baila, em outro momento, será significativo, pois 

ampliam e revelam a tendência do autor para biografar educadores. Dois outros ensaios 

sistematizam dados sobre a vida de Cassiano da França Gomes (1934) e Cayru, o educador 

(1935). Tendo em vista que o primeiro esboço biográfico produzido por Isaías ocorreu em 

1922, percebemos nitidamente a evolução qualitativa no tratamento das obras, o que é próprio 

da prática em que Isaías Alves se tornaria referência os estudos biográficos de educadores. A 

importância dessa representação pode ser aferida pela imagem e contextualizada das histórias 
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dos educadores, ou seja, a história individual e a coletiva de indivíduos comprometidos, 

misturando-se e estabelecendo novos nexos e diálogos. Em outros termos, ao conhecer a 

biografia intelectual de Rui Barbosa apropriamo-nos também nos apropriamos da história da 

educação brasileira e dos contextos históricos e sociais então perfilados. 

Cronologicamente, Vocações pedagógicas de Rui Barbosa (1959) foi o último 

ensaio biográfico do educador, organizado por outro educador. Isso nos leva a pensar que a 

proposta ensaística de Isaías Alves é resultado de sua maturidade autoral, reunindo recursos 

retóricos mais conscientes e elaborados, deste modo, contribuindo para a concreticidade de 

um importante material de valor histórico, pelo conteúdo documental pesquisado, e pelas 

performances literárias que se (re)insinuam na conversa com o leitor, tanto quanto, na 

presença do autor dramatizado e na didatização da história, tudo orquestrado pelo narrador 

memorioso que, inclusive, aproxima a prática historiográfica do elemento ficcional. Isso nada 

mais revela que a maturidade e a lucidez adquiridas pelo autor na instituição de um formato 

pedagógico à estrutura de narrativas biográficas, reunindo recursos retóricos conciliares: o 

discurso histórico, e a comprovação documental, a tudo legitimando através de um estilo e 

aparência ficcionais. A tais elementos, Isaías Alves acrescenta um tom emotivo, e 

sensibilizando o leitor para a dissolvência de relatos que passariam como meros arrazoados 

históricos, não fossem os recursos de que dispõe para nos fazer lembrar o enigma biográfico. 

Nesse viés, Isaías Alves permite que a porta permaneça aberta, possibilitando a eventual 

entrada e a intermediação leitora, no sentido de imprevisíveis revisitações em diferentes 

tempos do futuro. 

O tom preventivo é assumido pelo biógrafo para nos apresentar um Rui Barbosa 

“impulsivo”, “com pouca capacidade administrativa”; “sem formação teórica e filosófica”, 

“tem-se a impressão que Rui recorreu a uma fuga” (ALVES, 1952, p. 172, 175, 167, 147, 

respectivamente). O biógrafo não nos afasta do biografado; pelo contrário, ele contribui para 

que sejamos cautelosos na leitura e possamos estabelecer comparações textuais diferentes das 

suas, sobretudo quanto ao que inicialmente pensávamos, que Isaías Alves promoveria um 

acerto de contas com Rui Barbosa. Ao descrever as ações consideradas, por ele, como 

incoerentes, sutilmente Isaías humaniza Rui Barbosa, fazendo com que aceitemos sem 

reservas, tanto o biógrafo, quanto o biografado, numa nova inversão de expectativas 

Acentuadamente, a partir de 1930, as narrativas biográficas passaram a privilegiar as 

temáticas problematizadoras da questão nacional, o sentimento patriótico e o desejo de 

conhecimento da realidade brasileira. Conquanto as escolhas biográficas de Isaías Alves 

tenham incidido sobre dois educadores, em tempos importantes para o desenvolvimento da 
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nação – Monarquia e República – essas escolhas representam uma forma sensível de 

conhecimento dos cenários políticos e histórico-sociais, com suas respectivas contradições. O 

desenho adotado para abordar as questões e produzir os saberes sugeridos pelo esforço 

biográfico, configura-se de forma diferenciada nas duas obras. Observando os aspectos 

teórico-metodológicos mobilizados pelo autor, podemos dizer que o fazer biográfico dos anos 

1930 trazia em seu tecido uma proposta de debate que, às vezes, relacionava-se de maneira 

crítica à historiografia instituída, tanto no que diz respeito à metodologia epistemológica do 

conhecimento histórico, quanto aos conteúdos deste mesmo saber. O que objetivamos aqui foi 

apresentar as obras biográficas de Isaías Alves, expondo, de cada uma, o modo como se 

desenvolveria uma narrativa específica para as distintas trajetórias, revendo suas fontes e as 

relações com a historiografia existente à época, e que seriam reajustadas pelo biógrafo, acima 

de tudo, pela consciência autoral que utiliza variantes do gênero biográfico e da retórica 

ficcional, num espaço de construção onde o culto ao passado seria o tempo escolhido para a 

rememoração do eu, independente do narrador e de sua proposta teórico-metodológica, 

claramente assumida ao longo do texto. 

Nesse complexo percurso, os caminhos escolhidos por Isaías Alves documentam o 

desenvolvimento gradual de perspectivas analíticas e de formas de narrar. Ou seja, do 

primeiro esboço biográfico de Isaías Alves, datado de 1922, até a sua última produção, 

Vocação pedagógica em Rui Barbosa, de 1959, trinta e sete longos anos serviram para que o 

autor amadurecesse intelectualmente. De fato, Vocação é uma produção melhor delineada 

esteticamente, ajustando-se a um maior apuro formal, um dialogismo analítico pouco 

frequente em Vida e obra do Barão de Machaúbas (1942), embora este já insinuasse 

algumas mudanças antevistas a partir de 1930, quando a biografia foge dos modelos de 

construção vitoriana, laudatória, com pretensa ilusão de verdade absoluta. Isso é central para 

os estudos do gênero porque contribui para eliminar as limitações dos estudos biográficos, até 

então voltados a extensos relatos comprováveis. Ao escolher biografar personagens 

educadores, que se forjam nos fins da Monarquia e princípios da República, Isaías Alves 

renova. E também por reconhecer o lugar do leitor, propondo um modelo de escrita biográfica 

ensaística, que se une ao exercício da crítica e apreensão da história da educação brasileira, 

bem como de renovação dos estudos (auto)biográficos no Brasil . 
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4. 5 MATAS DO SERTÃO DE BAIXO : ODE, MEMÓRIA E HISTÓRIA SOCIAL 

 

De certa maneira, falar de Isaías Alves e de seu projeto memorialístico é correr o 

risco de redundâncias já assinaladas no decorrer desta tese. Afinal, nossa proposta é 

reconhecê-lo como um grande narrador memorialista, aí incluídas as variantes (auto) 

biográficas que ele assumiu nas obras referidas, disposto ao empreendimento de também 

contar-se através dos relatos sobre outras vidas. No entanto, em Matas do Sertão de Baixo 

(1967), o narrador atinge um grau de complexidade que ultrapassa a classificação 

biblioteconômica instável – o de História social do Recôncavo Sul, para ampliar o espectro 

bibliográfico em relato memorial, mas que não se acomodando com isso, embrenha-se ainda 

pela linha sinuosa entre a memória e a autobiografia através de alguns aspectos 

memorialísticos, não ligados diretamente ao narrador, enquanto que a autobiografia consiste 

em reconstituir a narrativa dos fatos vividos pelo narrador. 

Há, no mínimo, duas nítidas propostas orgânicas na obra, Matas do Sertão de Baixo 

(1967). Numa delas Isaías Alves seja, descreve o Recôncavo Baiano e sua gente, marcando a 

imagem do escritor, pedagogo e indivíduo comprometido com a história de sua região de 

origem, encontrando, na enunciação memorialística, uma possibilidade concreta de tornar 

conhecida uma versão de si. É difícil definir a narrativa centrada no sujeito, independente de 

sua rubrica discursiva, ainda mais quando o discurso reage ao vezo linear da escrita, na 

organização textual de Isaías Alves,que assume, numa única e linear possibilidade. 

Assumimos, portanto o pensamento de que não há neutralidade na escrita memorialística de 

Isaías Alves: ele objetiva, claramente, alguns projetos, sendo o maior deles inscrever-se nos 

esboços biográficos a outros destinados e para isso, vale-se da fluidez que o gênero permite, 

embora saibamos, como nos informa Lejeune (2008), que as categorizações tradicionais 

propõem um pacto e  este não pode ficar exclusivamente rendido o leitor, que definirá o texto 

em consequência de sua formação. 

A fim de contornar tais embaraços, Philipe Lejeune (2008), dfende que o texto 

contém, na sua estrutura externa e interna, elementos que confirmam o caráter autobiográfico 

que deve assumir em determinados contextos. No caso de Isaías Alves, o autor empírico 

assume uma classificação intermediária para a sua produção, não o formulando enquanto 

trabalho sociológico, nem o confinando a qualquer outra categoria previamente definida: 

 

Nosso trabalho não é de ficção. Descrevemos, criticamos, comparamos e 
salientamos o grande esforço criador das gerações de 1750 a 1850 
aproximadamente, tirando da mata bravia a riqueza agrícola, que ainda hoje vigora 
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em alguns centros, em meio à transformação dos hábitos, dos costumes, da 
mentalidade de quase toda a vida rural do Estado. Quase nada diremos de hoje. 
Nossa experiência se fez até 1929 a 1930, com poucas visitas em 1938 a 1941, 
quando a função do governo prejudicava a função da vida social (ALVES, 1967, p. 
145) (grifo nosso). 

