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-, Dois amigos e uma cidade: a propósito dos 
modernistas e do centenário de Belo Horizonte' 

Helena M.RBomeny' 

Junho/97 

o Rio de Janeiro amanheceu de luto na segunda-feira daquela semana de 14 de 

maIo de 1984. O noticiário das rádios informava ao público carioca que aquele 

simpático bonachão, contador de histórias, cheio de tiradas do mais refinado senso de 

humor, amante e conhecedor de cada rua, monumento, e ainda da cultura e dos 

personagens da cidade do Rio de Janeiro, decidira pôr fim à sua vida, depois de um par 

de horas sentado, triste e quieto, em um dos bancos de praça, nas proximidades de sua 

casa, no bairro da Glória. No final daquele domingo, o segundo domingo de maio, "dia 

das mães",3 Pedro Nava, que há quase 20 anos não saía de casa à noite, incomodado 

com a degradagação do ambiente de sua rua ao final do dia, deixa, sem anunciar, a 

companhia de Nieta Nava, descendo para a praça em frente ao prédio e perdendo-se 

entre os travestidos inglórios das noites da Glória. Tudo indica que um telefonema 

tenha sido detonador do gesto desesperado, mesmo porque, Nava sequer trocou a roupa 

confortável que vestia já preparado para se recolher ao sono. 

Por um desses afortunados acasos que a vida nos põe, tive a companhia de 

Carlos Drummond de Andrade na cerimônia dos funerais de Nava. Nos cinco anos em 

que permanecera à Rua Barão da Torre, em Ipanema, vizinha de Maria Julieta 

Drummond de Andrade, usufruira de sua amizade cotidianamente e parecera natural, ao 

, Texto encomendado pelo Centro de Estudos Literários da UFMG para integrar a 
Coleção Archivos da UNESCO com a edição critica de Beira-mar -Mem6rias/4, de 
Pedro Nava. 
2 Helena Bomeny é socióloga, professora do Departamento Ciências Sociais da UERJ 
e pesquisadora do CPDOCjFGV. 
3 Entre os inúmeros equivocos que cometeu na biografia de Pedro Nava, Monique Le 
Moing deixou escapar a simbologia do dia da morte de Nava. A autora registra 
errada a data de morte de seu biografado. Cf. M. Le Moing. A soliddo Povoada, Rio 
de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1996. 
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poeta e à filha, que compartilhássemos daquele ritual, que todos gostariamos de evitar. 

Para minha maior surpresa, no início do percurso, entre tímido e reservado, Orummond 

me indagou: ''Minha filha, você que freqüentava a casa de Nava, que mantinha com ele 

uma relação mais próxima e contatos mais freqüentes que eu, a que atribui este gesto 

final tão dramático?" Perplexa, não pude deixar de me impressionar com os destinos 

imprevisíveis reservados às relações humanas: aquelas figuras públicas, amigas de 

geração, de juventude, convivas e cultivadores dos "sabadoyles''', cúmplices de alguns 

momentos emblemáticos de nossa história cultural - que eu tivera oportunidade de 

visitar em minha viagem nos arquivos de Gustavo Capanema e aos quais voltava, 

naquela ocasião, em minha pesquisa sobre mineiridade - mantinham nos anos 80 apenas a 

lembrança de momentos anteriores, tendo-se perdido no tempo a intimidade dos 

encontros de juventude. Ou seria essa verdadeira confissão de distanciamento, ao 

contrário, mais uma das artimanhas da mineiridade do poeta? Afinal, o suicídio de Nava 

trazia muitas suposições inconfortáveis para amigos de longa data que, por timidez, 

constrangimento ou discrição, prefeririam, talvez, ignorá-Ias. 

Hoje, no entanto, ano de celebração do centenário da cidade de Belo Horizonte 

- nosso primeiro experimento arquitetônico de cidade planejada - a máquina da memória 

pode nos devolver os laços de juventude que uniram aqueles dois moços irreverentes que 

transitavam as ruas e os bares de uma cidade que foi provincia de significados de todo 

um grupo intelectual. 

4 Reuniões promovidas aos sábados em casa de Plinio Doyle, no Rio de Janeiro, 
aos amigos intelectuais. Freqüentavam os sabadoyles Pedro Nava, Carlos 
Drummond, Monso Arinos, Anibal Machado, Cyro dos Anjos entre outros. Esses 
encontros, na verdade, foram um desdobramento oficializado das reuniões 
promovidas por Anibal Machado em sua casa quando já morava no Rio de Janeiro. 
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Os rapazes da Rua da Bahia 

