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Resumo 

A presente dissertação tem como objetivo estudar a obra O Encontro Marcado, do 

escritor Fernando Sabino.  Busca apreender o conceito da hibridização entre crônica 

e romance. Para atingir tal objetivo, levanta a seguinte indagação: Como se 

desenvolve a transitividade do eu narrador, uma vez que esse narrador apresenta 

dois papéis: narra e faz do narrar uma experiência existencial? Na tentativa de 

responder a essa problemática, seleciona as hipóteses: a transitividade do “eu-

sujeito” e “eu-outro” determina e configura o discurso cronístico e, ao mesmo tempo, 

revela uma narrativa experimental moderna contaminada pela mídia jornalística; o 

“eu” que narra e o “eu” vivido, ao se colocarem à prova, remetem as personagens ao 

papel comprobatório do discurso cronístico. A fundamentação teórica que norteia 

este trabalho é, primordialmente, a teoria de Bakhtin, no que diz respeito ao 

discurso, uma vez que este romance opera o discurso citado, assim como os 

estudos sobre crônica, abordados entre outros, por Antonio Candido e Jorge de Sá. 

Apoiou-se também na fortuna crítica de Fernando Sabino, representada por críticos 

como: Antonio Candido, Fábio Lucas, Antonio Houaiss. O estudo foi dividido em três 

capítulos. O primeiro foca a trajetória do escritor mineiro e levanta a crítica da obra. 

O segundo versa sobre o hibridismo e retoma o conceito de crônica. Tenta ainda 

elucidar a questão entre discurso ficcional e/ou autobiográfico. Na seqüência, o 

terceiro capítulo realiza a trajetória da personagem Eduardo Marciano e de seus 

amigos. Entre outras conclusões, apreende-se que o autor transferiu para o 

romance, características próprias do gênero cronístico; que a experiência narrada 

faz do narrador objeto de experiência vivida, que o fracasso do narrador representa 

o fracasso de uma geração. 

  
Palavras-chave: O Encontro Marcado; Fernando Sabino; Literatura Brasileira; 
Romance; Crônica; Hibridismo. 
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Abstract 

 

The present dissertation has the main object to study the book O Encontro Marcado 

wrote by Fernando Sabino. This dissertation has pursuance to apprehend the 

concept of hybridization between chronicle and romance. To achieve this point of 

view it researches this question: How to developer the transition between i-storyteller, 

already this writer introduces two roles: he narrates and makes this an experience of 

his existence? Trying to responder this questionable, he selects hypothesis: the 

transient between “I-subject” and “I-another one” to determine and configure the 

cronicles’s discourse and to manifest the experimental modern narrative contaminate 

by journalistic media. The “I” who describe and the “I” lively putted on proof to commit 

the role’s character within the cronicle’s discourse. The theory’s grounding that to 

direct this works is the Bakhtin’s theory, already this romance construe further on the 

studies about chronicle approached by Antonio Candido and Jorge de Sá. This works 

stand up for Fernando Sabino’s critical fortune personated by Antonio Candido, 

Fábio Lucas and Antonio Houaiss. This dissertation was divided in three chapters. 

The first one focus on writer’s trajectory and analyze the book.  The second one 

approach the concept’s hybrid and chronicle trying realize the question about fictional 

and autobiography’s discourse. The last one approach the trajectory’s Eduardo 

Marciano and his friends. The main conclusion is the analysis if the writer transferred 

to book the chronicle gender’s characteristics, what experiences makes the writer 

object of experiences lively and writer’s failure of his generation. 

 

KEY-WORDS: O Encontro Marcado; Fernando Sabino; Barazilian literature; 

romance;  chronicle;  hybridization. 
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INTRODUÇÃO 

A literatura, como toda arte, é uma 
confissão de que a vida não basta. 

Fernando Pessoa 
 

Somos fruto de nossas escolhas, muitas delas feitas ainda na infância. A 

literatura sempre esteve presente em minha vida, ler sempre foi visto por mim como 

uma tarefa instigante. Minha mãe sempre incentivou esse hábito, presenteando-me 

com livros. Fiz o Ensino Fundamental e Médio em um colégio dos Irmãos Maristas , 

adquirido pela Prefeitura de Poços de Caldas. O colégio possuía excelente biblioteca 

e um imponente teatro com frases em latim. No colégio, a matéria de que mais 

gostava era Leitura. Uma vez por semana saíamos das salas e íamos para a 

biblioteca, lá, por uma hora podíamos ler o que quiséssemos e adentrávamos num 

mundo de espanto e poesia. Os alunos milagrosamente ficavam quietos e podíamos 

viajar com nossos autores favoritos. 

No colégio conheci a coleção Para Gostar de Ler, da Editora Ática, que reunia 

crônicas dos mestres Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, 

Carlos Drummond de Andrade, entre outros grandes autores. Sem saber, esse 

percurso, em que eu exercitava meu hábito de leitora, já apontava para o meu futuro 

profissional e acadêmico. Ainda não havia percebido o que mais tarde se tornaria 

totalmente claro, a opção pelo magistério e, principalmente, pela literatura. 

Notadamente, foi o escritor Fernando Sabino quem mais influenciou a minha opção 

pela literatura. Nada mais natural, portanto, que a escolha de pesquisar uma obra do 

prosador mineiro. 

Justificando meu percurso, este trabalho trata do primeiro romance do escritor 

Fernando Sabino (1923-2004), O Encontro Marcado, publicado em 1956. O livro 

completou seu cinqüentenário no ano passado e continua sendo editado, numa 

média de três edições a cada ano, uma raridade no mercado editorial brasileiro. 

Uma das hipóteses para tal aceitação é a de que o romance retrata uma geração, 

cujos temas continuam a interessar leitores, já que se refere a um momento em que 

o homem está perdido, buscando sentido para sua própria existência. Em entrevista 

dada à Revista E, em janeiro de 2004, o escritor Carlos Heitor Cony pontuou as 

seguintes palavras sobre a atemporalidade de O Encontro Marcado.  

Fernando Sabino estourou há cinqüenta anos com o livro O Encontro 
Marcado (Record, 1998 – 67º Edição). Daqui a cem anos ainda 
haverá Fernando Sabino. Ele era um cronista e um escritor de ficção. 
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(...) Ainda outro dia dei O Encontro Marcado a uma moça que nem 
era nascida quando esse livro foi escrito e ela o adorou.   

O romance focaliza a geração que amadureceu durante a Segunda Guerra 

Mundial, com seus sonhos e desilusões. Retrata com lucidez e emoção aquele 

momento pelo qual todos passam, e no qual é preciso tomar decisões, fazer 

escolhas, amadurecer, administrar frustrações  e posicionar-se. Para escrever seu 

romance, Sabino levou mais de dois anos. Relata que reescreveu o livro pelo menos 

três vezes. Escreveu mais de mil páginas para aproveitar apenas um terço delas. 

Encontrou vários descaminhos no percurso; um deles foi constatar depois de 

crescida que a filha de Eduardo e Antonieta, deveria ter nascido morta. 

A fortuna crítica dessa obra revela que as marcas existencialistas, o 

sentimento de angústia e o viés introspectivo são características desse escritor 

mineiro. Antonio Candido (1996, p. 54) atesta que o romance exige uma  leitura 

vertiginosa, porque o livro não tem repouso nem pausa; enaltece também a 

performance técnica impecável na construção do romance ao dizer: 

A alusão, a elipse, o corte, o intercalamento que você usa com 
abundância e maestria criam movimentos; no seu livro não há 
repouso nem pausa; tudo é deslocamento, afloramento, passagem, 
erupção. É o moto-contínuo da alma ofegante - assim eu o definiria, 
pois sente-se o tempo todo ofegar a alma do personagem 
desabalado entre as coisas, as pessoas e as situações. 

Além disso, Candido (1996, p. 54) se surpreende com a técnica veloz, 

ressalta que no livro não há um único momento de calmaria. Aposta, ainda, que esta 

obra a hibridização entre os gêneros, no caso, crônica e romance. 

O escritor Fernando Sabino, começou muito cedo a publicar textos em jornais, 

iniciou a carreira trabalhando como redator no jornal Folha de Minas. Ao se transferir 

para o Rio de Janeiro, principia uma bem sucedida carreira de jornalista-cronista.  