 

Por mais que formalize a intencionalidade objetiva de sua escrita,Isaías Alves 

insinua-se, claramente, em Matas do Sertão de Baixo (1967), numa disposição memorial e 

autobiográfica que se associa a outros modelos já realizados pela literatura brasileira. Dessa 

maneira , o autor enfatiza que seu texto não é ficcional, podendo o fato narrado ser facilmente 

verificável, uma vez que indica as fontes, assumindo, em consequência, um pacto de 

veracidade. Embora rubricado pelo prefaciador e pelo autor como um livro indireto de 

memórias, Matas do Sertão de Baixo (1967) assume contornos de autobiografia, vistos 

através de quadros presentes ao longo da narrativa, a exemplo da origem familiar, o álbum de 

família, e até mesmo a árvore genealógica que mapeia todo o espectro familiar do Recôncavo 

Sul, com isso instaurando, para além da herança genética, a herança psicológica e cultural. 

Descrevendo tipos humanos valiosos e inesquecíveis para ele, e apontando topois especiais, 

caros à memória do lugar de origem, Isaías Alves relata as aventuras de menino, pelas ruas da 

cidade natal, ressaltando a importância da escola e de suas primeiras leituras (predominando 

os livros do Barão de Macaúbas); enfim, restabelece uma cronologia de vida, como 

normalmente pratica em outros textos deliberadamente de caráter biográfico. 

Podemos facilmente indicar outros elementos que sustentam a nossa perspectiva de 

haver, em Isaías Alves, uma tendência para variantes em sua tessitura memorialística, 

retomando os movimentos típicos da pactuação autobiográfica proposta por Lejeune (2008). 

Nesse sentido, a escritura alvesiana possibilita a metalinguagem, através dos interstícios do 

enunciado. Em outras palavras, a propósito da composição e da relação entre o sujeito que 

produz o texto (autor) e o sujeito que o enuncia (narrador), eis como se manifesta o 

memorialista, próximo do relato fabuloso: 

 

Em pé, de Croisé, ouvia de minha mãe, queixas pelas rusgas domésticas. Junto 
estava, vindo da fazenda, rico cesto de laranjas-cravo, que quase eidéticamente, vejo 
como ao velho. A serena atitude de aconselhar paciência e conformação indica que a 
doença ainda não estava agindo. A morte deu-se em 5 de outubro. Acredito, pois, 
que a conversa cujo valor moral me impressionou, terá sido no começo do ano ou 
fins do anterior, aos meus cinco anos, quando se deram outros fatos que pude 
recordar aqui. Foi uma vantagem ouvir o velho avô com pensamento construtivo de 
conformação, na aurora de minha formação social (ALVES, 1967, p. 58). 
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A escritura acusa e alterna planos temporais entre os sujeitos do discurso. Ou seja, 

coincide no que recorda a experiência do que narra, reescrevendo-a em todo o decorrer da 

obra. Assim como nas biografias convencionais, o autor empírico realça fatos e resultados 

provocados pelo biografado. Isaías Alves se utiliza do narrador dramatizado para conduzir os 

relatos que, no entanto, não obscurecem a pessoalidade intencional do autor em nenhum 

momento, nem mesmo nas tentativas que faz para aparentemente se distanciar dos 

enunciados. 

O caráter memorialístico e autobiográfico, assumido em Matas do Sertão de Baixo 

(1967) insiste em atestar a veracidade do relato. Para alcançar esse estatuto de legitimidade, o 

narrador usa o seguinte expediente: deixa, na sombra, seu protagonismo, passando à condição 

de testemunha da realidade, colhendo depoimentos de ex-escravos, para justificar aos leitores 

a natureza de suas fontes. Com isso, objetiva obter a credibilidade do relato, mediante o 

arrolamento do falar em projeto de evocação pessoal. Dito de outro modo,o acervo de 

registros incontestáveis que fazem parte de sua memória: 

 

Certa vez, lembrei-me, já velho, quando acusava Ruy Barbosa que os 
Americanos tiveram numa guerra de quase cinco anos maior perda que os prejuízos 
dos fazendeiros do Brasil. Combinei, depois, quando vi os escandalosos 
reajustamentos que se têm sucedido na República. Entretanto fez-se a abolição e o 
governo conseguiu tal crédito, que a Libra Inglesa ficou abaixo do par (ALVES, 
1967, p. 80) (grifo nosso). 

 

Nesse entendimento, Isaías Alves muda sua condição de narrador-personagem para 

narrador-assistente, conquanto isso não seja suficiente para tornar evidente um pacto de 

referencialidade. O leitor tem conhecimento da ampliação que a narrativa possibilita, junto a 

suposta falta de verossimilança, referente à exatidão das propostas textuais, estas funcionando 

como elementos para fazer compreender as variadas formas com que as verdades construídas 

são utilizadas na fabricação de um relato único e oficial. Uma característica autobiográfica 

que registramos em Matas do Sertão de Baixo (1967), Além da escritura, da lembrança e da 

recordação, a característica autobiográfica que registramos, em Matas do Sertão de Baixo 

(1967), é a consciência da recepção, demarcada ao longo das três obras através da voz autoral 

que dialoga com os leitores, sempre convocados a partícipes das histórias por ele tecidas. Isso 

revela que autor direcionava as suas pesquisas, quase sempre relacionando-as a história 

regional, na tentativa de estabelecer um permanente dialogismo com o leitor, marcadamente 

pesquisador. Dessa forma, ele demonstra consciência da recepção, ou seja, em suas obras, 

Isaías Alves deixava claro que escrevia para um leitor pesquisador. Talvez por  isso,  era 
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muito judicioso na elaboração dessa escrita, por reconhecer que tinha leitores criteriosos, a 

exemplo de Jorge Amado, como inferimos: 

 

Foto 13 - Carta de Jorge Amado endereçada a Isaías Alves. Fonte: APIA 
 

É importante enfatizar que a publicação de Matas de Sertão de Baixo (1967) foi 

muito esperada por estudiosos do nível de Jorge Amado, Luiz Viana Filho, Pedro Calmon, 

Adonias Filho, etc., de modo especial, por aqueles que se dedicavam aos estudos sobre a 

Bahia, alcançando notável repercussão, antes mesmo do seu lançamento. Parte dessa 

expectativa se deveu ao reconhecimento do grande esforço de pesquisa feito por Isaías Alves, 
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empenhando-se, durante quase vinte anos, na catalogação de documentos e transcrição das 

conversas obtidas em suas inúmeras viagens pelo interior da Bahia.  

Devido a esses fatores muitos reconheceram em Isaías Alves era um intelectual 

comprometido com as causas nacionais. A despeito de seu passado integralista, ele agregava 

simpatias nos mais diferentes setores do pensamento brasileiro. Indiscutivelmente, era um 

homem desejoso de organizar a própria vida, e o seu projeto de escrita ambicionava, também, 

discutir as questões nacionais e seus desdobramentos. Em diferentes períodos do século XX, 

ele emitiu gestos para a reinvenção da pátria e de um sentimento de brasilidade que propunha 

redescobrimentos para o Brasil, numa linha, talvez, que remonta às ideias do conde Afonso 

Celso, no livro, Porque me ufano do meu país (1900), fonte de inspiração de amor à pátria, 

através de elementos simbólicos do nacionalismo. Esses seriam reintroduzidos pelos 

modernistas, postuladores de outros mecanismos de absorção patriótica, diversos do desenho 

que permeia todo o século XIX. Isaías Alves retoma ideias e ideais de pertencimento, em 

Matas do Sertão de Baixo (1967), por considerar que os signos de nacionalidade mais 

legítimos figuravam no interior do Brasil, principalmente no Sertão, na época,compreendido 

como todo o território que não fosse o litoral, ou dele se distanciasse, para afastar-se das 

representações do cosmopolitismo enquanto que, ao interior, estariam preservados os 

símbolos autenticamente brasileiros. 

Segundo Lúcia Lippi Oliveira (2007), além de intensificar o projeto de conhecer o 

Sertão, houve também, da parte de Isaías Alves, uma preocupação com seus habitantes, 

acreditando ser possível uma fórmula que desse conta dos grandes males que afligiam a 

população. Tal receita era já circular em seu pensamento: associar educação e higiene, numa 

espécie de cura sóciomoral, conforme prescrito pelo Barão de Macaúbas e por Rui Barbosa. 

Assumir tal vertente programática seria até fácil, para um autor que defendia temáticas 

nacionalistas, relacionadas diretamente com os proclamas integralistas. Para Oliveira (2007), 

esse interesse pelo interior do Brasil duraria até 1950, despertado por uma gama de escritos 

nos que avultavam a descrição do interior e suas peculiaridades geográficas, humanas e 

culturais, pondo, em relevo, as marcas emblemáticas de um passado colonial, cujo legado 

deixou profundas marcas no interior do Brasil. 

Com base nesse projeto de interiorização do Brasil, verticalizado em Matas do 

Sertão de Baixo (1967), Isaías Alves oscila entre desenvolver um projeto de cunho histórico 

e literário em sua obra ou ressaltar a genealogia familiar e a tradição lendária de sua região, 

sempre primando pelo discernimento e pela filiação aos ideais positivistas, obnubilados, em 

parte, pelo sentimento nativista. Sob qualquer prisma, todavia, o autor não obedece a 
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esquemas rígidos para conceber o que define como seu projeto de historiografia social. 