''No mês de agosto começava a virada das leituras até de madrugada, durante o 

dia, a cada instante que se tinha livre. Nada de cinemas, Bar do Ponto, negras, perda de 

tempo ... " Assim Pedro Nava nos leva de volta ao ano de 1921, ao seu tempo de 

estudante de medicina, às estrepolias de juventude de uma geração de jovens intelectuais, 

e á juventude de uma cidade que completava ali seus 24 anos... Beira-Mar cuida dessas 

viagens no tempo, e nos faz revisitar os amigos da Rua da Bahia. Traz as experiências 

iniciais de Nava como funcionàrio público, seu primeiro contato com a burocracia do 

serviço público, mas traz também as minuciosas descrições de seu trajeto diário da 

repartição para casa, quando inventava caminhos variados pelas ruas da cidade, no gosto 

de neles se perder. De novo a Rua da Bahia e todas as fachadas "que ficaram na minha 

lembrança como caras de velhos amigos", diz ele. O Nava andarilho urbano iniciava ali, 

na Belo Horizonte dos anos 20, o que o levaria à exaustão na cidade do Rio de Janeiro 

de décadas seguintes. E perseguia ruelas, fixava cenários, esquadrinhava espaços em 

uma obsessão de mapeamento de toda a vivacidade humana cruzada e mesclada nos 

traçados da cidade, como sugere Flora Sussekind. Seguindo a sugestão de Sussekind, 

podemos dizer que, em Pedro Nava, as geografias urbana e humana se cruzam nas 

descrições detalhadas do escritor memorialista. 

Nava localiza lugares, paisagens, famílias, comportamentos com a precisão de 

cartógrafo. Em Beira-Mar, o cenàrio privilegiado é a historicamente recém-criada 

capital do estado de Minas Gerais, experimento intelectual, sonho de razão e realização 

arquitetônicas de uma das feições dos modernos de final-de-século, no projeto de 

inspiração positivista de Aarão Reis. E é ainda em Beira-Mar que Nava conta, no 

mesmo parágrafo, como lhe chegaram aos ouvidos os nomes de Proust e Carlos 

Drummond de Andrade! Estamos agora nas férias de verão de 1922 e o patrono desses 

encontros, que se incorporaram à sua vida por inteiro, foi a farnilia Machado: primeiro 

Paulo Machado, que lhe apresentou o irmão Anibal, que lhe abriu a porta da 
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"convivialidade que sua família, sua irmandade levavam a um requinte igualado por 

pouca gente'" Pois foi lá que foi apresentado a Anatole France, Rémy de Gourmont, 

os Goncourt, Mallarrné, Samain, Verlaine, Rimbaud. Aníbal Machado o iniciaria na 

vasta literatura francesa e, dentro dela, ao que viria a ser o parceiro referente de vida 

inteira, MareeI Proust. E também o apresentaria ao amigo intelectual, Carlos Orummond 

de Andrade. 

. . .  "Foi ainda nesse porão dos Machado que ouvi, 
ainda mais tarde e do próprio Anibal, a notícia da 
morte de Proust. Prousl? Quem, Prol/st? Ele 
explicou. Outro nome surgido no dia dessa minha 
primeira V/silo. O de Drl/mmond. Carlos 
Dntmmond. Eu não conhecia e foi-me 
aconselhado conhecê-lo ... ''6 

Mas o encontro entre os amigos se daria em uma das memoráveis noitadas dos 

jovens mineiros na Belo Horizonte dos anos 20, nas descidas à cidade, ladeira abaixo, 

fisica e moralmente, nos sugere Nava... Com seu agudo senso de humor, Nava vai 

procurar os significados da palavra, e acrescenta: 

Aurélio, no seu dicionário, dá vinte e oito acepções 
do verbo descer. Não cita a vigésima nona, a que 
tinha curso em Belo Horizonte, a partir das dez e 
meia da noite. Dessa hora em diante, descer era 
fazê-lo para os cabarés, os lupanares - para a zona 
prostibular da cidade, em suma. ; 

E foi numa das descidas que se apercebeu de 

11m moço, muito calado, óculos redondos, aros de 
tartantga, olhos muito claros, pele muito branca. 
Parecia fraco, pela magreza. Mas atentando bem 
sentia-se-Ihe a forte ossa/llra e os músclllos ágeis, finos 
e rijos como liras de couro. O Paulo baixou a voz para 
dizer qllem era. Dntmmond. Carlos Drummond, o 

5 Pedro Nava, Beira-Mar, p.46 
6 Idem, ibidem, p.4 7 
7 Idem, ibidem, p.54 
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amigo do Aníbal e que este me recomendara 
conhecer . .  .' 

o Drummond da juventude ressurge na memorialística de Pedro Nava pela 

irreverência, pela audácia, pelo desrespeito ao COllSe11lido, ao consagrado em Belo 

Horizonte e em Minas. E esta talvez seja a chave mais interessante para recuperarmos 

uma cidade pelos olhos de seus literatos, o que vale dizer, a simbologia de uma cidade 

como construção intelectual de seus ilustres cidadãos públicos. 