Hélio Pólvora [1956], ao analisar o romance O Encontro Marcado, constata não só a 

velocidade, marca dos textos jornalísticos, mas também a veia cronística. Sobre isso 

destaca: “Frases curtas, estilo nervoso e inquieto de repórter ou de cronista, marcam 

o romance do prosador mineiro.” 

A escritora Clarice Lispector (1996, p. 54) também ressalta,  na produção de 

Sabino, a velocidade: “Espantou-me também o ‘tempo’ dele. É angustiante a rapidez 

com que ele decorre - sem que se possa fazer nada”. Dalton Trevisan (1996, p. 56) 
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é outro escritor que destaca as frases bem construídas, os diálogos, as 

personagens, o tempo, além de distinguir a presença da crônica no romance: 

Como o seu livro é tão bem feito me lembrei logo de Flaubert, o que 
o põe na melhor companhia. Me agradou muito a sua ambição de 
fazer uma espécie de Educação Sentimental (...) O Flaubert 
epigrafou a Bovary de “ Costumes da Província”, você poderia 
intitular o seu livro de “ Costumes da Província e da Cidade”. Ele é 
uma crônica brilhante de cenas provincianas e citadinas. As cenas de 
boemia são definitivas em qualquer literatura. O livro todo, aliás, é 
uma coleção de trechos antológicos, com perdão da palavra. Tem 
qualquer coisa do Retrato do Artista Quando Jovem, na sua lucidez 
implacável, na sua confissão além das palavras, no seu testemunho 
da verdade. 

Fábio Lucas (1996, p.23), em seu ensaio “A Ficção de Fernando Sabino”, 

confirma que a velocidade de sua narrativa e a fragmentação dos episódios 

testemunham “o inteiro compromisso com a modernidade”. Ademais,  destaca que o 

livro é um romance de formação e também de costumes.  

Otto Lara Resende (1996, p.62) evidencia como um dos traços mais 

marcantes do escritor mineiro a agilidade, não apenas de estilo, de escritura, mas de 

montagem e construção. A esse respeito comenta: 

Na prosa de Fernando Sabino há um ritmo interior que é quase 
vertiginoso. Sua velocidade de montanha-russa, de objeto em 
movimento, é mesmo de dar vertigem. Inclusive no humour,  que tem 
a eficácia de uma centelha. Fulgura e não passa. Pois a objetiva de 
Fernando Sabino é afeita aos instantâneos. E aqui ele põe à mostra 
sua técnica pessoal, de uma exigente sobriedade. Ele sabe escolher, 
entrar e sair do assunto. Como uma faca. Em dieta perfeita. Sem 
graxa. Sem paradas inúteis. Vertiginosamente. 

Antonio Candido2 (1980, p. 13), em seu texto A Vida ao Rés-do-chão, analisa 

os cronistas Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. 

De acordo com ele,  apenas Rubem Braga é um cronista puro. Nos demais 

                                                 
2 Antonio Candido (1980, p. 13) definiu Rubem Braga, em seu ensaio A vida ao Rés-do-chão, como 
único cronista puro. No entanto, o próprio Candido ao falar dos meios usados pelo cronista usa para 
seduzir o leitor sustenta que muitas crônicas parecem marchar rumo ao conto, à narrativa mais 
espraiada com certa estrutura de ficção, como no caso de Os Teixeiras do escritor Rubem Braga. O 
também crítico literário Davi Arrigucci Júnior classifica Rubem Braga como contista e lançou pela 
Global Editora uma antologia de 39 crônicas consideradas como contos. Segundo Arrigucci, nos 
textos de Rubem Braga o narrador raramente é o centro da narrativa, o ensaísta dividiu os contos 
seguindo as reflexões de Walter Benjamin sobre o narrador no mundo moderno. Em 2000, Ítalo 
Moriconi incluiu o texto Um braço de mulher de Rubem Braga como um dos cem melhores contos 
brasileiros, pela Editora Objetiva. 
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escritores, percebe a presença nutritiva de outras atividades literárias. Em suas 

palavras: 

A precisão de Drummond, o movimento nervoso de Fernando 
Sabino, a larga onda lírica de Paulo Mendes Campos. Provindos de 
três gerações literárias, eles se encontram aqui numa espécie de 
espetáculo fraterno, mostrando a força da crônica brasileira e 
sugerindo a sua capacidade de traçar o perfil do mundo dos homens. 

É interessante notarmos  que o crítico destacou o estilo nervoso de Sabino e 

não o identificou como um cronista puro. A essa consideração, acrescentamos as 

palavras do primeiro crítico do escritor mineiro, Mário de Andrade (2003, p.15) ao 

analisar um de seus livros de contos:  

Mas ainda eu me pergunto si sua tendência é realmente para o conto 
e não para o romance...Pela faculdade de observação naturalista, 
pela riqueza de tipos psicológicos, não sei, sinto em muitos contistas, 
e em você, romancistas verdadeiros, que por preguiça, por falta de 
tomar fôlego, erram de espécie, se dispersam no conto, quando são 
romancistas legítimos. 

Essas leituras-críticas nos suscitaram os seguintes questionamentos: Como 

se desenvolve a transitividade do eu narrador, uma vez que ele apresenta dois 

papéis: narra e faz do narrar uma experiência existencial? A experiência narrada faz 

do narrador o objeto da experiência vivida? Poderíamos formular que a 

problematização consiste em estudar a transitividade do eu narrador, ressaltando 

que o cronista apresenta dois papéis no romance. 

Tal cronicidade no romance O Encontro Marcado, nos conduz a investigar 

essa problemática de modo a: demonstrar a força do “discurso citado”3 na 

construção da narrativa; mostrar o diálogo entre crônica e romance a propiciar a 

hibridização na construção narrativa; compreender o eu como objeto de alteridade, 

marcando o narrador; e ainda, apreender a transitividade do narrador desenvolvida 

entre dois eixos: o vivido e o representado como sujeito e objeto. Diante da 

problemática e dos objetivos propostos, apresentamos como possíveis respostas as 

seguintes hipóteses: a) A transitividade “eu-sujeito” e “eu-outro” determina e 

configura o discurso cronístico e, ao mesmo tempo, a narrativa experimental 

                                                 
3 Discurso citado é a recorrência de frases célebres de escritores consagrados incorporadas às falas 
das personagens como um discurso próprio. Mikhail Bakhtin (2001, p. 144) esclarece que o discurso 
citado “é o discurso no discurso, a enunciação, na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso 
sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação”. 
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moderna contaminada pela mídia jornalística; b) O “eu” que narra e o “eu” vivido, ao 

serem colocados à prova, remetem as personagens ao papel comprobatório do 

discurso cronístico. 

Nossa reflexão sobre estas indagações será apresentada três capítulos. No 

primeiro,  focaremos  a trajetória do escritor mineiro na literatura. Percorrer a 

trajetória do escritor é importante para traçarmos seu caminho. Ora, Fernando 

Sabino sempre conjugou literatura e jornalismo. Esse percurso nos ajudará a 

entender a hibridização de sua obra. Ainda, no primeiro capítulo, levantaremos a 

fortuna crítica do romance, desde a estréia até o lançamento de sua Obra Reunida 

pela Editora Nova Aguilar. Usaremos, para isso, duas obras de apoio: a Edição 

Comemorativa dos trinta anos de lançamento do romance e a Obra Reunida.  

No segundo capítulo, buscaremos comprovar a narrativa contaminada, 

mostrando o hibridismo entre crônica e romance.  O escritor é mais conhecido pela 

sua produção cronística, pois, desde a década de quarenta, atuava no meio 

jornalístico como cronista. Neste capítulo mostraremos o novo jornalismo que 

consolidou a crônica como um gênero importante na literatura brasileira. 

Analisaremos a transitividade do narrador que se desenvolve entre dois eixos: o 

vivido e o representado. Também apresentaremos o estudo da alteridade, marcando 

o narrador como sujeito e objeto. Analisaremos, ao mesmo tempo, a narrativa 

experimental moderna contaminada pela mídia. 