Inicialmente, elabora a análise parecendo objetivar um tratamento especial conferido ao 

século XX, narrando os fatos em sentido diacrônico. Mas logo somos surpreendidos por uma 

ruptura analítica e um recuo ao século XVII, numa seção que, segundo o autor, estaria 

reservada a outro século, mas que ele, por motivos não explicitados, advoga para um 

improvável presente da narração. Isso em nada tira o mérito da obra, mas é uma peculiaridade 

estrutural que aguçou nossa curiosidade e tornou-se um enigma para as conclusões de nosso 

estudo. 

O estilo narrativo é claramente memorialístico, embora transite entre a historiografia 

social da geografia humana, mesclando motes dialógicos entre as ciências humanas e 

literárias.É um caso clássico, de discurso narrativo em primeira pessoa, ora alternando com a 

terceira e evidenciando certa indeterminação, ressaltada pela disposição, anímica, do resgate 

impressionista e das imagens apreendidas pelo narrador, autocaracterizado como observador 

participante: 

 

Das minhas recordações de meninice que tenho nítidas, a figura da avó não me 
ficou memória, pois morreu antes dos meus quatro anos. Nem mesmo a cena em que 
minha mãe conseguiu ver a velha no esquife, à porta, em caminho do cemitério de 
Santo Antonio de Jesus, me lembro absolutamente (ALVES, 1967, p. 58) (grifos 
nossos). 

 

A recomposição da memória narrada em livro passa-se em Santo Antonio de Jesus, 

no Recôncavo Sul da Bahia e, mais uma vez, destaca o narrador memorioso, agora 

intensificado nos papeis de autor-narrador e personagem de episódios da história sócio- 

cultural baiana. Os acontecimentos são narrados de forma bem próxima à oralidade, como se 

estivéssemos numa conversa em fim de tarde, espécie de prosa muito comum no interior do 

Recôncavo, tomado como pano de fundo sobre o qual se assentam valores da comunidade, 

retratada, cabendo, ao autor-narrador o endosso às histórias e o relevo, não raro com certo 

gosto pitoresco: 

 

Foi um Amorzinho famoso da política, cercado de prestígio. Bastava um preso 
gritar: “Valha-me, seu amorzinho” e logo a polícia era forçada mesmo por violência 
a soltá-lo. Certa vez um barqueiro de Valença atraca-se com um outro chamado 
Portela, que não conhecia. Consegue subjuga-lo e o põe ao chão. Quando ia bater, 
diz-lhe e dominando: “Bate desgraçado... tu está batendo em Amado Portela55”. O 
barqueiro pula, ajoelha-se, põe as mãos e suplica: “Seu Amado, pelo amor de Deus, 
eu não pensei que era o senhor” (ALVES, 1967, p. 174). 

                                                           
55 Segundo Isaías Alves, Amado Portela foi um importante coronel, dono de grandes propriedades de terras, 
situadas no Recôncavo Baiano e na Costa do Dendê.  
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Os relatos são assim marcados pela memória social e o comunitarismo planetário, 

maneira a qual Isaías Alves encontrou como alternativa para expressar seus sentimentos, sem 

assumir a escrita de um livro autobiográfico. Para dar conta de sua versão memorial, ele 

recorre a uma modalidade narrativa diferenciada, graças a um estilo literário dedicado, desde 

o título épico de Matas do Sertão de Baixo (1967), que traz em si uma conotação lírica 

seguida de divisões que o autor prefere chamar de partes. A obra possui três partes, que ele 

intitula : 1ª-Luta dos três rios, 2ª-Viagem sentimental pelas fazendas, 3ª-Lembranças da 

terra natal: Santo Antonio de Jesus. Para as referidas divisões, os títulos escolhidos são de 

caráter reconhecidamente emocionais, primeiro pela personificação dos lugares, das pessoas e 

das coisas; segundo, pelas nítidas referências literárias, a saber: Viagens na Minha Terra, de 

Almeida Garrett, e o poema Meus oito anos, de Casimiro de Abreu. 

Daí a defesa inicial, buscada por Isaías Alves, de que Matas do Sertão de Baixo 

(1967), tenha uma pretensa cientificidade fica logo fragilizada, diante dessas escolhas e das 

descrições sinestésicas capazes de despertar, em nós, o aroma e o gosto, num modelo similar 

ao percorrido por Marcel Proust, no seu Em busca do tempo perdido (1913), em que a 

memória é instrumento privilegiado da escrita, revisitando o tempo perdido e transformando-o 

em tempo redescoberto graças às constantes viagens memoriais, o que também fez Isaías 

Alves. 

Na tentativa de materializar esses elementos, o narrador alvesiano permite que 

sensações provocadas por cenas, impressões, sentimentos e ressentimentos, cristalizados em 

memórias líricas ou dramáticas, aparentemente esquecidos, apresentem-se de forma intensa na 

na experiência narrativa memorialística de Isaías Alves . É relevante acompanharmos, aqui, a 

necessidade que o narrador revela em descrever uma paisagem revalorizada por seu olhar 

íntimo, já que projeta o seu especial investimento afetivo, imprimindo relevâncias 

retrospectivas, em especial quando descreve suas lembranças de viagem: 

 

O almoço fora suculento: era a riqueza que uma fazenda prodigalizava de 
sustância e de sobremesa, nessa alegria tranquila e repousante que a cidade 
desconhece. Mesmo em 1930, as influências do jornal e do telefone, dos ruídos das 
ruas contrastavam com a quietude de domingo do campo. Ao doce convívio, segue 
auspiciosa sesta. Às três horas, a orquestra da harmônica, clarineta e flauta e 
bandolim desperta a dança [...] O ar da meia noite vai chegando. Após um descanso, 
a orquestra desfere as notas da convocação, depois de novos doces e café. É uma 
hora, são duas, o Cruzeiro do Sul já quer marchar para o ocaso (ALVES, 1967, p. 
178). 
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Aqui retomamos o conceito desenvolvido por Dosse (2009), de que os relatos de 

memória trazem consigo um misto instável de efabulação da experiência viva e uma constante 

recorrência a elementos da narrativa ficcional. Esse tratamento peculiar desperta-nos para a 

bizarra coincidência do que interpreta Miranda (1992) atribuindo ao título “Viagens” 

conferido ao primeiro capítulo do livro Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, um 

indicativo de ressonância entre o narrador do livro e a figura matricial do marinheiro, que 

viaja e tem sempre muito a contar. Isaías Alves restabelece também esse diálogo, e de forma 

muito especial, pois conecta entre si as duas imagens, a do marinheiro e a do camponês 

sedentário nas viagens sentimentalmente revisitadas, o que consagra na relação direta com o 

Walter Benjamin do texto de O narrador (1987). 

Seguimos também a viagem sem volvermos à camada teórica empreendida desde o 

primeiro capítulo. É que, com certeza, perdemo-nos em caminhos diversos, ou então 

passamos despercebidos pelos já percorridos, e sem o devido registro que nos indica o já 

alcançado. Assim, reelaboremos as análises empenhadas na compreensão da memorialística 

de Isaías Alves. Sentimos inevitável necessidade de evocar a distinção entre o memorialismo 

e a autobiografia. Parar um melhor encaminhamento da nossa proposta de tese, ratificamos 

que os temas tratados por Isaías Alves, nos textos biográficos, não priorizam a vida 

individual, a história de uma personalidade, como ocorre nos demais caracteres específicos da 

biografia. 

Nas memórias alvesianas, a narrativa de vidas parece assumir um plano secundário, 

fazendo sobressair aqueles relatos que o autor previamente seleciona. Essa distinção não se dá 

em Matas do Sertão de Baixo (1967), ou melhor, não se define com tal nitidez, pois o 

narrador decide cantar sua gente e seu contexto sócio-historiográfico,utilizando-se de um 

recurso insólito: a focalização de um múltiplo seu eu, começando por Úrsula, sua pentavó, e 

terminando com o espectro de Fausta, sua bisavó. Os relatos sobre a ancestralidade de Isaías 

Alves nos acompanha desde a nossa primeira leitura, quando só pretendíamos encontrar pistas 

sobre o poeta que procurávamos. De encontro em encontro, com o arquivo do santantoniense, 

concluímos que suas escolhas não se deram aleatoriamente pois, para encontrar-se com a 

narrativa memorialística, os indícios estavam em sua biblioteca, no livro de Goethe, com 

significativos sinais de leitura e diversas marcações associadas às pesquisas do médico 

alemão Faust (1480-1540), sugestão onomástica para o aproveitamento do final do livro de 

Isaías Alves. Cedemos à nossa sensibilidade e fizemos uma ilação livre. O autor recorreu 

intencionalmente à ascendência alemã de sua bisavó, em singular aproximação com o mito 

fáustico, de caráter universal, para materializar o mítico caráter do homem moderno, aquele 
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que busca dar significado à sua vida, precisando tocar o eterno para compreender o 

misterioso. É assim que  Fausta se encontra com Alice, convencendo-a a ir para o convento e 

tornar-se modelo de conduta humana. 

Ainda sobre a feição estrutural de Matas do Sertão de Baixo (1967), o narrador 

procede da seguinte forma: se, na biografia, ele se escamoteia e se dissimula na biografia, sob 

uma aparência mais discreta, mas perceptível, nas memórias ele se permite uma maior 

liberdade narrativa, relacionando-se com o ficcional e se tecendo como um narciso 

estilhaçado, nos relatos de si e dos outros; particularizando ser autor, narrador ou personagem, 

com um constante comparecimento, repaginando a figura autoral, independente do estilo 

adotado. 