Em tomo de seus 20 anos, os rapazes que posteriormente entrarão para a 

memória cultural deste país, percebiam aos poucos a distância que se criava entre suas 

expectativas intelectuais e o cerco que a provinciana cidade, a nova capital, ainda com 

ares de arraial, lhes impunha. O esforço de se apresentarem como membros de um ideal 

de unidade, moderação, prudência e equilíbrio - valores expressos no ideário da 

mineiridade - correspondia ao esforço de criarem uma imagem de capital, centro cultural 

e locus político capaz de influir nos destinos do estado de Minas Gerais. O trajeto de 

Pedro Nava e Drummond simboliza o trajeto de toda uma geração que talvez seja 

emblemática do insucesso de transformar a Belo Horizonte dos anos 20 na capital 

cultural, cosmopolita e universalizante, como o projeto cartesiano de Aarão Reis talvez 

supusesse. 

É de Pedro Nava a descrição de que, pelos idos de 1921, 

... constituiu-se em Belo Horizonte, numeroso grupo 
de moços integrado pelos nomes de Abgar Renault, 
Alberto Campos, Carlos Drummon de Andrade, 
Emílio Moura, Francisco Martins de Almeida, 
Gabriel de Rezende Passos, Gustavo Capanema 
Filho, Hamilton de Pallla, Heitor Augusto de Souza, 
João Alphonsus de Guimaraens, João Guimarães 
Alves, João Pinheiro Filho, Mario Álvares da Silva 
Campos, Mario Casassanta e Mílton Campos. Era 

8 . Pedro Nava, Beira-Mar, p.62/63 
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o chamado Grupo do Estrela - lIome do café em que 
se reuniam. 9 

o grupo do Estrela, passou a ser referência intelectual mais ou menos 

obrigatória aos que lidavam com as coisas da cultura em Belo Horizonte. A conexão 

com os paulistas tinha-se iniciado em 1924, e no cenário intelectual do país já se 

anunciavam as primeiras reações ao projeto de ousadia e irreverência daqueles rapazes 

que pareciam não querer deixar de pé boa parte da tradição intelectual. Nava estava lá 

desde o primeiro instante. Aos poucos foram chegando Ascânio Lopes, Cyro dos 

Anjos, Abgar Renault, Dario de Almeida Magalhães, Guilhermino César e Luís Camilo 

de Oliveira Neto. A saída daqueles intelectuais da capital mineira para a política 

nacional dos anos 30, redefine toda a estratégia de sedução para a construção de um 

lugar ideal, aprazível e aventureiro, e o deslocamento para o Rio de Janeiro permitiu-

lhes manter Minas e a cidade de Belo Horizonte nos escritos, nas lembranças e nas 

memórias agora filtradas na ausência do confronto com o cotidiano da interdição. Mas, 

que cidade foi aquela que teve como propagandistas nossos jovens modernistas? 

A Cidade de Minas 

Meu interesse pelo grupo modernista mmelro esteve sempre associado à 

indagação a respeito de um conjunto de valores que se disseminou na cultura brasileira e 

que foi banalizado com o nome pouco precIso de mineiridade. Esta curiosidade 

ganhava o reforço de um vínculo que também se vulgarizou entre tais atributos e 

personagens da literatura e da cultura brasileiras. Pensariamos tanto a respeito dessa 

9 Pedro Nava, "Recado de uma geração". Prefácio á edição de A Revista, fundada em 
Belo Horizonte em 1925/1926 por Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, 
Francisco Martins de Almeida e Gregoriano Canêdo. 
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curiosidade não fossem as lembranças recorrentes de nomes como Carlos Drummond de 

Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Afonso Arinos de Melo Franco, Pedro 

Nava, Gustavo Capanema? Acredito que não, pelo menos da forma como sugeri em 

meu trabalho. Embora tenhamos que admitir que a elite política mineira valeu-se dos 

artificios de uma construção ideológica que lhe propiciou dividendos políticos na 

divulgação de um estilo próprio de ser dos mineiros - e a passagem para a República, 

aprendemos com Otávio Dulci, nos dá inúmeras indicações desse fato -, a presença dos 

intelectuais e sua projeção no cenário político e cultural do pais deram à mineiridade 

um destaque social de natureza inteiramente distinta, e muito mais permanente. 

O argumento que procurei defender incluía a relação não só de intelectuais com 

a formulação e racionalização de um imaginário, mas a simultânea construção de 

identidade de uma cidade, criada com a régua e o compasso dos modernos para ser o 

centro político e a referência cultural do estado de Minas Gerais. A Belo Horizonte dos 

anos 20 recebia o trato de um grupo de rapazes, também em seus quase 20 anos, que, 

inicialmente interessados nas peripécias da juventude, acabaram por se envolver em uma 

grande aventura intelectual que se prolongou na era getuliana através do 

estabelecimento de uma política cultural para o pais. O ministério Capanema traz para o 

Rio de Janeiro, a capital federal, uma geração que teve na Rua da Bahia seu primeiro 

treinamento de socialização política e cultural. Meu interesse pelo tema da mineiridade 

é fruto de convicção profunda de que aquilo que poderia ter-se reduzido ao diletantismo 

de uns rapazes ousados dos anos 20, na verdade se reverteria em projetos intelectuais e 

em políticas que se institucionalizaram, tomando-se hegemônicos nacionalmente. E o 

fato de aquele pequeno grupo estar diretamente ligado à literatura e à cultura fez com 

que sua concepção de mundo, em princípio restrita a ele próprio como grupo, 

ultrapassasse as fronteiras de Minas, prolongando-se na obra literária. 