No terceiro capítulo, refletiremos sobre o destino da personagem central e das 

pessoas que a cercavam, assim como a recriação da atmosfera perdida de um 

artista em formação e sua desilusão com a vida e com a literatura. Do mesmo modo, 

destacaremos o fracasso do narrador como sendo também o fracasso de uma 

geração. Além disso, ressaltaremos que o “eu” que narra e o “eu” vivido, ao serem 

colocados à prova, remetem as personagens ao papel comprobatório do discurso 

cronístico.   
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Figura 3: Ilustração anexada ao volume I da Obra Reunida, da Editora Nova Aguilar, 

1996. 
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Capítulo I — Encontro Marcado com Fernando Sabino 

 
Uma parte de mim é todo mundo 

  Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. 
Ferreira Gullar 

 

1.1 Traços  biográficos do escritor 

Fernando Sabino (1923-2004) se mostrou um escritor precoce, aos onze anos 

publicou seu primeiro texto, uma história policial, numa revista chamada Argus. 

Estimulado pela família começou a participar de um concurso de crônicas promovido 

por uma revista do Rio de Janeiro — quase sempre saía premiado. Pela mesma 

revista ganhou um concurso de contos, a menção honrosa coube a uma menina de 

São Paulo que também se tornou célebre escritora, Lygia Fagundes Telles. Fábio 

Lucas (2005, p. 34) pontua que desde muito cedo Fernando Sabino “se preparou 

para a carreira literária, com a determinação de um obstinado”. 

Ganhou ainda um concurso promovido pela revista Boa Nova, que tinha entre 

os jurados o consagrado poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Aos quinze 

anos, a convite do poeta Guilhermino César, passou a colaborador da revista 

Mensagem. No jornal Folha de Minas,  no qual ingressou como redator,  ganhou de 

Murilo Rubião o epíteto de  Benjamim das letras mineiras. Nessa mesma época foi 

também colaborador da Revista Clima, uma publicação de São Paulo dirigida pelo 

crítico literário Antonio Candido.   Ainda adolescente,  publicou seu primeiro livro Os 

grilos não cantam mais, com boa receptividade entre os já consagrados críticos 

Álvaro Lins, Tristão de Athayde e Sérgio Milliet. O escritor Otto Lara Resende (2002, 

p. 124) relembrou a estréia literária de seu amigo Fernando Sabino e fez algumas 

considerações: 

Ninguém o supera na consciência literária. Os mais velhos logo 
reconheceram o recém-chegado. Teve sempre a amizade e a 
admiração dos melhores. Merecida. Hoje toco a minha trombeta 
cinqüentenária com o orgulho de continuar a seu lado. Sou 
testemunha, ontem e hoje. Ninguém foi mais fiel à sua vocação do 
que Fernando Sabino. E à sua paixão realizada: a literatura. 

A apoteose da estréia literária foi ter recebido uma carta de Mário de Andrade, 

o “papa” do modernismo, um dos escritores mais multiformes da literatura brasileira. 

Para um jovem iniciante, receber uma carta de tão consagrado artista constituía 
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verdadeira glória.  Essa carta foi o prenúncio de uma fecunda amizade somente 

interrompida pela morte de Mário.  

Sabino confiava a Mário suas dúvidas e preocupações literárias: o problema 

da sinceridade do artista, a importância ou não do sucesso, o dilema de escrever e 

ao mesmo tempo ganhar a vida, o aprimoramento do estilo, a opção pela arte social 

ou a arte pela arte, e muitos outros temas em voga naquela época. Aos poucos, das 

questões artísticas ou meramente estéticas passaram para os problemas pessoais. 

Com sua paciência epistolar, Mário respondia a cada carta, tentando orientar o seu 

mais novo amigo. Isso representava o que poderia haver de mais precioso para um 

jovem com pretensão de se tornar escritor.  

Mantendo certa distância das redações, Sabino colaborou para diversos 

jornais e revistas. Todavia, a disciplina de escritor e o repúdio ao jornalismo militante 

eram formas de preservar a sua produção literária. Ele aceitava ser um escritor, 

fazendo jornalismo somente através das crônicas que escrevia desde a década de 

quarenta. Tornou-se um dos cronistas brasileiros responsáveis pelo estatuto literário 

do gênero crônica. Fábio Lucas (2005, p. 34) sentencia que “a sua mais volumosa 

contribuição à literatura vem da condição de cronista”. 

Sabino mudou-se para o Rio de janeiro, já casado com a filha do governador 

mineiro Benedicto Valladares. Além de escritor, dirigia um cartório que ganhou 

através da influência de seu sogro. Viveu por dois anos em Nova York, trabalhando 

no consulado brasileiro, de lá enviava crônicas semanais para o Diário Carioca e O 

Jornal. Em 1957, entregou o cartório e passou a viver exclusivamente da produção 

literária.  No final dos anos setenta, suas crônicas eram publicadas em mais de 

cinqüenta  jornais do país. 

Em 1971, iniciou sua carreira como documentarista. Sua estréia foi um curta-

metragem em Super-8 sobre Rubem Braga, com o título do curta-metragem era O 

dia de Braga, a Inefável Poesia do Cronista. Segundo Sabino, cada linha devia ter 

cinco segundos, e o texto ser concebido em blocos com o tempo exato. Nesse 

período, familiarizou-se com a mecânica do cinema e, em 19724, fundou a Bem-te-vi 

Filmes. Com o intuito de preservar para o futuro a imagem pessoal do escritor 

brasileiro, fez os perfis de Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge 

Amado, Guimarães Rosa, Pedro Nava, João Cabral de Melo Neto e muitos outros. 

Nesses documentários,  apresentava os escritores de uma maneira inédita, 
                                                 
4 Em sua autobiografia O Tabuleiro de Damas, na p. 149, Sabino relata ter fundado a Bem-Te-Vi 
Filmes em 1972. Na edição de sua Obra Reunida, da Editora Nova Aguilar, sustenta,  na p. 120, ter 
fundado a  Bem-Te-Vi Filmes em 1973. 
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Drummond que era tímido, foi mostrado fazendo brincadeiras. Procurou fazer os 

filmes com uma visão cinematográfica e literária, para que pudessem interessar 

também quem não conhecia a obra dos escritores homenageados.   

Pedro Nava (1996, p. 63) ficou impressionado com a técnica de entrevistador 

de Fernando Sabino e o define  como um homem inquieto romancista, cronista, 

repórter, cineasta etc. A respeito da técnica de Sabino declarou-nos: 

Sua técnica de entrevistador tem o desataviado aparente do 
cinematografista que filma primeiro o fim, depois o começo de sua 
película, repete, recomeça, roda o objeto por todos os ângulos, em 
seguida escolhe, corta, recola, subverte a ordem temporal, e recria a 
sua ordem. (...)  Se eu pudesse inverter nossas posições e perguntar 
a Fernando Sabino, afinal o que é que você quer? Só pararia quando 
ele confessasse que procurava no músico, no arquiteto, no escritor, 
no cirurgião, no poeta, no preto, no branco, no vivo ou no morto — 
aquilo que lhe interessa, o elemento verdadeiramente humano, a 
identidade, a confraternização, o lado Sabino de cada um. 

Fernando Sabino se deliciava em controlar o processo de feitura de seus 

livros, da redação à tiragem. O rigor se devia ao fato de já ter sido editor. Na 

juventude, fundara junto com seu amigo Rubem Braga uma editora de livros. Há 

muitos anos, suas capas se parecem: o nome do autor em preto, o título em 

vermelho e um desenho esquemático, assinado por ele mesmo.  

Com o romance O Grande mentecapto, ganhou o prêmio Jabuti, de 1979. 

Sempre se manteve à margem das honrarias literárias. Apesar dos inúmeros 

convites dos imortais, nunca se interessou em ingressar na Academia Brasileira de 

Letras. Em 1999, entretanto, recebeu da academia o “Prêmio Machado de Assis” 

pelo conjunto de sua obra. O tom de seu discurso foi bem-humorado ao revelar que 

estava empenhado na elaboração de sua “obra póstuma antecipada”. Fernando 

Sabino  se mostrava preocupado com a posteridade, mais precisamente com o uso 

que seus herdeiros fariam de seus escritos. A razão para tal apreensão, justificava-

se pela avidez com que alguns herdeiros, publicam qualquer papel achado na 

gaveta.  Com medo desse espetáculo deprimente, resolveu formalizar em cartório, o 

seu desejo de que fosse considerada de sua autoria,  apenas o que lançou em vida 

O escritor mineiro dedicou-se a revisar seu baú literário. Em 2001, lançou o 

livro Cartas Perto do Coração - correspondência com Clarice Lispector. Em 2002, 

lançou o livro Cartas na Mesa - correspondências com Paulo Mendes Campos, Otto 

Lara Resende e Hélio Pelegrino. Em 2004, lançou Os Movimentos Simulados, livro 

mantido inédito por quase sessenta anos. A obra havia sido escrita quando o escritor 
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tinha 22 anos e morava em Nova York. Pouco antes de falecer, encontrou os 

manuscritos amarelados, com mais de 200 folhas em péssimo estado de 

conservação, afinal tinham mais de 50 anos. Todas as personagens do livro são 

marcadas pelo sentimento de abandono e, mais especificamente, pelo desengano. 