Essa instabilidade quanto ao assentamento do que seja memória ou (auto) biografia é 

motivo de debate na literatura brasileira há bastante tempo, perquirindo-se, não apenas o lugar 

reservado ao autor, sujeito que lembra, como o daqueles que são lembrados e como são 

lembrados. O questionamento se antecipou desde Monteiro Lobato, com sua série de 

Memórias, de Emília, de Pedrinho, do Visconde de Sabugosa e até as dele próprio. De forma 

anedótica, Lobato afirma que todos têm o direito de escrever suas narrativas de vida. Sobre 

isso, Emília tem certeza, decidindo contar a sua, mas, com preguiça de escrevê-la, delega a 

função ao Visconde, que se empenha, como todo bom escritor memorialista, em escrever a 

verdade da vida de Emília. Esta considera a escrita do Visconde sem graça. Não que a vida 

dela seja sem graça, mas não lhe agrada a forma da narrativa adotada e acaba por contestá-la, 

sugerindo a reinvenção, não só do estilo, mas também da história, afirmando “que é nas 

memórias que os homens mentem mais” (LOBATO, 1994, p. 07). Relativizando afinal a tão 

discutida exatidão (auto)biográfica. 

Os relatos servem a Isaías Alves para assimilar, em sua obra, um sentimento de 

orgulho, ao rememorar a saga do Recôncavo Sul. Numa narrativa que beira o épico e que 

desnuda a história oficial, o narrador ouve e representa outras vozes, diferindo da famosa 

crônica narrativa dos vencedores. Apesar de vários discursos se iniciarem em terceira pessoa, 

são marcantes os trechos em que predomina a primeira pessoa, como uma âncora que, 

impetuosamente, atrela a poeticidade da narrativa às experiências de vida do autor, ornando a 

épica com um estilo lírico, documental e memorialístico, hoje comum à literatura moderna: 

 

O ar da mata nos dá um sono profundo: os sonhos fugidios não fatigam; o 
despertar é fácil e alegre. O dia vai clareando ao orquestrar dos passarinhos e das 
cigarras que, de longe, parecem longos silvos da locomotiva. Ouço as cinco 
pancadas do relógio velho. À janela, a luz mal permite escrever estas linhas, mas a 
claridade aumenta, tingindo levemente de rosa o papel. A neblina é tênue e a estrada 
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surge na curva. Agora o jardim é claro e as angélicas, em cachos, erguem-se por 
entre as margaridas e os malmequeres. As angélicas recordam de chofre a velha avó 
Maria Angélica. O perfil da coiteseira mística é perfeito e a madre-silva já se 
distingue completa. Vou ao canteiro da suave e dulcíssima violeta e, entre as flores 
que as primas cultivam numa infinidade de vasos, encontrei uma violeta ainda 
fechada, que deixei para o ciclo da natureza (ALVES, 1967, p. 55) 

 

Com marcas de aliterações e evocações sinestésicas, o poético ajusta-se ao relato 

simples do cotidiano de uma comunidade do interior. Quando Isaías Alves implicita outras 

vozes e ecos existe também, na narrativa histórico/memorialista, um desejo autoral de 

selecionar imagens, um manifesto inconsciente afetivo, que distingue os moradores, 

separando apenas o tipo das boas lembranças. Ele acaba por refundir os mitos da felicidade 

inculpada, erigindo modelos segundo os quais a própria seleção dirige os destinos da operação 

do olhar. Afinal, era um representante da aristocracia rural, falando em linguagem de ode e 

ditirambo, ideologicamente disposto a recuperar a nobreza daquele lugar. 

 É exatamente na repetição desse modelo de história social que a obra de Isaías Alves 

ganha em legitimidade estilística. Ao ouvir outras vozes, todavia, na maior parte das vezes, 

esse narrador possibilita uma revisão da história modelar, já que centra seu relato em 

evicações sinceras, quase simplórias, e nem tão heroicas. Leremos sempre, na obra, 

expressões coloquiais como (“me foi contado pelo negro da fazenda” (ALVES, 1967, p. 47, 

ou “como me disse a escrava Benvinda” ALVES, 1967, p. 48) como oportunidades de fala 

recorrente, para garantia da exatidão das informações. Assim, a meta parece ser que o leitor 

participe do relato e possa criticar os mitos da história oficial, com isso se postando em lugar 

ambivalente, em que pode contribuir para a desconstrução do discurso histórico hegemônico, 

mas também pode ser portador de uma vontade de manter-se neutro numa posição 

hierarquicamente inferior ao autor-narrador-personagem modelar numa seletividade de 

lembranças apenas do que lhe seja conveniente e exercendo um penhor crítico, ainda que 

sutil, mordaz e ressentido: 

 

Concluídas as notas do precioso ditado, em que se reúne a saudade de duas almas 
boas, gratas ao coração do autor, falta lembrar  que a fazenda se começou para 
milhões de cafeeiros, mas afundou na mataria, por efeito da política nova (ALVES, 
1967, p. 304) (grifo nosso). 

 

Fragmentos como esse transcrito ocorrem com muita frequência em Matas do 

Sertão de Baixo (1967), que trata daquilo com que os teóricos dos estudos do gênero tanto se 

procupam: o poder conservador da memória, apontando o binômio lembrar e esquecer como 

fenômenos ativos e atinentes à memória, e não contrários a ela. O texto alvesiano é fronteiriço 
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e se organiza num condensado de fatos, de registros de acontecimentos históricos que vão dos 

séculos XVII ao XX, passados, especialmente, numa, Santo Antonio de Jesus que o autor 

empírico tenta (re)significar, uma espécie de paraíso perdido que ele investe para reencontrar 

e salvar da morte simbólica, já que da física ele se sente muito próximo. Isaías Alves 

encontra-se enormemente debilitado no ano em que a obra é concluída e publicada (1967), 

ainda que seu projeto tenha se delineado três décadas antes, recuado ao tempo em que o autor 

viajara por todo o interior da Bahia, compilando documentos e ouvindo as histórias que o 

fariam permanecer vivo. 

Por todos esses aspectos, Matas do Sertão de Baixo (1967) representa importante 

fonte de dados empíricos, privilegiando um campo da história não factual. O autor não se 

apoia somente em documentos materiais, e se torna um dos pioneiros na busca de registros em 

fontes orais,bem como nas obras incógnitas de uma historiografia regional pouco visível, 

buscando uma interpretação da história social do Recôncavo Baiano, ou o que geográfica e 

economicamente entende por Recôncavo. A tentativa esbarra em conceitos subjetivos, já que 

arrola pessoas do Recôncavo ligadas a acontecimentos históricos de todas as regiões do 

Brasil, revelando, malgrado o desejo primitivo de Isaías, que não se pode pensar o país sem 

pensar o Recôncavo, e vice -versa. 

Na obra, há um inegável esforço de unidade temática. O narrador inicia o relato 

tratando do século XVII, refletindo sobre a colonização da Bahia e a fundação da cidade de 

Salvador. Em seguida, de forma fragmentada, situa o Recôncavo como uma grande força 

econômica, dentre os vários ciclos econômicos do estado,como aquele que compreende as 

cidades situadas ao sul do estado. Atribui tal ciclo de desenvolvimento à coragem e à 

tenacidade dos portugueses que regeram a cultura e a riqueza da Colônia, operacionalizados 

por uma civilização mais dinâmica: 

 

Recobrada a soberania portuguesa, o Recôncavo baiano já era uma força 
econômica. Ampliava-se pelo sertão de Baixo e já fazia rebanhos e a incipiente 
mineração do de Cima, seguindo o rumo do Paraguassu, do São Francisco, Rio de 
Contas, do Itapicuru e, mais ao sul, os do escoadouro da Capitania de São Jorge dos 
Ilhéus e da de Porto Seguro. Em torno da Capital da Colônia, crescia uma grande 
civilização, com arte e riqueza, que faria prova nas refregas da Independência, mais 
um século e meio, igual período ao já vivido nos embates com os aborígines 
(ALVES, 1967, p. 12). 

 

A fluência do livro segue a-crítica, logo, marcada pelo desenrolar de fatos de caráter 

pessoal, atrelados ou não aos fatos históricos, característica da variante memorialista imposta 

pelo narrador e por ele empregada. É como se, ao narrar a história, e para garantir o pacto de 
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referencialidade, o narrador buscasse situar o leitor nas suas histórias, justificando-nos como 

testemunha acima de quaisquer suspeitas. No caso de Isaías Alves, o leitor achar-se-á diante 

de um presumível reformador da historiografia nacional.Nesse caso, observará como o 

narrador sinaliza uma necessidade de remontar ao passado pioneiro do Recôncavo, 

ressaltando-lhe a coragem, como já fora dito dos portugueses, mas também evidenciando, de 

igual modo, a importância dos negros e dos índios que, com seus costumes, passariam a 

caracterizar o povo do Recôncavo: 

 

Muitos hábitos e gestos eram dos íncolas; muitíssimos de filhos e netos dos 
africanos, entre os quais se acomodavam, sem mesclar-se, os aldeiamentos 
provisórios de ciganos, que vinham equipados como pequenas hordas. O certo é que 
a influência negra dominou, havendo no polígono de nossas viagens haréns de 
escravos (ALVES, 1967, p. 112). 