A combinação de um contexto político de proclamação da República, com o 

esforço de Minas Gerais por manter sua expressividade e influência no cenário nacional 

como uma região especial, e a primeira geração modernista que traduziu a experiência 

7 
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de um tempo cultural e político nas crônicas, poesias, matérias de jornal e livros, foram 

as variáveis que, a meu juízo, deram significado público e dimensão nacional ao jeito 

próprio de ser daqueles que nasceram em Minas Gerais. A mudança da capital para 

Belo Horizonte seria o gesto catalisador de uma imagem urbana que precisava ser 

construída como ideário das Minas e dos Gerais, fazendo das partições uma unidade. 

As cidades capitais, já aprendemos com Murnford, nascem com responsabilidades 

distintas das demais cidades. São centros de poder político, são sedes do comando 

militar, controlam rotas de comércio, distribuem recursos financeiros, tomam a si o 

monopólio da arte, cultura, além de pretenderem ditar os gostos a serem cultivados 

pelas outras cidades10 

A expectativa social sobre a nova capital mineira não fugiu a essa prescrição de 

Murnford. Belo Horizonte é uma cidade que nasce "filha única da República", sendo 

construida sob os auspicios e a força de um projeto "positivista" de ampliação e 

higienização do espaço urbano. Mas receberia ainda a incumbência de ampliar e 

restaurar o ambiente político de acirradas lutas oligárquicas no interior das Minas e dos 

Gerais. O projeto positivista de um espaço racional, neutro, moderador das paixões 

políticas e racionalizador de um projeto unificado do estado foi cenário privilegiado 

para a fermentação de um imaginário sobre os traços característicos de um grupo 

reconhecidos pela prudência, moderação, -conciliação e capacidade de harmonização. 

Não eram banais os indicadores de conflito e tensão entre as facções políticas 

mmelfas. Afinal, a nova capital representaria um novo centro econômico, e sua 

localização poderia significar a vitória de um dos setores da oligarquia. Senão vejamos: 

as forças tradicionais das regiões norte e centro se organizavam para manter o poder; a 

região sul e a Mata, com o argumento da virtual força do café para a economia mineira 

e insatisfeitas com a marginalização imposta pelos grupos dominantes de Ouro Preto, 

10 Uma bela recuperação da noção de cidade· capital e uma discussão do conceito de 
capitalidade proposto por Margarida Neves está na tese de doutorado de Marly Silva 
Motta, '0 Rio de Janeiro continua sendo ... de capital a Estado da Guanabara". Rio de 
Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós· Graduação de História, 
1997. 
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não escondiam mais a intenção de assumir o controle político do estado. O impulso de 

fortalecimento do poder advindo do grupo cafeeiro não favorecia ainda a integração 

econômica da região porque, desprovida de portos de escoamento da produção, Minas 

dependia de uma comercialização que se fazia nos centros mais importantes da costa 

brasileira: Rio de Janeiro e São Paulo. 

O periodo de 17 de abril de 189 1 a 12 de dezembro de 1897 marcou com 

intensidade a discussão em tomo da localização da nova capital até sua inauguração 

final. As argumentações em favor deste ou daquele local estão minuciosamente 

registradas no trabalho de Paulo Henrique Ozório. E está também ali registrada a 

presença daquele a quem a cidade de Belo Horizonte passou a ser sempre vinculada: 

Aarão Reis, engenheiro responsável pelo projeto, que deixou marcas de uma inspiração 

positivista confessada. O estilo centralizador do criador deixou marcas na criatura. 

Paulo Henrique Ozório chama atenção para o fato de não se tratar de uma cidade 

qualquer. Era, afinal, a prova de que a ciência pode e deve mudar o mundo; que a 

ciência pode e deve moderar conflitos, domar paixões, controlar impulsos e promover a 

ordem e a unificação sociais. Esta avaliação não escapou a Sylvio de Vasconcelos em 

um livro raro onde explora o sentido da mineiridade. Ele nos lembra que, a Ouro Preto, 

antiga capital do estado, em suas ruelas tortuosas e seu obscurantismo barroco, 

contrapunha-se a geometria de um espaço. urbano moderno para onde deveriam confluir 

racionalidade e ordem. 