Um tema universal. 

Seu bom humor e o espírito brincalhão o acompanharam-no até o fim da vida, 

nem do câncer costumava reclamar. Soube como ninguém narrar com humor e 

lirismo os desacertos e os absurdos da vida cotidiana. Nasceu no Dia das Crianças 

e morreu na véspera de completar 81 anos. A seu pedido, o seu epitáfio traz a 

inscrição: “Aqui jaz Fernando Sabino, nasceu homem, morreu menino”. 

Destacamos a trajetória do escritor, para demonstrar que o escritor esteve 

desde muito cedo ligado à literatura e aos meios jornalísticos. Por escrever num 

veículo que exigia agilidade, passou essa característica para seu romance. Em O 

Encontro Marcado, a crônica organiza a narrativa e dá conta do veloz e do 

espontâneo. Há, no romance, muitas cenas de bastidores de jornais, episódios 

pitorescos e comportamentos delinqüentes que geram a crônica. O eu ganha força 

através do discurso situacional, características fundamentais da crônica. Percebe-se 

nesta narrativa experimental “moderna”, narrada no romance, influência direta da 

mídia.  

Para concluir, é importante ressaltar que o escritor sempre teve preocupações 

literárias. Sabino tirava dúvidas sobre a sinceridade do artista, especulava sobre 

sucesso, trocava idéias sobre estilo e questionava sua opção pela arte. Essas 

questões que afligiam o escritor estão presentes no romance O Encontro Marcado. 

Com efeito, Sabino é mais conhecido pela sua produção cronística, a maior parte de 

suas obras são antologias de crônicas publicadas em jornais. É pertinente, então, o 

nosso objeto de estudo que focará  a cronicidade presente no romance. 

 

 

1.2 Fortuna Crítica: leituras sobre o romance 

Há poucos estudos acadêmicos sobre Fernando Sabino que, em 1956, 

publicou o seu primeiro romance O Encontro Marcado. O crítico Fábio Lucas, em 

seu ensaio A ficção de Fernando Sabino, afirma que esta é “uma das obras mais 

afortunadas da moderna literatura brasileira.”  

Flora Süssekind (2002), em seu ensaio Rodapés, Tratados e ensaios: a 

formação da crítica brasileira moderna, fez o percurso da crítica dos anos 40 até os 
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anos 80. Nos anos 40, havia a tensão entre o modelo crítico do homem de letras, do 

bacharel, e cuja reflexão, sob a forma de resenhas, tinha o jornal como veículo 

privilegiado. Em contrapartida, existia o crítico  universitário, cuja forma de 

expressão seriam o livro e a cátedra. O confronto maior era a campanha de Afrânio 

Coutinho contra Álvaro Lins.  

Nesta época, despontava, além do onipresente Afrânio Coutinho, o crítico 

Antonio Candido. Esses críticos tinham opções intelectuais completamente 

paradigmáticas no campo dos estudos literários no Brasil. Afrânio fez sua opção pela 

crítica estética, enquanto que Candido optou pelo jogo dialético. Segundo Flora 

(2002:16):  

Em meio a essa pressão, a figura mutante do crítico brasileiro 
moderno. Cronista, jornalista, scholar, professor, teórico, ensaísta: 
sucedem-se e por vezes convivem papéis diversos. E é nessa 
mascarada estratégia que se escreve a história da crítica brasileira 
nas últimas décadas e que se tentará este salto sobre a própria 
sombra. 

No lançamento do livro O Encontro Marcado, a crítica de rodapé5, exercida 

nos jornais, vivia o seu auge, ou seja, era uma crítica fundamentalmente ligada à 

não-especialização da maior parte dos que se dedicavam a ela.  

 Contudo, também havia críticos formados pelas Faculdades de Filosofia do 

Rio de Janeiro e de São Paulo  interessados na especialização, na pesquisa 

acadêmica. Podemos afirmar que, na época do lançamento do romance de 

Fernando Sabino, existiam dois modelos bem diversos em disputa, que se 

encontravam momentaneamente, lado a lado, nas páginas da imprensa diária. Maria 

Rosa Duarte de Oliveira (2003, p. 42), em seu ensaio “Memórias Póstumas entre o 

Ver e o Verme: uma poética de leitura”, declara-nos que foi esse o espaço escolhido 

por Machado de Assis para lançar seus romances, “bem como é nos ‘rodapés’ das 

‘variedades’ que ele publicará outros produtos literários, como os contos e as 

crônicas”. A ensaísta sustenta ainda: 

                                                 
5 Rodapé era o espaço destinado nos jornais franceses do início do século XIX conhecidos como 
“feuilleton”. Tratava-se de um pequeno espaço localizado geralmente na primeira página, que 
abrigava textos críticos sobre literatura, ciência e arte em geral. Nesse pequeno espaço 
hierarquicamente desprestigiado, havia possibilidades infinitas: anedotas, receitas culinárias, 
comentários sobre o lançamento de um novo livro, até mesmo narrativas curtas produzidas por 
escritores em início de carreira. Assim como a liberdade que a crônica desfruta hoje, o rodapé era 
também sinônimo de liberdade. 
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O uso dos rodapés, aliás, para romances como Memórias Póstumas, 
que fogem aos padrões de aventuras dos romances folhetinescos, 
não deixa de ser uma estratégia editorial de experimentação do grau 
de receptividade do público, assim como a utilização de outros 
suportes materiais para o livro, estimulando a busca de novos 
padrões estruturais para a narrativa. 

Nesse cenário havia, então, os nomes mais diversos: Antonio Candido, 

Tristão de Athayde, Sérgio Milliet, Otto Maria Carpeaux, Mário de Andrade, Sérgio 

Buarque de Holanda, Wilson Martins, Nelson Werneck Sodré, Olívio Montenegro, 

Agripino Grieco, Carlos Lacerda, Gustavo Corção, Antonio Olinto, Joel Pontes, 

Afonso Ávila, Luiz Martins, Lúcio Cardoso. Mas a figura onipresente mesmo era a do 

crítico Álvaro Lins, a quem Carlos Drummond de Andrade ironicamente se referia 

como: “o imperador da crítica brasileira”. Sussekind (2002, p. 19) declara que, como  

colaboradores habituais das páginas de cultura e da imprensa, 
acabariam por minar, aos poucos, a autoridade dos que até então 
nelas pontificavam. O próprio Álvaro Lins saudou entusiasticamente 
o aparecimento da revista Clima, fundada por estudantes e ex-alunos 
da FFCL da USP, não percebendo que essa mesma geração seria 
responsável pela guarda gradual de poder literário de intelectuais 
como ele. 

A fortuna crítica da obra O Encontro Marcado foi profundamente afetada pelos 

dois modelos de críticos que praticavam a crítica de rodapé. Flora Süssekind (2002, 

p.17)  estabelece três características fundamentais bem nítidas, dessa crítica: 

A oscilação entre a crônica e o noticiário puro e simples, o cultivo da 
eloqüência, já que se tratava de convencer rápido leitores e 
antagonistas, e a adaptação  às exigências ( entretenimento, 
redundância e leitura fácil) e ao ritmo industrial da imprensa; a uma 
publicidade, uma difusão bastante grande (o que explica, de um lado, 
a quantidade de polêmicas e, de outro, o fato de alguns críticos se 
julgarem  verdadeiros ‘diretores de consciência’ de seu público, como 
costumava dizer Álvaro Lins); por fim, a um diálogo estreito com o 
mercado, com o movimento editorial seu contemporâneo. 