 

Em sua maioria, as danças, músicas e festas retratadas pelo autor são setecentistas, 

isto é, permanecem sob a tutela de influência do período colonial. Em nenhum momento se 

nota condenação ou visão moralista do autor sobre as manifestações culturais ou modus 

vivendi, independente da etnia ou da genética. No fundo, há, sim, a defesa das qualidades de 

miscigenação de negros e índios na formação do povo do Recôncavo: 

 

Do ambiente da fazenda, juntaremos alguns provérbios, ditados que eram 
constantes, ainda até o fim da vida dos filhos do fazendeiro. São hábitos mentais 
fortes, expressivos do orgulho, com largueza intelectual. A linguagem era 
relativamente boa, pois as críticas eram vivas. As cantigas, em que muito 
colaboravam as escravas, sofriam efeitos prosódicos. Destas e dos provérbios, 
daremos exemplos (ALVES, p. 60) 

 

Entretanto, registra-se uma valorização das origens e a necessidade de demonstrar a 

prevalência de europeus na composição étnica do Recôncavo, tudo isso manifestado em 

referências feitas às famílias e à constituição genealógica em que o autor insiste, a fim de 

montar, na formação dos nomes das famílias, os referentes colonizadores do Recôncavo, que 

se expandem com relevância para todo o país, conforme podemos perceber: 

 

Montei por lá uma árvore dos antepassados e colhi muita informação do velho 
ambiente das matas. Na Barra, tive boa hora com o juiz Duarte Guimarães, bela 
cultura de jurista, que não se ancilosou em fórmulas jurídicas, e soube encarar 
problemas psicológicos e sociológicos da vida moderna. Na qualidade de Membro 
do Conselho Penitenciário, animou-me e prestigiou-me no trabalho de medidas da 
inteligência dos condenados, que constituíram úteis elementos dos meus trabalhos 
de testes (ALVES, 1967, p. 101) 
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Através da obra, Isaías Alves claramente manifesta sua tentação de encontrar uma 

maneira de informar ao leitor sobre a situação, não só histórica, como também dos traços da 

economia do recôncavo. Para fazer isso, ele recorre claramente a uma forma bastante didática, 

conforme observamos no trecho abaixo: 

 

Os preços dos gêneros darão a enorme distância entre hoje e aquela época. 
Museus e antiquários oferecem cinco mil cruzeiros por uma cadeira de jacarandá e 
palhinha. Uma fatura de outubro de 1887 indica 12 cadeiras por oitenta e cinco mil 
réis; um sofá por sessenta; uma cadeira de balanço por trinta e cinco; uma caixa de 
vinho do porto fino – vinte mil réis; dois frascos de conserva, mil e oitocentos réis: 
vinte e quatro garrafas de cervejas, onze mil reis; dois queijos flamengos, a três e 
novecentos; duas latas de azeite a seiscentos e quarenta reis. O leitor veja que o 
nome de mil réis antigo é hoje cruzeiro e verifique se uma garrafa de cerveja 
nacional de agora tem comparação com a importada. É uma fartura preciosa da 
instalação do bar de meus pais. Seu sentido econômico era perfeito até cinqüenta 
anos passados, começo da primeira guerra mundial. Nesta outra encosta do século, 
tudo é diferente, incompreensível (ALVES, 1967, p. 257) 

 

Com isso, percebemos que o narrador parte do pressuposto de que a história não é 

exclusivamente fruto de atitudes individuais de políticos, de personalidades ou da vontade do 

Estado, mas resultado dos embates dos indivíduos em seu conjunto, a fim de (re)significar a 

memória social. De fato, os homens, têm consciência de sua existência a partir de sua vida 

real. Sem essa base real, é impossível haver essa consciência. Mas também sem essa 

consciência, é impossível a práxis. Ou seja, ao abordar questões regionais, o narrador está se 

referindo às ações humanas universais, num determinado lócus, isto é, numa determinada 

formação social capitalista. Todavia, o mesmo movimento universal que submete os seres 

humanos ao modo de produção capitalista, produziu formas peculiares ao se deparar com 

condicionamentos econômicos e culturais próprios de cada região. Portanto, essas formas 

assumem, portanto, a condição de modelos singulares de expressão do universal; elas não são 

reflexos imediatos do universal, pois nem sempre revelam seus contornos mais avançados, 

mas são aferidos em sua importância e contexto histórico. 

Os teóricos que tratam do memorialismo caracterizam esse tipo de escrita como um 

gênero de fronteira, pois, ao tempo em que revela características do discurso literário, 

constitui-se em rica fonte de pesquisa histórica, embora mereça mais e melhores estudos, uma 

vez que as informações nos são dadas por um narrador que registra suas próprias impressões e 

a partir delas reflete os demais contextos e conjuntura. Isso não significa dizer que a verdade 

do autor deva escravizar o texto a regras que o tornem uniforme para todos os leitores. Ao 

contrário, o autor-narrador-personagem empresta ao texto características que vão desde a 

importância da sua experiência pessoal até a oportunidade de oferecê-la ao outro, para o 
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estabelecimento de uma relação pactual, num acordo tácito de um eu autorizado pelo próprio 

sujeito da enunciação, que toma para si as vivências passadas do indivíduo e da coletividade 

que representa e interpreta. Eis um cacoete exemplar do estilo de Isaías Alves ao escrever 

memórias: 

 

Os escravos não dormiam trancados, ocupando dois a mesma senzala. Uma 
noite, depois de alegre samba e jogo costumeiro, Sabino entrou em luta com vários 
escravos de Antonio da Fulô, cujo engenho funcionava à margem oposta do 
Jaguaripe, em frente ao pasto da Sapucaia. Deu bastante e apanhou ainda mais, 
porque os parceiros eram muitos contra ele. Mas Sabino não faltou ao trabalho e 
conservou-se até o primeiro quartel do século XX, como serviçal dedicado, 
sobretudo para viagens rápidas, a pé, vencendo os que cavalgam. Há quase sessenta 
anos conversei com Sabino: “No tempo da empidimia, eu estava assim (mostrava 
com a mão, altura de um metro); por aí meu siô carcule”. Foi um tempo medonho; 
não se enterrava em cova; abria um valo. No outro dia táva um sentado na beira. O 
juiz passava carta e dizia: “Tu não conhece mais sinhô”. O negro Sabino viveu 
bastante: só fazia viajar; rápido e pronto, fazia todos os mandados, menos roças e 
ocupações sedentárias (ALVES, 1967, p. 75). 

 

Nas histórias narradas por Isaías Alves, verificamos ser possível encontrar tanto a 

voz de uma experiência individual, como a de um ser coletivo. E, por trás dessas múltiplas 

vozes, é possível reconstituir uma ou várias tradições. Por meio desses relatos, observamos, 

também que, temos acesso aos costumes de negros, índios, franceses, ingleses e outros grupos 

em contato e convivência com a tradição local ou regional  

A memória em Matas do Sertão de Baixo (1967), é também fruto de um imaginário 

coletivo que estando atrelado à realidade das vivências e acontecimentos no Recôncavo, pode 

ser tratada como elemento da história, seja legitimando como postulando uma versão contrária 

à história oficial. Tais contextos enfatizam a hipótese de que a memória funciona como 

produto histórico e como conjunto social, na tentativa de preservar os fatos históricos e as 

vivências de um passado distante e perdido. E simultaneamente, restaura lembranças e 

revitaliza dados desse passado, que não podem mais ser vividos. Sendo assim, a memória, em 

Matas do Sertão de Baixo (1967), obedece a um formato relatorial, um modo pelo qual o 

narrador reelabora sua experiência junto à alheia, e exprimindo um misto de história, 

memorialismo e autobiografia, fundidos experimentalmente. 

De acordo com os fragmentos levantados na obra, inicialmente, Isaías Alves vê a 

memória, como capacidade retentiva, como um retorno ao passado de que ele não se pretende 

afastado. Por isso lhe rende louvores, apegando-se desesperadamente às lembranças e 

refugiando-se num pretérito idílico. Então, quando esses fatos retidos na memória individual 

não são rememorados, ou se contradizem, flagramos um memorialismo fragmentado e as 
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lacunas sendo preenchidas pela recordação. Assim, os jogos com o tempo e com as vozes, do 

presente/passado da narrativa, que em Isaías não se dicotomizam, reforçam tal leitura, 

permitindo diferentes versões dos fatos, acrescidos do vai-e-vem das experiências de tempo e 

espaço que um narrador assumidamente saudosista nos provoca. 

Dessa forma, as lacunas da memória só se completarão por intermédio das vozes de 

outros, já que sua documentação far-se-á por vários meios narrativos, seja pela criação de um 

espaço mnemônico no âmbito do relato, seja pela convivência subjetiva do sujeito memorial 

com o outro e novamente consigo, já com o acesso a vozes que testemunharam uma época e 

um tempo sócio-histórico. É assim, que, nesse Recôncavo, de onde brotam as vozes díspares, 

filtradas pelo olhar e pela memória de Isaías, que encontramos o testemunho de um tempo 

histórico a partir do discurso do outro, e essas vozes, ressurgidas da memória coletiva, 

contribuem para desenhar um rosto legitimado pela história. Também encontramos um 

Recôncavo enquanto espaço de tensão e intercâmbio dos valores culturais, facilitando o 

ingresso na fronteira realidade-ficção, sob um novo prisma: o da pluralidade e da heterogenia: 

 

Na Bahia, espanhóis e holandeses também criaram, mas portuguesas foram as 
grandes fôrças, mesclando-se com índios e com negros da África misteriosa. Sim, 
holandeses, por aqui, também se internaram, muitos, mas dispersos, inclusive padres 
e frades [sic] que serviram por ver, em viva obediência aos ditames bíblicos do 
“crescei e multiplicai-vos”. Os franceses tinham tido sua função, unidos aos 
aborígines, deixando aqui índios loiros em vários pontos (ALVES, 1967, p. 11) . 