Frente ao orgamclsmo espontâneo de 
complexidade insuperável que era Ouro 
Preto, a nova Capital do Estado traduziu a 
aspiração contrária da clareza absoluta: 
11m reticulado quadrangular de ruas, 
servido de outro, em diagonal, de avenidas. 
Belo Horizonte foi a primeira cidade de 
traçado rigorosamente regular 110 Brasil. 11 

li Sylvio de Vasconcelos. Mineiridade, p.164 
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Estavam dadas portanto as linhas norteadoras da formação do novo espaço 

urbano. Belo Horizonte deveria responder à dupla função de ser centro político 

unificador de um estado marcado, no século XIX, pelo espectro do separatismo e, 

simultaneamente, ser o centro intelectual de onde se irradiaria, como capital, o caldo 

cultural destinado a ser a síntese de toda uma região. E muito sugestivo foi seu nome 

de batismo: Cidade de Minas. E é igualmente interessante que uma cidade nascida das 

entranhas da ambição de modernidade cosmopolita tenha tido seu ponto de origem em 

um arraial. 

Em 1892, no governo Afonso Pena, iniciou-se o trabalho de avaliação do local 

apropriado, e para isso foi composta a Comissão de Estudos presidida pelo engenheiro 

maranhense Aarão Reis, da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Dos primeiros 

estudos aparecem as indicações de dois possíveis lugares para ínstalação da nova capital 

- o arraial de Belo Horizonte, antigo Curral-del-Rei, distrito de Sabará, e Várzea do 

Marçal, próxima à cidade de São João dei Rei. Dois lugares identifidados com o 

interior, com o mundo rural, que desapareceriam em nome da construção de um tempo 

urbano, um ponto a partir do qual se antecipava o futuro. Neste projeto de tempo 

linear em direção ao futuro, aperfeiçoado pela engenharia e técnica, não cabia mais a 

sinuosa Ouro Preto, símbolo da circularidade do tempo histórico que toca, recorrente e 

incorrigivelmente, o passado. O projeto de mudança da capital traduz o projeto 

histórico de mudança da noção de tempo, da valorização do presente em nome do 

futuro, em independência ao passado. Todavia, o "misto de arraial, de povoação 

adventícia e de cidade moderna", como nos ensinou Abílio Barreto, 12 nunca desapareceu 

completamente da vida da capital mineira, completando agora um século. E, talvez, 

para responder à esta tensão original, esperava-se tanto dos intelectuais que ali 

usufruíam de sua própria juventude e, também, da juventude da cidade-capital. 

12 Ver Abilio Barreto, ·Como nasceu Bello Horizonte". O Jornal, 15 de maio de 1929. 
Edição Especial de Minas Gerais. 
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Nada é natural em processos de construção social. O imaginário de uma cidade 

não foge a esta premissa. O discurso se bate freqüentemente com as experiências 

cotidianas e com as limitações impostas pela prática social. Na construção desse 

discurso os intelectuais desempenham um papel crucial porque traduzem para os 

sentimentos comuns o que pertence muitas vezes ao ambiente das disputas políticas ou 

dos anseios das elites. Criar consentimento, produzir interesse por algum objeto são 

conquistas de empenho de atores, no qual se incluem os talentos individuais dos homens 

de letras. Belo Horizonte dos anos 20 ficou identificada como a cidade dos intelectuais 

modernistas, e todos eles deixaram em suas memórias ou escritos o que daquela 

atmosfera nunca pretenderam esquecer. Mas, nenhum deles permaneceu na cidade. 

Saíram todos, antes de completar seus 30 anos ... 

A cidade dos jovens modernistas 

Chegando à capital para fixar residência em 1920, Carlos Drurnrnond de Andrade 

logo se aproxima dos "rapazes de Belo Horizonte" que a história intelectual mineira logo 

tratou de capturar. Nenhum dos rapazes era natural de Belo Horizonte, e a razão nos é 

facilmente revelada: tinham a mesma idade, ou, eventualmente eram mais velhos que a 

própria cidade recém-nascida. Vinham de cantos diversos, das pequenas cidades do 

interior de Minas Gerais. Itabira, Dores de Indaiá, Pitangui, Mariana e Juiz de Fora são 

as cidades de onde vêm respectivamente, Drurnrnond, Francisco Campos, Capanema, 

João A1phonsus e Pedro Nava ... Este pequeno grupo de intelectuais é representativo da 

grande dispersão que se formou no povoamento da nova capital. 

Nas crônicas de época, do final dos anos 20 a 1934, quando deixa Belo 

Horizonte seguindo para a capital federal a convite do ministro Capanema, Carlos 

Drummond reconstrói o ambiente social daquela cidade que, de um lado, privilegia a 

cultura como ponto de reconhecimento e identificação e, de outro, revela os limites que 
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o provincianismo ali impregnado não deixava ultrapassar. O próprio Drummond se 

refere aos anos 1915- 1920 como "idades mitológicas", inesquecíveis para aquela 

geração de intelectuais. Beira-Mar confirma esta impressão do poeta, agora pelo 

depoimento de Nava. Encantamento de juventude? Cidade jovem e promissora em seu 

projeto de capital? O fato é que a Belo Horizonte dos anos 20 e os 20 anos dos 

intelectuais mesclavam-se no relatos vivos e adjetivados daqueles jovens mineiros. 