Para exemplificarmos o poder que a crítica exercia no mercado editorial, 

tomemos como exemplo de Sagarana, no dia seguinte à publicação do rodapé de 

Álvaro Lins favorável à obra de Guimarães Rosa, o livro passou a ser bastante 

procurado nas livrarias. Em carta trocada com Clarice Lispector em 06/05/1946, 

Fernando Sabino (2003, p. 14) comenta ironicamente sobre o imperador da crítica 

brasileira: 
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Outro dia saiu um livro que está fazendo furor, é o termo. Vocês até 
possivelmente já ouviram falar, pois é  do Chefe do Gabinete do 
Itamarati, o Guimarães Rosa. Chama-se Sagarana, livro de contos 
muito  bem escrito, misto de Monteiro Lobato, Cyro dos Anjos, 
Euclides da Cunha e Mário de Andrade, entenda se possível. Todo 
mundo está deslumbrado, Álvaro Lins ‘descobriu-o’ e ‘consagrou-o’. 

Álvaro Lins, auto-intitulado o diretor da consciência alheia, errou muito em 

seus julgamentos. Não soube compreender a narrativa introspectiva e reflexiva de 

Clarice Lispector, uma vez que a narrativa de Clarice se concentra não em fatos, 

mas na repercussão dos fatos no indivíduo. Em 19/06/1946, Clarice (2003, p. 21) 

escreveu a Fernando Sabino: 

Álvaro Lins dizendo que meus dois romances são mutilados e 
incompletos, que Virginia parece com Joana, que os personagens 
não têm realidade, que muita gente toma a nebulosidade de 
Claricinha como sendo a própria realidade essencial do romance, 
que eu brilho sempre, brilho demais, excessiva exuberância. (...) Só 
quem diz a verdade não gosta da gente ou é indiferente. Tudo o que 
ele diz é verdade. Não se pode fazer arte só porque se tem um 
temperamento infeliz e doidinho. Um desânimo profundo. Pensei que 
só não deixava de escrever porque trabalhar é minha verdadeira 
moralidade. 

Em carta de 14/08/1946, Clarice Lispector (2003, p. 54) novamente reclama 

de Álvaro Lins para seu correspondente Fernando Sabino, dizendo que o crítico 

setenciara, em um de seus artigos, que a escritora seria uma das muitas chamadas, 

mas não escolhida. Através desse exemplo, procuramos demonstrar como a crítica 

exercia um forte papel na vida dos escritores iniciantes. Clarice (2003, p. 54) chegou 

a acreditar no crítico que afirmou que “tudo o que ele diz é verdade”, chegando a 

duvidar do seu próprio talento.  

Wilson Martins, no artigo “O grande confessor da República das Letras”, 

publicado na revista eletrônica Agulha, em agosto de 2005, afirma que Mário de 

Andrade muitas vezes se mostrava insensível para com a sensibilidade alheia. A seu 

ver, esta faceta é um aspecto de sua personalidade que precisa ser estudada. De 

acordo com Wilson Martins, Mário agia como um mestre imperioso e reagia com 

ultrajada hostilidade perante qualquer vislumbre de independência dos seus 

discípulos: 

Começando como consultor literário, Mário de Andrade logo se 
transformava em diretor de consciência, orientando os pupilos até em 
problemas de ordem íntima, como no caso em que Fernando Sabino 
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confidenciou-lhe as próprias hesitações matrimoniais [“Cartas a um 
jovem escritor”, incorporadas à “Obra reunida”, volume III]. No estilo 
consagrado dos consultórios sentimentais, Mário de Andrade [que se 
recusou a servir como padrinho], examinou os prós e os contras, 
acentuando, entretanto, tendenciosamente, a incompatibilidade entre 
o casamento “burguês” e as exigências da carreira literária. De minha 
parte, vejo nisso o vírus infeccioso que, a longo prazo, acabaria por 
desfazer o casamento, o que Fernando Sabino, respondendo 
subliminalmente às advertências, celebrou como uma libertação 
psicológica.  

A citação acima confirma a importância que a crítica jornalística exercia sobre 

a vida dos escritores iniciantes e evidencia como as palavras do crítico interferiam 

até mesmo na vida pessoal dos autores. Wilson Martins, no entanto, ressalta que a 

— “Mário de Andrade tudo foi perdoado porque muito amou”.  

 Depois de situar a crítica do período, passamos a sintetizar a fortuna crítica 

de O Encontro Marcado. A edição de 1986, qüinquagésima da Editora Record, 

lançada em comemoração ao trigésimo aniversário do romance, assim como a Obra 

Reunida, da Editora Nova Aguilar, lançada em 1996, trazem textos críticos sobre o 

romance, ressaltando a figura do crítico de rodapé, do crítico universitário e do 

crítico-ensaísta. Nesse sentido, ser-nos-á útil as duas obras para compormos a 

fortuna crítica do romance. 

Enfatizamos que, no lançamento da obra, a crítica de rodapé vivia o seu 

auge. Era um período marcado por ambigüidades. Exerciam esse tipo de função o 

crítico não especializado, bem como os críticos formados pelas faculdades de 

filosofia. Nessa seleção da fortuna crítica, podemos ver o ecletismo dos nomes que 

figuravam nos jornais. Havia os grandes nomes como o de Antonio Candido, Tristão 

de Athayde e Wilson Martins, críticas feitas por escritores como Carlos Drummond 

de Andrade, Clarice Lispector e Dalton Trevisan e críticas feitas por jornalistas como 

Helena Silveira, João Etienne Filho, Antonio Olinto... É o que podemos logo observar 

na descrição abaixo.  

A edição de O Encontro Marcado, publicado no Rio de janeiro, em 19866, pela 

Editora Record, compilou um total de trinta textos críticos, dos quais descreveremos 

abaixo as idéias centrais, seguindo a ordem alfabética em que são apresentados 

nessa edição: 

 

                                                 
6 A edição comemorativa que marca a qüinquagésima edição da obra apresenta uma grave falha. Ao incluir a 
fortuna crítica da obra até o ano de 1986, a editora simplesmente reproduziu os comentários críticos da obra, 
omitindo a data e o veículo em que apareceram. 
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1- AFONSO ÁVILA 
O autor destaca que, a partir desse romance, Fernando Sabino passaria sem 

nenhuma concessão a formar a primeira linha do ficcionismo brasileiro. Segundo 

ele, Sabino contribuiu de modo surpreendente para a formação da geração 

responsável, através da desumanização da arte.  

 

2-  ANTONIO CANDIDO 
Para o crítico sugere que o livro representa a conquista da maturidade e a 

lucidez do homem feito. Define o romance como uma autobiografia. Atesta que 

como escritor Sabino obteve o domínio sobre a arte. Elogiou a performance 

técnica como impecável. Enaltece a alusão, a elipse, o corte, o ritmo, o 

intercalamento, o movimento. Esclarece que Sabino obteve com seu romance o 

ritmo de corrida, precipitado, exigente,  que força a leitura vertiginosa e mantém a 

imaginação acesa. No romance, não há repouso nem pausa, tudo é 

deslocamento, afloramento, passagem, erupção. Candido define o livro como o 

moto-contínuo da alma ofegante, pois sente-se, o tempo todo, a alma da 

personagem ofegar abalada entre coisas, pessoas e situações. 

 

3- ANTONIO OLINTO 
O autor ressalta que a técnica contém uma firme estrutura e os saltos do tempo 

ocorrem de modo natural. Segundo ele, há o espírito de integração, o leitor se 

sente co-participante de todos os sofrimentos da personagem. 

 

4- CARLOS DANTE DE MORAES 
O autor faz um elogio ao dizer que os traços descritivos são reduzidos ao 

mínimo, o romance é basicamente composto de diálogos e solilóquios, 

transpostos para a linguagem direta e crua do cotidiano. A sucessão ou 

interseção de movimentos diferentes a cada página, imprimem animação e 

vivacidade, lembrando a técnica cinematográfica. Segundo o crítico, são páginas 

densas que mexem com o coração e com o cérebro. Eduardo Marciano 

esbraveja para romper o círculo vicioso que o cerca: tem nojo e desprezo de si 

próprio. 
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5- CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
Drummond faz uma crítica através de um poema, segundo o qual o livro retrata a 

luta entre o humano e o divino. 

 
6- CARLOS LACERDA 
O crítico compara o livro a uma epopéia, diz que o livro não narra um encontro, 

mas vários. A seu ver, o homem não é um, mas vários. Ressalta que, no 

romance, a multiplicidade explode com estrondo e festejo ou gemido de bicho 

ferido. 

 

7- CLARICE LISPECTOR 
A autora enaltece o “tempo” do romance, relata que é angustiante a rapidez 

como as coisas acontecem. Fala, ainda, que o livro retrata salvação e perdição. 