 

Daí se instaura uma pluralidade de combinações entre heranças culturais distintas, 

com a intenção de se estabelecer um elo entre essas comunidades diversificadas e a 

manutenção ou o estabelecimento de uma nova identidade étnico-cultural a partir desses 

imigrantes inscritos na diversidade. Isso favorece a formação plural e multicultural que 

encontramos na cultura baiana, e as cenas domésticas, aparentemente inexpressivas para a 

elucidação dos fatos históricos, passam a compor o quadro das pequenas narrativas, 

igualmente responsáveis pela construção do sentido subliminar da história. A literatura é 

convocada a servir de córpus analítico auxiliar ao discurso histórico, o que contribui para a 

diluição de fronteiras disciplinares, tanto quanto para a exploração de narrativas memoriais 

com valor enunciativo e como procedimento de escrita. O objeto literário deixa de ser 

privilégio da teoria e da crítica e se expande para outras áreas, numa demonstração de estar a 

literatura se libertando de um espaço exclusivo e único de atuação. 

Como fato significativo, marcamos a maturidade da escrita com que Isaías Alves 

publica Matas do Sertão de Baixo (1967), mesmo sendo esta obra resultante de pesquisa de 
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uma vida inteira, e suscitando a curiosidade em expoentes da literatura, conforme sinalizamos. 

O autor está muito doente, com paralisia no lado direito do corpo e com mais de setenta anos 

de idade, o que coopera para a narrativa assumir o tom saudosista e intensamente memorial de 

que se reveste. Falamos aqui de memória na perspectiva arquivística, da retenção de fatos, 

episódios impressões e lembranças, sendo a escrita a única maneira encontrada pelo autor 

para salvaguardar suas evocações do passado e, por fim, compartilhando o seu testemunho 

com o de outros, numa proposta que, dadas as experiências de leitura das obras anteriores, o 

leitor consegue perceber como jogo de relações estabelecido na obra, de forma a apreender 

mais claramente as duas faces do autor: a do sujeito empírico, presentificado em notas de pé 

de página, ou a em terceira pessoa, transmutado em narrador que se dramatiza relatando 

experiências para um leitor tornado equação, numa aventura complexa e arriscada. 

Somado à qualidade literária do texto, o livro Matas do Sertão de Baixo (1967) 

abarca uma experiência narrativa singular por um conjunto de feitos. A começar pelas marcas 

de enunciação inseridas pelo autor, derivadas não apenas dos graus de excelência em 

memórias, mas também pelos sentimentos provocados pela saudade que, em muitos 

momentos, motivará outras narrativas. Isso já era característico de grandes memorialistas, a 

exemplo de Pedro Nava, Gilberto Amado e Cyro dos Anjos, para mencionar apenas três dos 

mais conhecidos.  

Infelizmente, a Bahia não registra grandes expoentes do memorialismo, fixando-se as 

suas principais características em eventuais publicações assistemáticas. Falta uma produção 

teórico–reflexiva, embora tenhamos algumas experiências memorialistas, ostentando nomes 

como Anna Ribeiro Góes de Bittencout, Pedro Calmon, Eugênio Gomes, Hermes Lima, 

Madureira de Pinho, José Silveira, Eurico Alves Boaventura, Zela Gattai, José Santana, 

Herberto Sales e alguns outros. Embora não haja um mapeamento mais específico desses 

memorialistas e de suas produções, bem como dos formatos narrativos, por eles assumidos . 

Nessas circunstâncias, assumimos que Isaías Alves será aquele a exercitar, o 

memorialismo de modelo proustiano, de forma plena, para o seu e o nosso contexto. Tomando 

Proust como empréstimo, mas não como filiação - até mesmo porque a escrita de Em busca 

do tempo perdido é quase única e singular -, podemos dizer que Isaías Alves era, sim, leitor 

contumaz de Proust, não só pelas referências diretas e indiretas que faz em determinadas 

obras, como pelos registros de volumes dos livros de Proust na biblioteca particular do autor. 

Embora assumindo o formato de empréstimo, para elaborar uma escrita memorialística, 

percebemos ainda que, Isaías a redimensiona, cunhando um modelo memorialístico 

expressivamente calcado no tônus (auto)biográfico. Nos livros de teoria do gênero, aliás, 
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especula-se que tem matriz benjaminiana a presença constante da memória como instrumento 

da recordação que experimenta, em formato narrativo. É nesse perfil que Isaías Alves assenta 

seu papel de conselheiro e educador aquele que sabe narrar vidas começando pela inclusão da 

sua. 

 

 

4. 6 E PARA FINALIZAR O CAPÍTULO... 

 

O percurso empreendido para analisar as três obras aqui elencadas - Vida e obra do 

Barão de Machaubas (1942), Vocação pedagógica de Rui Barbosa (1959) e Matas do 

Sertão de Baixo (1967) - impõe-nos algumas constatações que surgiram ao longo do presente 

capítulo. Primeiro, apontamos para o fato de o caráter memorialístico por elas apresentado se, 

fundamentam em variações que as vertentes teóricas ratificam e coincidem no 

reconhecimento de inovações, a exemplo dos estudos de Zagury (1982). São assim os 

elementos característicos de uma boa obra memorialística, segundo Zagury: a) a transitio, 

entendida, desde a tradição antiga, como a expressão que serve para introduzir os episódios 

das histórias paralelas que se fundem na principal, na novela de cavalaria, assim como no 

romance do século XIX, para selar o conluio onisciente do autor com o leitor, ambos 

afastados da perspectiva mais limitada da personagem. Seu uso é também um recurso 

ficcional que conduz o leitor pela mão, de forma quase sonambúlica, aceitando o jogo de uma 

continuidade de enredos; b) a proposição - parte específica da narrativa em que o narrador se 

perfila como o adulto, normalmente o velho, narrando o menino; c) a descrição - que permeia 

todo relato, localizando as experiências individuais e coletivas e tendo sempre a citação 

erudita de um personagem histórico como ponto de comparação para o protagonista e o 

aparecimento do narrador como personagem, motivo idealizado para o sofrimento. 

De modo recorrente, tais elementos estão presentes, nas três obras de Isaías Alves. 

Por conseguinte, evidenciam sua articulação com as temáticas, sendo o principal componente 

da prosa memorialística a tensão emocional entre o narrador das memórias e o seu eu, que, 

por seu turno, é matéria viva da memória afetiva, insubmissa a uma realidade passada e que se 

quer recontada. O movimento de eterno retorno ao passado, projetado pelo memorialista, 

traduz implicações que não pertencem exclusivamente a Isaías Alves, sendo comum a esse 

tipo de produção literária: o desejo de distanciar-se do fim. A consciência da passagem do 

tempo sinaliza a proximidade da morte, movimentando o desejo de volta, mas isso só será 

possível através das viagens sentimentais que ativam a memória. 
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 As análises aqui buscadas se constituem na tentativa mesma de comprovação da 

nossa tese. A escrita de Isaías Alves contém uma manifesta vocação memorialística, cujo 

exercício tem desdobramentos aos quais chamaremos de variantes (auto) biográficas, pactos 

com o leitor, restabelecendo novos modos de leituras, condições que o autor incorpora nas 

três obras, em todas elas identificando-se, de forma a não deixar qualquer dúvida sobre a sua 

condição de autor-narrador-personagem. Com isso, ele exibe a irreversibilidade de um gênero 

textual para inscrever-se como único ou exclusivo. Ou seja, relativiza a matéria textual como 

um fenômeno que não se fragiliza em sua proposta original, mas pelo contrário, em um 

território humano, como o da literatura, cujo centro é o homem, assumir um discurso de 

univocidade é certeza de imprecisão. Como nos adverte Pedro Nava (1976, p. 406), todo 

memorialista pratica sua escrita em terreno híbrido, pois os discursos da história, quando 

expostos à memória, assumem nuances de ficção. Nesse entendimento, o memorialista será 

sempre uma forma anfíbia de narrador - ora historiador ( quando tem que investigar a exatidão 

dos dados de seu relatos), ora interprete e exegeta (quando encara infinitas as possibilidades 

interpretativas face à ausência de documentos). 

A nossa proposta também não é classificatória. Não intentamos circunscrever Isaías 

Alves a nenhum panteão, mas tão somente reconhecê-lo como grande memorialista e 

biógrafo, elaborando variações para a inscrição de si, que ele não queria trancada em 

arquivos, o que faz de forma sistêmica e organizada. Justamente numa série de quatro 

volumes de recortes de jornais, somados ao inconsciente textual, vem nos advertir de uma 

coincidência extraordinária: a de que “a roda da fortuna tem bilhetes em branco e que a 

derrota arruína alguns para dar sorte a outros” (ALVES, 1967, p. 209). Isaías marca sua obra 

com o timbre do ressentimento. Ao final do último livro, restando-lhe tão somente entoar um 

canto solitário ao passado, num sentimento nostálgico de eterno retorno, através de viagens 

sentimentais, transpõe os signos biográficos rígidos, introduzindo variantes, intuindo 

sobreviver à morte física, eternizando-se pelas obras e, sobretudo, pela lembrança, uma de 

suas principais motivações, de quem produz a escrita de si, mesmo que para isso sejam 

necessários artifícios retóricos que traduzam os outros, dissimulados em figuras pretextuais 

para mascarar a infinita solidão dos incompreendidos. 