A densidade intelectual daquele ambiente urbano extravasou os limites de Minas 

Gerais. Mário de Andrade também olhou Belo Horizonte por sua chave cultural: "É 

uma cidade cada vez mais culta, Belo Horizonte. Vê-se por suas livrarias. Acabo de 

passar por uma que não tem similar no Rio"l'. Ao ambiente das livrarias veio 

corresponder outro projeto daquele grupo, A Revista, publicação do grupo modernista 

fundada por Drummond, Emilio Moura, Martins de Almeida e Gregoriano Canedo. Belo 

Horizonte é ali retratada como "cidade verde", cidade da cultura, "cidade que não se 

revela". Cidade que criou para si "um figurino de elegância subutilizada, um ceticismo 

muito literário . .. " 

Um pouco discreta, é verdade; muito "mineira ", é 
verdade. Diante de nossa melancolia ainda se 
grava um provincianismo teimoso; mas é para se 
apagar, pouco depois, à ronda deliciosa de alguns 
aspectos cDtlSoladores da cidade que vai seguindo, 
numa agilidade bem viva. (. .. ) Mesmo a vida 
illlelectual já é ou Ira em B. Horizonle (.. .) A nossa 
capital é bem, nesse sentido, uma cidade talhada 
para refúgio de um intelectualismo robusto, que se 
penetre de elegância e vitalidade, que saiba ser uma 
força disciplinada . . . "14 

E é nesse ambiente urbano que a gente insubordinada - 'Jovens bacharéis, 

médicos, poetas, jornalistas, ao todo uns quinze ou vinte, não arregimentados, mas 

13 Mário de Andrade, Folha de Minas. Belo Horizonte, 14 de novembro d 1939, p.3. r' 

14 "A cidade verde". A Revista, Belo Horizonte, Ano I, n.l, Julho de 1925, p. 40. 
Edição em fac-símile patrocinada pela Metal Leve, São Paulo, 1978. 
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influídos por tendências e hábitos comuns, - era o que melhor refletia, ao tempo, o gosto 

rnineiro da liberdade, da ironia e da reflexão"." Afinal eram intelectuais, e por isso, 

talvez, dizia Drummond, inofensivos, pois "contemplativos". A liberdade de 

pensamento, condição básica de existência dos intelectuais modernos, a individualidade 

na reflexão e o individualismo como ideário, caracteristica muito própria dos intelectuais 

nunelros, como acentuou Mário de Andrade,lo aos poucos, ganhavam tonicidade 

naquele grupo. 

A admiração que Nava manifestou pelo amigo Carlos Drummond em Beira-Mar 

- aquele que não acalenta o consentido, mas que se insurge contra o tradicionalismo 

formalista e estéril - encontra respaldo na própria geração de intelectuais mineiros dos 

anos 20 que acreditava, pela cultura, pelo devoramento dos livros chegados aos pacotes 

à Livraria Alves, pelas conversas e encontros no Bar do Ponto, pelas andanças na Rua 

da Bahia, estar próxima à civilização, ao mais refinado cosmopolitismo de que a arte, a 

literatura e a música são representações inequívocas. A geração de Drummond e Pedro 

Nava tentava se convencer, talvez, de que estava criando naquele ambiente urbano uma 

mentalidade metropolitana própria do universo intelectual, e com ele condizente. Afinal, 

os livros nos jogam em cenários de absoluta líberdade quando enredos, situações e 

tramas são apresentados sem os cortes das convenções. A liberdade de criação deve 

corresponder à liberdade que Georg Símmel atribuiu à experiência do anonimato, própria 

das grandes metrópoles, e ao cultivo de uma atitude de reserva que o ambiente 

metropolitno favorece em sua diversificada paisagem espacial e humana. Precisamente a 

geração modernista de Drummond, afeiçoada à Rua da Bahia, aos debates literários, aos 

livros franceses, à curiosidade intelectual, ao mesmo tempo em que trabalha no sentido 

de construir a imagem de Belo Horizonte como cidade identificada com a cultura, 

conhece, pela leitura, o significado do universo metropolitano. A "urbs" está criada, é 

15 Carlos Drummond de Andrade, "Recordações de Província". 

lO Em 1939, Mário de Andrade faz uma referência ã literatura mineira elegendo como 
particularidade o fato de em Minas não se constituir escola literária. O traço 
individualista, dizia ele, foi a marca do grupo mineiro. 
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preciso construir a "civitas". Talvez este tenha sido o desafio mais agudo posto àquele 

grupo. 