Acrescenta que o livro é subjetivo sem ser piegas e é um livro sofisticado como 

contrário de “naïve”. A seu ver, o grande estratagema  é a ausência de 

estratagema. 

 
8- DALTON TREVISAN 
O escritor elogia o diálogo, elogia o romance como além da arte do romance. 

Equipara Sabino a Flaubert e sintetiza que seu romance é uma espécie de 

educação sentimental. Afirma que retrata costumes da província  e da cidade, 

com crônicas brilhantes. Enaltece as cenas de boemia, a lucidez implacável, o 

policiamento das emoções. 

 

9- EDUARDO PORTELLA 
O autor credita ao romance  qualidades técnicas inovadoras. Afirma que 

Fernando Sabino inventou um novo ritmo romanesco e soube manter-se lúcido e 

rigoroso na maneira de se situar historicamente. Ressalta um outro valor ao 

reconhecê-lo como um romance filosófico. 

 

10- GUSTAVO CORÇÃO 
O autor define Deus como a personagem central do romance. Com extremo bom 

gosto e sem nenhuma preocupação edificante, o extraordinário mistura-se ao 

ordinário da vida, o invisível comanda o visível. 
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11- HAROLDO BRUNO 
O crítico esclarece que é um romance de idéias, sem ser de tese. O romance é 

uma espécie de tragédia do escritor da infância à mocidade. Define-o como o 

triunfo de uma concepção existencialista, dentro da corrente do existencialismo 

místico. O escritor mineiro escreveu sobre o desentendimento essencial do 

homem, a incoerência e o absurdo das coisas, a implacabilidade do destino. 

Segundo Bruno, é a narração de hábitos e costumes da sociedade atual.  

 
12- HELENA SILVEIRA 
A escritora destaca que o livro “contém uma inanalisável cápsula deflagadora da 

emoção, sem a qual não há obra de arte”. Considera-o um belo e sério romance 

a denunciar, freqüentemente, o cronista conhecedor do seu material: a palavra. 

 

13- HÉLIO PÓLVORA 
O crítico elogia o domínio da difícil arte do diálogo, a exatidão da entrada das 

personagens em cena. A seu ver, “a longa conversa de O Encontro Marcado flui 

com naturalidade”. Hélio Pólvora afirma que muito poucos romancistas sabem 

dialogar, pois escrevem em larga escala apenas monólogos. Ressalta no o estilo 

de Fernando Sabino as frases curtas, estilo nervoso e inquieto de repórter ou de 

cronista. 

 

14- HENRIQUE PONGETTI 
De acordo com o crítico, trata-se do romance de uma geração encarnada na 

pessoa de Eduardo Marciano. Geração muito próxima dos nossos olhos e de 

cujos tormentos e problemas estamos bem cientes. Geração “podre de 

literatismo” que Sabino “retrata magistralmente, taquigrafando-lhe os diálogos 

puxados a substância e estéreis, historiando-lhe o niilismo cotidiano, patente  nas 

molecagens com que punham a caminho do desespero o delegado da cidade”. É 

o estupendo retrato de  uma geração. 

 
15- JAQUES DO PRADO BRANDÃO 
O autor considera-o como um livro fundamental, que exprime de maneira 

definitiva a experiência de uma geração. 
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16- JOÃO CLÍMACO BEZERRA 
O autor define que o pequeno drama  do romance se estabelece entre a 

responsabilidade, a vaidade e o medo de derrota, e assim atinge a perfeição sem 

exagero. Inicia-se com altos momentos na descrição das pequenas aventuras 

juvenis, das primeiras reações do adolescente em face dos profundos mistérios 

da vida. Elogia, ainda, as cenas de sensações psicológicas desse drama interior. 

 

17- JOÃO ETIENNE FILHO    
O autor destaca que, como todo romancista que se preza, Fernando Sabino 

“colheu seus seres à vida real. Mas, como todo romancista de talento, 

transfigurou a realidade”. O valor do seu romance não poderá ser julgado em 

função desta maior ou menor  fidelidade a fatos e pessoas reais. Valerá, ou não 

valerá, por si mesmo. Segundo Etienne, valeu muitíssimo. 

 

18- JOEL PONTES 
O autor ressalta que Eduardo Marciano é a personagem central, a personagem 

que importa. As demais personagens existem para fazê-lo existir, “a tal ponto que 

a obra poderia ter sido escrita na primeira pessoa”. O romance seria inovador e 

impossível de ser comparado com os romances até então publicados no Brasil. 

Seu lugar é solitário pela técnica, pelos conflitos humanos, a angústia, a raiva. 

Resume que se trata de uma obra de protesto que retrata o que há de mais 

comum no entusiasmo dos jovens literatos provincianos e o que há de mais 

vulgar na média burguesia carioca.  

 
19- JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 
O autor salienta que não há no livro nenhum momento calmo, sem descrições 

nem digressões. As personagens surgem sem nenhuma causa, como na vida. 

Segundo ele, o protagonista Eduardo Marciano seria como uma câmara fixa em 

relação aos planos sucessivos. 

 
20- JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA 
O autor destaca que o romance reconhece a complexidade humana. Segundo o 

crítico, o protagonista é um angustiado, e este é um modo de ser da 
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personagem, algo que permanecerá, enquanto Eduardo não se tornar um outro 

homem. 

 
21- JOSÉ MARIANNO CARNEIRO DA CUNHA 
O autor esclarece que qualquer abordagem deve ser feita a partir de Eduardo 

Marciano, que, tanto do ponto de vista técnico , como do ponto de vista da 

apreciação humana, é o centro, o catalizador de todos os elementos do romance. 

 

22- JOSÉ PAULO MOREIRA DA FONSECA 
O crítico elogia a técnica, cita que passa ao largo das narrações clássicas que 

tendem para o contínuo. Moreira da Fonseca esclarece que o autor recolhe da 

ação  os fragmentos essenciais e não raro, abruptamente, passa de um qualquer 

ao subseqüente, intensificando o tempo do romance, que se pautará nos 

momentos nevrálgicos. Define-o como um romance de prosa rápida, de frases 

curtas, que congrega o diálogo e o monólogo.  

 

23- LÚCIO CARDOSO 
O escritor destaca o livro como admirável. Enfatiza ser difícil retratar a infância, 

que  é domínio da poesia, e que Fernando Sabino soube explorar muito bem 

esse período. Esclarece que a parte mais densa do romance é aquela em que o 

herói caminha sozinho — trata-se de uma aventura interior, de uma violenta 

história de uma náusea. 

 

24- LUIZ DELGADO 
O autor esclarece que, ao final do livro, aparecem claridades no horizonte, com 

indícios de ternura e compreensão, vislumbres de ternura e alegria. Segundo 

Delgado, tais méritos artísticos de Fernando Sabino, que dessa maneira 

imprecisa acalma o coração, depois de nos ter feito atravessar os fumos e os 

gritos do inferno. 

 

25- LUIZ MARTINS 
O autor ressalta que, deliberadamente, o escritor misturou tudo, fazendo um 

coquetel de personagens; numa só figura, sintetizou traços de duas ou três; 

deformou algumas; em suma, não retratou ninguém. E, rigorosamente, 

verdadeiro é o drama que relatado no livro.  
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26- OSCAR MENDES 
Para o crítico esclarece que o romance trata da angústia do homem que sente 

crescer em torno de si e dentro de si o isolamento. Destaca que Fernando 

Sabino soube transmitir esta angústia em termos de criação artística, com a 

pungência e uma realidade de que só os verdadeiros romancistas são capazes. 

Não é apenas um depoimento sincero de erros e fracassos de uma geração, é 

uma ilustração da luta eterna do homem do bem contra o mal. Uma insatisfação 

de alma que os amores não podem saciar e que só o Amor pode salvar e 

completar. 

 

27- PAULO RÓNAI 
O crítico enaltece o ritmo sincopado e alucinante da história, que jorra em 

torrentes de impiedosa sinceridade.  

 

28- TEMÍSTOCLES LINHARES 
O crítico define o romance como um romance de relações. O segredo do livro se 

concentra em que as relações dêem origem aos diálogos. No diálogo que reside 

a força desta obra. Os diálogos preenchem a insuficiência e o vago dos 

movimentos interiores, das incertezas e contradições. Enaltece a beleza e o 

lirismo do grupo de moços amantes da vida literária que são personagens desse 

romance. 