Isaías Alves certamente sabia que sua escolha em narrar a vida de Abílio César 

Borges e Rui Barbosa implicaria em rever estilisticamente a própria escrita. Primeiro, porque 

se tratava de figuras historicamente já biografadas, o que dificultava um projeto desdobrado 

em dois momentos: o esboço biográfico e uma antologia. Segundo, pela própria história de 

vida dos biografados, que impunha uma escrita diferente das já realizadas. Para tanto, sem 
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poupar esforços, Isaías consultou um imenso material que pudesse, de alguma forma, ajudá-lo 

a reconstituir a trajetória de vida deles, embora tenhamos nos deparado com a impossibilidade 

do que parecia ser a obsessão de Isaías Alves: um mapeamento de prioridades para narrar 

vidas e uma pretensa vontade de tudo narrar, esgotando detalhes que, ás vezes, assemelham-se 

com os intermináveis relatos de Xerazade. 

A produção biográfica de Isaías Alves não se circunscreve apenas à historiografia. 

Uma variante de suas incursões memorialísticas nos estimula a redimensionar o modo de ler e 

reconstituir nosso objeto, em parte porque o biógrafo se inscreve nas biografias alheias e, 

dissimuladamente, se estabelece, alçando voo para a condição de um narrador que nos impõe 

a memória como grande variante biográfica. Dessa maneira, e como narrador memorioso, 

redimensiona projetos de escrita através dos quais pretende ser reconhecido. 

Livramo-nos do vezo acadêmico de insistir em circunscrevê-lo apenas como um 

educador integralista, que muito contribuiu para os estudos da história da educação, 

principalmente na Bahia. Optamos por sua inserção no rol dos grandes memorialistas, cujos 

ramais investigativos ocasionam novos papeis. Seus contornos afetivos e saudosistas 

mapeiam a história do interior do Brasil através de relatos que se aproximam das prosas 

contadas em fins de tarde, ao aroma do café, nas matas do Sertões de Baixo. 
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5 FINAL DA VIAGEM: ENCRUZILHADAS 

 

 

Nos capítulos elaborados com a finalidade de construir o córpus analítico de nosso 

trabalho, incursionamos por modelos teóricos envolvendo o gênero (auto)biográfico, com 

destaque para as variantes observadas na obra de Isaías Alves e sua condição de 

memo/auto/biográfico que, circunscrito ao século XX, empenhou-se no estudo de expoentes 

da educação do século XIX. O escritor baiano, pedagogo, intelectual e polígrafo transitou pelo 

universo jornalístico, escreveu crônicas e ensaios políticos, quase tudo vinculado às suas 

preocupações com o modelo educacional brasileiro. 

Nessa perspectiva, ocupamo-nos em analisar como um intelectual positivista, 

desempenhando comprometidas funções públicas, sem ter alcançado a representatividade que 

outros tiveram e que ele, julgava merecer, conseguiu estabelecer relações entre a história e a 

biografia. O fato de ter assumido, obtido e renunciado a certa projeção de liderança, no 

Integralismo da Bahia, fez dele uma figura estigmatizada no quadro intelectual e partidário, 

tanto quanto no meio social. Mesmo após ter transigido e abandonado o credo integralista, seu 

nome ficaria predefinido e condenado ao ostracismo, o que revela claramente os 

condicionamentos que cercam o intelectual no Brasil. 

De maneira geral, vislumbramos a importância sócio-histórica da obra de Isaías 

Alves, por seu significativo processo de aglutinação de atividades dispostas à remontagem da 

memória coletiva do Recôncavo Baiano. Nosso estudo pretendeu identificar os contributos de 

ordem narrativa de sua obra, balizando recortes expressivos para a teoria da literatura, 

inclinando-nos a descortinar uma prosa (auto)biográfica, que se estilhaça em fragmentos de 

memória narrativa, oscilando entre a primeira e a terceira pessoa. Tais aspectos não revelam 

muita coisa, mas, com eles identificados, Isaías Alves consegue narrar-se em terceira pessoa 

ou como um sujeito indeterminado, o que faz com que algumas teorias não se coadunem com 

a voz individual, que tenta desesperadamente se inscrever num percurso de evocações trazidas 

à luz, mesmo porque esse percurso se manifesta num claro formato autorreferencial, 

exclusivamente destinado a escapar do esquecimento. 

O estilo de escrita de Isaías Alves é quase sempre ensaístico, característica de um 

perfil intelectual que, desejando sobretudo opinar, inscrevia-se nos relatos ao tempo em que 

revelava temas caros à educação brasileira, aproveitando a oportunidade para defender ideias 

nacionalistas. As obras em análise encenam e localizam as temáticas abordadas pelo autor 
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que, como um flaneur, caminha pelas Matas do Sertão de Baixo, envolvido em olhares 

investigativos, comovidos e sinalizadores de dados representativos da memória individual e 

coletiva da região do Recôncavo Sul. 

Destacamos que um estudo desta natureza atrai, não apenas um estudioso da teoria 

ou da história da literatura. O mapeamento da vida de um indivíduo, através dos seus 

biografemas torna necessário, como no nosso caso, um maior esforço, justamente por se tratar 

de um autor cujo estágio de absoluto ostracismo carrega consigo sombras negativas de um 

passado ideológico excludente ante as discussões da pós- modernidade. 

Com efeito, na obra de Isaías Alves, falta certo nexos, principalmente históricos, mas 

que em nada compromete a relação entre memória  e biografia por ele desenvolvida. Por mais 

que os conceitos de verdade e exatidão nelas estejam resolvidos, quanto impossíveis de serem 

alcançados, principalmente em uma obra que se assina, para nós, sob uma variante memo/ 

auto/biográfica, assumindo junto ao leitor, a eventualidade de uma premência de verificação, 

ainda que para ser contestada. Justamente aí flagramos a importância dessas três obras. Além 

desses fatores, há um outro, que indica a importância de Isaías Alves, assim como, do nosso 

estudo: apostar numa experiência biográfica que trouxe à baila expoentes da intelectualidade 

da educação baiana.  

Tudo isso, é determinante para reafirmarmos o seu valor, como também o conjunto 

de variantes narrativas utilizadas pelo autor implícito, que sugere ao leitor uma espécie de 

percepção que o convoque a participar da narrativa, através dos constantes convites feitos, 

(pelo autor) à verificação, deixando pistas para o leitor aventurar-se em outras pesquisas, e 

leituras que margeiem as abordagens possíveis, além das inerentes ao autor. Esse elemento é 

significativo, pois agrega a consciência do papel do leitor, num instante de revigoramento das 

teorias sobre a recepção. Em Isaías Alves, o leitor é provocado a verificar, nos livros e nos 

arquivos, o que não ficou retido pela memória. 

Reafirmamos quanto à qualidade dessas obras, que pelo menos do ponto de vista 

histórico, podem ser vistas como importantes arcabouço sobre fatos nacionais e estrangeiros, 

condensados em formato novo, para a época, ampliando os sentidos da história oficial. Para a 

redação de Matas do Sertão de Baixo (1967), por exemplo, Isaías Alves ouve os negros da 

fazenda e, mesmo depois de consultar documentos históricos, ouvirá ex-donos de escravos, 

reconhecendo, assim, que a história não pode e nem deve ser escuta apenas sob a perspectiva 

e eco da crônica dos vencedores. Atendendo a imperativos de ressignificação histórica, Alves 

também ouvirá aqueles que, excluídos dos relatos oficiais, permanecerão com suas vozes 

sufocadas pelo silêncio da hstória e pela omissão de seus interpretes. 
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Reconhecendo a dificuldade de leitura dessas obras, sobretudo em tempos de 

veiculação sistemática das informações e por se tratar de pensador prolixo, (ele critica Rui 

Barbosa justamente por isso), optamos por transpor as sequências das narrativas alvesianas 

intercambiando-as com o contexto atual, apesar de requererem um leitor especializado, o qual, 

a todo o momento, é convocado pelo autor a rever os sentidos da escrita, verificando outras 

variáveis nos livros, nos arquivos específicos, evitando o que parecer lacunar. No entanto, até 

chegarmos aos interesses específicos de cada obra, somos surpreendidos por uma linguagem 

tensa, contendo diversas remissões a autores e fatos históricos, de um passado, analisado, às 

vezes, apenas pelo cretério subjetivo, o que exige de nós, leitores, uma posição quanto ao 

pacto referencial previamente assinado – o da verificação.  