Belo Horizonte estava ainda longe de corresponder ao ambiente metropolitano de 

Simmel.17 Recém-criada, trazia as marcas da tradição do estado de Minas que centralizou 

a máquina política partidária, azeitando-a com procedimentos oligárquicos de 

favorecimentos pessoais e locais. Estava, também neste sentido, condenada a não 

cumprir o trajeto da moderna cidade ocidental que, na concepção de Max Weber, é uma 

entidade política anlerior ao Estado ocidental moderno. A própria cidade de Belo 

Horizonte foi truto de decisão anterior do Estado. A cidade mineira obedeceria à 

própria tradição do estado de Minas de combinar urbanidade como valor com práticas e 

procedimentos tradicionais, próprios do mundo rural e de relações servis de trabalho; e 

como Belo Horizonte padecia de limites estruturais concretos para a completa realização 

do ideal individualista, a saida compensadora estava na ultrapassagem das fronteiras 

locais, pelo exercício intelectual possível, pela formalização e abstração. O devoramento 

dos livros, a ansiedade pelas novidades do grande centro difusor da cultura ocidental, as 

conversas em tomo da criação literária, a liberdade que os diálogos consentiam, tudo 

isso funcionando como combustível para deleite e prazer daquele grupo especial de 

jovens que, em pouco tempo, o país conheceria na vida política nacional. Talvez, pela 

ingenuidade de juventude, aqueles jovens das letras apostaram na supremacia da 

literatura sobre os contextos; na trasformação revolucionária do intelecto sobre as 

convenções. O referencial daquelas influências, especialmente a dos literatos franceses, 

jamais se perdeu nos escritos desta geração. Um dos textos que Pedro Nava escreveu 

para o "Sabadoyle" cuida exatamente da recuperação de Anatole F rance para aquele 

grupo de intelectuais. E quem não se deliciou com as cartas de Mário de Andrade a 

Orummond alertando-o sobre os efeitos perniciosos do ceticismo anatoliano sobre 

aquele jovem já triste e tímido que Minas Gerais havia cultivado. 18 As crônicas de 

17 Ver Georg Simmel, "As metrópoles e a vida mental" 
18 Em resposta ao comentário de Drummond em uma de suas cartas a Mário de 
Andrade onde o poeta dizia: "Devo imenso a Anatole que me ensinou a duvidar, a 
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Drummond escritas no tempo de cidadão belorizontino refletem de forma clara o 

confronto entre o ideal de uma cidade intelectualmente rica e a rotina moralista , 

provinciana e cerceadora que a distinguia. Dentro desta sensação pendular é que, me 

parece, ganha corpo o comentário do poeta a respeito da Rua da Bahia: 

Eu conheci a rua da Bahia quando ela era 
feliz. Era feliz e tinha um ar de importância 
que irritava as outras ruas da cidade. Um dia, 
parece que a rua da Bahia teve um desgosto 
qualquer e começou a decair. Hoje, a gente 
olha para ela com um respeito meio irônico e 
meio triste. Como quem olha para Ouro 
Preto.'· 

Belo Horizonte já estava áquela altura antecipando a sensação que Drummond 

expressaria mais tarde ao amigo Mário de Andrade sobre os limites de uma vida 

intelectual em país periférico. Em uma de suas cartas ao criador de Macunaíma, o poeta 

se lamenta confessando: "é lastimável essa história de nascer entre paisagens incultas e 

sob céus pouco civilizados" - neste Brasil isolado, desligado do movimento universal das 

idéias. 20 E aos poucos vai se dando conta de forma irremediável de que as ruas largas 

que o haviam impressionado tanto quando chegara a Belo Horizonte vindo do interior, 

de Itabira, se estreitavam na exata proporção da largueza da provocação intelectual e da 

sedução pela liberdade do universo cosmopolita. 

sorrir e a não ser exigente com a vidall, nosso modernista paulista responde 
implacável: "Mas, meu caro Drummond, pois você não vê que é esse todo o mal que 
aquela peste amaldiçoada fez a você!". Cf. M. de Andrade, A LiÇtlo do Amigo: cartas 
de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade, anotadas pelo destinatário. 
Rio de Janeiro, José Olympio, 1982, p.12. 
,. Carlos Drummond de Andrade, "Kodack". In: Crônicas 1930/1934. Belo 
Horizonte, Secretaria de Estado da Cultura/Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, p.54. 
20 Mário de Andrade. A liÇtlo do amigo, op.cit., p.3. 
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A cidade dos escritores-funcionários 

o Suplemento "Engenho e Arte" do jornal O Tempo de Belo Horizonte celebra, 

em sua publilcação dominical de 23 de março deste ano, os sessenta anos do Amanuense 

Se/miro, obra mais conhecida de Cyro dos Anjos, passada na capital mineira da década 

dos 30. A lembrança deste livro é muito oportuna porque nos provoca mais uma 

associação reveladora daquela ligação de intelectuais e cidade. A primeira geração 

modernista mineira foi uma geração de funcionários públicos, de oficiais de gabinete. O 

próprio Drummond se auto-classificou como "poeta-funcionário", "o inconvicto escriba 

oficial", e a ele muitos outros se seguiram, ou no governo de Minas, ou em sua vinda 

para a capital federal no período getuliano. E uma vez mais, a experiência urbana de 

Belo Horízonte dos anos 20 acaba sendo o laboratório de um experimento, agora 

nacional, de formulação de uma política educacional e cultural para o país. 