 

29- TRISTÃO DE ATHAYDE 
De acordo com o crítico, o romance é muitas vezes chocante e cru em seus 

detalhes. Esclarece que o autor transpôs para o livro a suja realidade da vida. 

Trata do drama de uma geração, um flagrante da mocidade e até mesmo da 

adolescência. 

 

30- WILSON MARTINS 
O crítico compara o romance de Fernando Sabino ao romance The End of the 

Affair, do escritor Graham Greene, pois é por meio do pecado que Eduardo 

Marciano no fim se reencontra. 
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A edição de O Encontro Marcado, publicada no Rio de janeiro em 19967, 

pela Editora Nova Aguilar, compilou diversos textos críticos sobre a obra de 

Fernando Sabino. Muitos desses textos constavam na edição comemorativa de 

1986. Selecionamos doze textos. Entre esses, apenas as críticas de Antônio 

Houaiss e Jorge de Sá não se referem diretamente ao nosso corpus de trabalho, 

já que analisam a construção da crônica do escritor mineiro. Entretanto, foram 

incluídos porque o objeto de estudo desse trabalho visa ao presença do 

hibridismo entre crônica e romance na construção da narrativa. Essa obra de 

1996 recolhe uma crítica diferenciada da recolhida na obra de 1986.  

Essa crítica, de caráter ensaístico, recupera Süssekind (2002, p. 30), 

quando a estudiosa observa que as décadas de 1960 e 1970 foram anos 

universitários, para os estudos literários. Isso ocorreu devido à redução do 

espaço jornalístico para os críticos-scholars, à dificuldade de circulação de 

grande parte da produção acadêmica e também por uma espécie de 

autoconfinamento do campus universitário. Com o decreto de regulamentação da 

profissão de jornalista em 1969, ocorreu definitivamente o afastamento do crítico 

universitário dos meios jornalísticos. 

Dessa tensão entre a crítica não-especializada e  a crítica universitária, 

originou-se o perfil do crítico moderno. Ressaltamos que a crítica ao se voltar 

para a linguagem com aplicações de métodos evidencia um novo caminho para o 

crítico: o ensaísmo. Massaud Moisés (2001, p. 175-176) em seu Dicionário de 

Termos Literários esclarece-nos sobre o ensaio: 

O vocábulo ‘ensaio’, que significa ‘experiência’, ‘exame’, ‘prova’, 
‘tentativa’, designa um espécime literário de contorno indefinível. 
Como o próprio rótulo evidencia, torna-se praticamente impossível 
estabelecer com rigorosa precisão os limites do ensaio. Daí que 
estudiosos do assunto tendam a reunir sob idêntica denominação 
obras contrastantes, enquanto certos autores empregam 
abusivamente a palavra “ensaio” no título de seus livros.[...] Breve no 
geral, o ensaio contém a discussão livre, pessoal, de um assunto 
qualquer. O ensaísta não busca provar ou justificar as suas idéias, 
nem se preocupa com lastreá-las eruditamente, nem, menos ainda, 
esgotar o tema escolhido; preocupa-o, fundamentalmente, 
desenvolver por escrito um raciocínio, uma intuição, a fim de 
verificar-lhe o possível acerto: redige como a buscar ver, na 

                                                 
7 Essa edição da obra reunida do autor, publicada pela Editora Nova Aguilar, também contém 
lacunas. A editora omitiu a informação do veículo das críticas. A obra em três volumes apenas 
contém as datas dos ensaios e, algumas vezes, o título. As críticas reunidas na edição comemorativa 
de 1986,  aparecem na edição de 1996, a partir da qual há a informação da data. Todas as trinta 
críticas reunidas na edição de 1986,  são de 1956, ano do lançamento do livro. 
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concretização verbal, em que medida é defensável o seu 
entendimento do problema em foco. 

Süssekind (2002, p. 16) a respeito do ensaio assevera:  

Mas já em fins do decênio de 1970 a escrita ensaística parece ter 
recuperado o vigor. E com ela se abre a possibilidade de um texto 
que, nem crônica, nem discurso paracientífico, discuta, também pela 
sua própria forma de redação, a imagem que uma crítica universitária 
muitas vezes auto-referente em demasia criou de si mesma. E é via 
ensaísmo que esta crítica se defronta agora com dois antagonistas 
possivelmente mais poderosos que os críticos de rodapé da década 
de 1940. De um lado, um mercado editorial crescente e muitas 
editoras interessadas em promoção, não em crítica. De outro, uma 
indústria cultural onde só parece haver lugar para a palavra 
afirmativa ‘a campanha’ (promocional ou demolidora), o slogan, e 
que precisa, portanto, desqualificar todo tipo de texto argumentativo. 

Entendemos que, para apreender as críticas do romance O Encontro 

Marcado,  o panorama da crítica literária moderna foi-nos útil para diferenciarmos 

as críticas tão divergentes das duas edições selecionadas. Abaixo, descrevemos 

as idéias centrais da crítica compilada nessa obra de 1996: 

 

1- ANTÔNIO HOUAISS 
O crítico começa seu ensaio intitulado Contos e Crônicas, publicado em 1976, 

enfatizando que a conversa tem tradição documentada desde Sócrates, como 

um dos meios interpsíquicos mais atilados de tentarmos compreender e 

apreender. No Brasil, destaca que  a estrela de maior grandeza, na arte da 

oralidade, é Fernando Sabino, que possui o papo escrito mais sedutor que se 

possa imaginar. Ressalta que é um prodígio a simplicidade e a cursividade na 

prosa do escritor mineiro. Justifica que Sabino maneja com mais amenidade a 

língua e as idéias, singulariza essa técnica com o domínio da distensão - de 

pensar e de dizer. Houaiss espanta-se no modo como em sendo tão claro, tão 

lúcido, tão fluente, tão acessível, tão desarmado, tão pacífico, tão doce e 

(aparentemente) espontâneo, seja tão pertinente, contundente e denunciador. 

Considera-o  o mestre dialogador,  por vezes epigramático, pois seu texto nada  

tem a tirar, nem pôr, seu português é de normatividade e modernidade 

exemplares. É perito em tangenciar a tristeza, o desânimo, a miséria, a dor e a 

morte, sem negá-las ou embelezá-las. O ensaísta encerra  seu texto, ressaltando 

que a prosa de Sabino é de um altruísmo transfigurado, num jogo obsessivo de si 
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mesmo, que se busca em cada linha e que dá continuamente a mão solidária ao 

leitor. 

 

2- AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 
O autor afirma que o romance é uma espécie de Educação Sentimental com 

características e peculiaridades da modernidade. A seu ver, Sabino é um 

moderno ao narrar uma tragédia em que o mal vence o bem, em que uma 

fatalidade conduz tudo e mergulha as personagens num mar cinza. O romance 

foi concebido e marcado pela desintegração: o ser assistindo de fora ao seu 

próprio processo, sem intervir, sem romper os liames e prisões, assumindo erros 

e fraquezas. Acrescenta, ainda, que se espantou com a falta de qualquer impulso 

construtivo, nos anos de preparação de Eduardo e de seus companheiros. 

Adolescentes e jovens, os heróis entregam-se à boemia, bebem muito e pregam 

sustos em seus semelhantes e em si mesmos, sacudindo a pacata Belo 

Horizonte com cenas de esbórnias.  São jovens inconformados com o 

provincianismo e precisam expandir-se. Apesar da pouca idade, já estão 

totalmente impregnados pelo tédio. Schmidt analisa que o que tange esses 

rapazes, esses aprendizes de poetas, de ensaístas, é o medo da monotonia e a 

necessidade de vivenciarem experiências mais sérias e fortes. A contradição é 

que esses jovens heróis são os mais inteligentes, os mais lúcidos e os mais 

desamparados, são seres incompreendidos e solitários. Para a dignificação 

desses solitários, é a lição de que não visavam o carreirismo, não ambicionavam 

vencer na vida, um sentimento totalmente burguês que combatiam com 

veemência. O ensaísta encerra assegurando que tudo o que aconteceu a 

Eduardo Marciano, foi conseqüência de sua inadaptação, da sua constante 

inconformação com a vida.  