Com frequência, em Isaías Alves, reitera-se uma constante repetição de fatos, 

normalmente utilizados pelo autor para inscrever-se nas narrativas, como um narciso às 

avessas que enquanto olha o outro, se olha e se admira. Isso, de alguma forma nos constrange, 

pois ao desnudar-se, talvez, com temor de rejeição o autor metarmofoseia, principalmente 

quando trata do Barão de Machaubas, ou de Rui Barbosa, pagando tributo ao primeiro, o 

pedagogo que admira, a ponto de também adquirir um estabelecimento escolar e nele 

construir um modelo pedagógico semelhante aos internatos educacionais do amigo dos 

meninos, aquele mesmo criticado por Raul Pompéia e Graciliano Ramos. A Rui, que ele nem 

admirava tanto, quanto lhe rasurava atitudes, Isaías Alves não mediria esforços em aproximar-

se, para superar,em pensamento e cissiparidade, os ideais de Rui, vivendo quase por 

procuração de uma antiprática de métodos e atribuições. 

Por conseguinte, Isaías Alves é figura emblemática e, simultaneamente, controversa. 

Ele consegue agregar, em torno de si, a admiração e a repulsa de nomes expressivos da 

intelectualidade brasileira, situados em posições políticas antagônicas às suas, a exemplo de 

Jorge Amado e Anísio Teixeira, dentre outros. O fato é que muitos o admiravam exatamente 

por nele reconhecer a figura do bom e comprometido mestre, que sabia dialogar com os mais 

diferentes perfis. 

No transcorrer desta tentativa de organização dos biografemas da vida e obra de 

Isaías Alves -, os quais montam um respectivo biodiograma da imagem por nós projetada -, 

cremos ser possível, aos poucos, atrair atenções para um autor que apresentava no seu curso 

de vida acadêmica e intelectual, apresentava distintas performances do biógrafo, do teórico e 

do memorialista, aquele que, para nós, mais se presentificou no tratamento autoral aqui 

conferido. Nesse caso, antes de reconhecermos o intelectual, o pedagogo e, acima de tudo, o 

homem sério, responsável e comprometido, seria equiparável legitimar que ele tudo faria para 
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implementar ações que pudessem contribuir significativamente para a educação de crianças e 

jovens, na expectariva do futuro, ainda que isso pudesse indicar vestígios de Integralismo. 

Isaías Alves soube, como poucos, agir com verdadeiro espírito republicano, 

assumindo responsabilidades para com o interesse público. Muito são os registros em jornais 

que, reiterando a seriedade do professor, acolhiam-lhe o digno comportamento, respeitado até 

por aqueles que pensavam muito diferente dele. Lutando arduamente para ver garantidos os 

direitos dos professores, sem apadrinhamentos, implementou concursos públicos num formato 

de processo seletivo que evitasse a indicação por políticos, ao tempo em que manifestava a 

necessidade de políticas e gestões moralizadoras da educação baiana. 

Como Bacharel em Direito, não podia lecionar determinadas disciplinas ( como por 

exemplo, Psicologia, matéria, que ele sempre pleiteou). Por isso, insistia na legitimidade da 

permanência de um curso de licenciatura, principalmente destinado às mulheres, secularmente 

excluídas dos espaços acadêmicos. Objetivando corrigir esses problemas didático-

pedagógicos, relacionados ao ensino de certas disciplinas, Isaías Alves ainda sistematizaria os 

ciclos de palestras para atualizar a formação dos que já exerciam a função, mas sem a devida 

especialização, antecipando um tema hoje tão discutido, que é a formação continuada para 

professores. 

Revisitar os punctos inicialmente previstos para o desenvolvimento de nosso 

trabalho, se efetivamente nos preocupava, vimos que eles se ajustaram exatamente nos 

terrenos da proposta e dos questionamentos a que nos impomos, durante a construção do que 

vale a pena ser contado, vale dizer, salientar um discurso narrativo com marcas tão evidentes 

da inscrição do eu. Com certeza, aquilo de que nos aproximamos, afinal - realçar a vidobra de 

alguém - acabou por identificar um sujeito militante, através da abordagem empreendida por 

Isaías Alves e complementada em sua escrita, que apresenta os sentimentos e os 

ressentimentos de toda uma vida. 

 Falar sobre Isaías Alves é evocar e percorrer o complexo Recôncavo da Bahia, aqui 

composto por uma geografia coroada de nuances afetivas envolvendo o objeto pesquisado. 

Para nós, foi importantíssimo a desenvoltura do presente objeto acadêmico, apesar de nos 

sentirmos reféns de um passado nebuloso, e de ouvirmos mais sobre a condição de 

integralista, de Isaías Alves, além de vozes que se debruçam sobre as manifestações externas 

e pouco sobre o pensamento original, somados à classificação da biografia como um 

subgênero e por demais desgastado foi importantíssimo para nós o desenvolvimento do 

presente trabalho acadêmico.  
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Finalmente, compreendo, que não havia por que renunciar ou repudiar um trabalho 

que se justifica em seu valor implícito, seja quanto à apresentação de um autor, na perspectiva 

em que o abordamos, seja porque suas obras, mesmo com as lacunas aqui apontadas, exibiram 

possibilidades de revisitação teórica muito significativa no interior da cultura brasileira, seja 

ainda porque acrescentamos um dado importante para a história da literatura baiana, 

principalmente conhecida através de Jorge Amado. 

Nesses viés, defendemos a iniciativa de, primeiro, situar as obras aqui elencadas no 

contexto da literatura brasileira, retirando-lhes expediente arbitrário e imposto por outros 

estudiosos da obra de Isaías Alves. Assim como rever o percurso de um intelectual esquecido 

ou silenciado, em virtude da escolha ideológica a decorrente de um contexto hoje já 

ultrapassado. Em consequência, com o fim de evitar incursões demasiadamente sentimentais 

que, por vezes, nos acossam, encaminhamos a análise, após debruçamento num arquivo que 

nos revelou uma preocupação adicional e que tem como base o pensamento de Foucault 

(1992): a de que os arquivos não são apenas locais para armazenamento de documentos; 

guardam-se lá, igualmente, lacunas muitas vezes causadas pelas más condições de 

funcionamento.Muitos desses arquivos se encontram completamente deteriorados, quer pela 

categorização equivocada de certas pastas de documentos, quer por outros tantos motivos – aí 

cabendo a irresponsabilidade de sucessivos governos e gestões. 

Através das obras em estudo, desvelamos um narrador memorioso, disposto a buscar 

e revelar suas origens. Desse modo, Isaías Alves joga com a história e multifaceta o seu eu, 

valendo-se de conhecimentos próprios, somados a conversas que se conservam para além do 

tempo. Apesar dos anos decorridos, seja elaborando uma curiosa árvore genealógica, seja 

mapeando as diversas famílias do Recôncavo - às quais, de algum modo, se ligam a sua 

própria -, o memorioso recompõe laços familiares e relações de parentesco coincidentes em 

quase toda uma comunidade do Baixo Sul do Estado da Bahia, de par com uma escritura 

literária de contornos finíssimos, bastando ler-se alguns trechos do melhor de seus livros( na 

nossa concepção), justamente o memorial de Matas do Sertão de Baixo (1967). 

Pedagogo comprometido, Isaías Alves foi um estudioso permanente. Em suas 

memórias encontramos, além do homem culto e erudito, cujos saberes constituem o tecido de 

uma narrativa rica e plural, o escritor que nos sensibiliza exatamente pelos disfarces utilizados 

na forma de narrar e descrever afetividades. 

Para compor a sua narrativa, os recursos empregados por Isaías Alves transitam por 

diversas áreas. Circunscrevê-los seria um risco que não podemos assumir. Antes, expomos 

um compromisso com o estudo das obras, revelando-lhes o valor documental, quase diríamos, 
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histórico e jornalístico, mas também estético e estilístico, pois emprestam cores singulares ao 

passado, que da obra ressurge, ainda que incompleto ou lacunar. Entretanto,, o que ainda 

resiste, independente da voz narrativa ou do formato textual assumidos, é um profundo nexo 

memorial, que na produção alvesiana alcança paroxismos de qualidade em seu tecido e feitio. 

Realçando-lhe o intento de primeiro fixar as impressões sentimentais, assim como 

rever o percurso histórico da Bahia e do Brasil, num tom que nos lembra o das narrativas 

épicas, acrescidas da preocupação autoral em organizar arquivos, o que eleva a obra de Isaías 

à condição de guardiã de memórias individuais e do Recôncavo baiano, é seu canto e ode 

como o de Simônides. Ao final, uma vez definido o que consideramos significativo, para que 

o leitor tenha um conhecimento mínimo de quem foi Isaías Alves, reafirmamos o jogo dos 

espelhos, rumo ao grande puzzle em que se constitui o narrar uma vida e, como bem assinala 

Isaías Alves, “ao lado dessa tarefa está a de completá-la” (ALVES, 1967, p. 115). 
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ANEXO A 
FOTOCÓPIA DE DOCUMENTOS 

 
 

 

 
Correção feita, pelo professor Isaías Alves, tomando como base a carta que um ispetoor educacional de Minas 

Gerais enviou para ele. 



 
 

 

 

 

 





 
 

 
Anotações resultantes de conversa entre Isaías Alves e alguem ligado a Anísio Teixeira. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
Carta de Isaías Alves a Anísio Teixeira 

 
  



 
 

ANEXO B 
CD CONTENDO FOTOCÓPIAS DOS  

LIVROS DE ISAÍAS ALVES: 
 
 
 

VIDA E OBRA DO BARÃO DE MACAHUBAS (1942)  

VOCAÇÃO PEDAGÓGICA DE RUI BARBOSA  (1959) 

MATAS DO SERTÃO DE BAIXO (1967) 












































































































































































































































































































































































































































































