O ministério Capanema cuidou de trazer os intelectuais da Rua da Bahia para 

deixarem seu registro no estabelecimento da política nacional. Os intelectuais mineiros 

estiveram à frente da montagem de uma política sobre o patrímônio histórico e artístico 

nacional, de uma reforma educacional que permaneceu intocada até a Lei de Diretrizes e 

Bases de 1961, além de terem se espalhado por um sem-número de institutos e centros 

de administração pública da capital federal. O legado de um funcionalismo público 

abrígador de intelectuais, literatos e poetas - traço característico do Brasil dos anos 30 -

teve em Minas, e em especial, em Belo Horizonte, seu grande propulsor. Não foi por 

acaso que em correspondência à autora deste texto, Pedro Nava se refería a Capanema 

como ponto original de uma linha evolutiva de civilização que teria seu clímax em 

Juscelino Kubitschek: 

As conseqüências do que ele fez são incalculáveis. 
Siga você o meu raciocínio. Sem o prédio do 
Ministério da Educação (recebido na ocasião como 
obra de um mentecapto) não teríamos a projeção 
que tiveram na época Lúcio Costa, Niemeyer, 
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Carlos Leão e Cândido POrlinari. Foram 
entendidos por Capanema e seus auxiliares 
próximos (Drummond, Rodrigo, Mário de Andrade e 
outros) . Sem essa compreensão não teríamos tido a 
Pampulha, concepção paisagística e arquitetônica 
prestigiada pelo imenso Kubitschek, que desviou 
nosso curso histórico - levando o Brasil para o seu 
Oeste. A raiz de tudo isso, a semente geradora, o 
adubo nutridor estão na inteligência de Capanema e 
de seus auxiliares de gabinete. 21 

Os auxiliares foram todos capturados naquele reduto de juventude interiorana. A 

combinação de jovens do interior com o ethos de funcionário público força o pêndulo do 

tradicionalismo para o lado dos próprios intelectuais. Ou seja, a cidade de Belo 

Horizonte, povoada pelos lugarejos vizinhos, não poderia cumprir sua missão 

metropolitana, quer por deficiências estruturais de uma cidade por ser construída, 

simbólica e concretamente, quer pela contingência de abrigar intelectuais, fonnuladores 

virtuais de ideais metropolitanos, eles mesmos carentes de experiências mais 

cosmopolitas. Ao lado da irreverência de seus vinte e poucos anos impunha-se a rotina 

da estabilidade pública oficial, mantendo sob o termômetro da regularidade os impulsos 

desbravadores do rompimento das convenções. 

Reconhecer neles próprios o convencionalismo não foi o desabafo direto 

confessado por aquela geração, e muito menos o mais confortável. De forma enviesada, 

e nem por ISSO menos explícita, encontramos nos escritos e crônicas as indicações 

daquilo que se tomou a tensão fundamental dos homens de letras daquela Belo 

Horizonte dos anos 20. Entre todas as tensões, a paixão pela e a reprovação à cidade 

Iibertária brasileira, Rio de Janeiro, talvez seja a mais reveladora. 22 A capital do pais ao 

21 Correspondência pessoal de Pedro Nava a Helena Bomeny, 21 de janeiro de 1983. 
22 Interessante como nota de rodapê, a participação ativa dos mineiros na mudança 
da capital do país. Os argumentos contra a iropropriedade do ambiente carioca para 
a estabilidade, a moderação e as funções ordendoras que a capital do país deveria 
assumir contaram com o empenho de parlamentares mineiros desde o final do sêculo 
passado. A conclusão de todo esse processo ficou a cargo de Juscelino Kubitschek 
que realiza em Brasilia o que Minas iniciara em Belo Horizonte, no final do sêculo 
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mesmo tempo que os livra dos limites da provinciana capital mineira, os expõe aos seus 

próprios limites como provincianos. Trazem a provincia dentro de si para a capital 

nacional, e mantém da antiga provincia de sua juventude o registro da vitalidade, do 

brilho, da jovialidade que ali viveram, e que ali deixaram na década de 20. Mantida no 

imaginário como cidade dos jovens intelectuais, Belo Horizonte pôde permanecer como 

promessa, como cidade de juventude à espera de seus interlocutores de maturidade. 

Mas, esta seria a missão de outra geração ... 

passado. Esta discussão sobre a mudança da capital está na tese de Marly Motta, 
citada neste texto. 
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