 

3- DULCE MARIA VIANNA MINDLIN 
Em ensaio publicado em 1992, Mindlin assevera que os pontos-chave do 

romance O Encontro Marcado são: a formação religiosa, herança dos pais; a 

angústia, propiciada pela noção de pecado; um sentimento estético, um certo 

hedonismo a marcar os anos de mocidade; a transformação do sentimento 

estético em problema ético, na idade adulta; e, finalmente, a passagem do 

estético ao religioso, na tentativa de superar o desespero e a ansiedade. O 

sonho de Eduardo era o de se tornar escritor, uma metalinguagem de uma 
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ficção, na qual pudesse atualizar todos os seus valores, na qual sua concepção 

de vida e de mundo ficasse expressa. Toda a vida do protagonista é a 

preparação para esse grande momento. Ainda menino era dedicado aos estudos 

da língua que mais tarde seria seu instrumento de trabalho; na adolescência 

ensaiava escrever contos para concorrer em concursos.  Para isso, propiciava a 

si mesmo uma formação humanística, lia Flaubert, Merimée, Machado, 

Dostoiéviski, Ortega Y Gasset, etc...Dominava com perfeição a técnica do 

romance e, aparentemente, tinha tudo para ser romancista. Dulce Maria 

acrescenta que a fase esportista da personagem, não deixa de ter um suporte 

estético. O afinco com que se dedica à natação, afasta-o da realização de seu 

projeto  de escritor. O casamento precoce também desempenha um insofismável 

peso na não realização do livro. A sensualidade também desempenhava uma 

função importante para Eduardo, ela será um fator preponderante na gestão da 

angústia existencial da personagem. A angústia de Marciano advém de sua ânsia 

de pureza, a noção de pecado só existe em conseqüência de um problema 

maior: a questão da fé. A personagem debate-se com uma dúvida que perpassa 

toda a obra, a de acreditar ou não em Deus.  Eduardo encontra uma solução 

para seus problemas de ética e de estética, sua opção final abre caminho para 

um recomeço, a vivência da fé é um ritual de passagem. A fé para Eduardo 

representa um renascimento, uma possibilidade de recuperar a inocência 

perdida. Eduardo sai do império da razão e aceita uma sabedoria advinda da 

intuição, da afetividade, do sensível, uma recomposição de suas experiências 

através de novos parâmetros.  

 

4- EDILBERTO COUTINHO 
Em ensaio de 1983, Coutinho percorre a trajetória do escritor mineiro. A seu ver, 

mesmo se Sabino não tivesse escrito novelas, contos e romances — “inclusive o 

clássico O Encontro Marcado” sua excelente produção de cronista colocar-lhe-ia 

na história da literatura brasileira, como é o caso de Rubem Braga. Coutinho 

afirma que não deseja discutir gêneros literários, porque, a seu ver, são outros os 

valores que devem prevalecer na análise da obra, e não, fundamentalmente, o 

enquadramento na camisa-de-força dos gêneros. Pode-se dizer que, em sua 

literatura, está presente o estilo ágil, bem-humorado, que, apesar do amor e da 

piedade, revela, por vezes, um ironista contundente dos desacertos da vida. O 

ensaísta definiria a obra de Sabino como “um consolo para os aflitos”, diante de 
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um cotidiano de sufoco e misérias. O escritor oferece o castigo ameno do riso, 

assim instaura a sátira como um dos remédios contra as mazelas do mundo. A 

poesia surge às vezes num pequeno detalhe, nem sempre temos apenas o riso, 

muitas vezes comparecem, em suas páginas, algumas lágrimas. 

 

5- FÁBIO LUCAS  

O crítico, no ensaio “A ficção de Fernando Sabino”, publicado em 1983, revela 

que sua ficção se distribui entre dois eixos humor/temor. Analisa a obra de 

Sabino até o romance O Encontro Marcado que, a seu ver, atende a dois 

objetivos: retrata a juventude de Eduardo Marciano e de seus amigos, 

equiparando-se a um romance de formação, e relata a vida belo-horizontina dos 

anos quarenta, tornando-se assim um romance de costumes. Acrescenta ainda o 

sabor existencialista na condução das arrojadas perspectivas da personagem 

principal. Ressalta a liberdade na condução dos acontecimentos, certo “realismo” 

confinado na época a uma ponta de escândalo que,  além das qualidades 

literárias, tornou a obra mais atraente. Além do eixo humor/temor, aponta outros 

aspectos que se encaixam na ficção de Sabino nessa obra, por exemplo, a 

natação, como foco de uma afirmação pessoal e metáfora de uma estratégia 

diante da vida. Segundo o ensaísta, a primeira parte do livro, A procura, sugere 

também a formação moral e literária da personagem, porque livros e interesses 

intelectuais são arrolados, de modo a se ter implícita uma arte poética da 

orientação romanesca do autor.  Fábio Lucas afirma que o segundo capítulo, A 

Geração Espontânea, transmite o clima de época que influenciava os aspirantes 

a escritores. Uma das maiores qualidades reveladas pelo ensaísta, na 

concepção do romance, é a velocidade de sua narrativa e a fragmentação dos 

episódios, que testemunham o inteiro compromisso com a modernidade. A 

segunda parte do livro tem o sugestivo título de O Encontro, o segundo capítulo 

dessa parte O Afogado, sugere subliminarmente que a mudança de status, lugar 

e estado civil, fazem-no sentir-se como um afogado em águas revoltas. No seu 

projeto de ascensão, a personagem mergulha no insucesso, na desestruturação. 

A tese final do romance propõe um encontro: a personagem abriga-se à proteção 

religiosa, à busca de uma salvação antecipada, um amparo frente à sua 

confusão existencial. A personagem conforma-se que o absurdo da vida se 

consola na aspiração da “pureza” que a vida religiosa inspira. O desapontamento 
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do ensaísta é que o brando existencialismo cristão daria sentido à procura que 

Eduardo Marciano almejava. 

 

6- GUILHERMINO CÉSAR 
O autor, em seu ensaio “Nascimento de um Escritor”, publicado em 1981, analisa 

a obra do prosador mineiro. Considera que o melhor do escritor está em seu 

romance O Encontro Marcado. Qualifica o livro como sendo  mineiro pelo tema, 

pela paisagem, pela atmosfera interior das criaturas, pela vertente psicológica. 

 

7- JORGE AMADO 
Para comentar o romance O Grande Mentecapto, romance publicado em 1979, o 

escritor baiano relembra o clássico, O Encontro Marcado de 1956. Afirma que o 

primeiro romance do escritor mineiro foi consagrado pela crítica na ocasião de 

seu lançamento. Refere-se ao livro como uma espécie de bíblia para toda uma 

geração. Sugere que o fulminante e permanente sucesso desse romance teria 

sido o motivo que levou o escritor vitorioso a esconder, durante mais de duas 

décadas, na aparentemente leve construção da crônica, a sua irremediável 

vocação de ficcionista e de romancista. Situou o autor de O Encontro Marcado 

entre os mestres da crônica do país. (Ressaltamos apenas essa parte do ensaio, 

que enfoca o romance O Encontro Marcado, uma vez que o ensaio analisa a 

obra, lançada em 1979, O Grande Mentecapto).  

 
8- JORGE DE SÁ 
Em ensaio publicado em 1987, Sá recorre ao próprio autor para defini-lo,  ao 

lembrar das palavras do escritor em seu texto Última Crônica, em  que o eu-lírico 

afirma que busca no “pitoresco ou no irrisório do cotidiano de cada um,  assuntos 

que mereçam uma crônica”. Jorge de Sá (1996:68) credita a Sabino os 

ensinamentos de que a vida diária se torna mais digna de ser vivida quando a 

convivência com outras pessoas nos leva a olhar para fora de nós mesmos, 

descobrindo a beleza do outro. Destaca que somente o verdadeiro artista 

alcança a essência humana no texto, porque vivemos  num mundo em que o 

tédio procura eliminá-la. Sá reconhece que, para se chegar ao artístico, há de se 

ter o domínio do conhecimento técnico, num manejo adequado da linguagem. A 

inspiração deve estar ligada ao domínio das leis específicas do gênero que 

precisa manter a aparência de leveza sem perder a dignidade literária. Só assim 
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o cronista pode transformar um episódio em alguma coisa mais duradoura, mais 

exemplar. Assim se justifica o encontro de Fernando Sabino com a crônica, na 

busca interminável de um texto puro como o sorriso de uma criança. Através dos 

“flagrantes de esquina” ou de “incidentes domésticos”, Sabino põe em cena 

pessoas semelhantes a tantas outras que conhecemos ou que já ouvimos falar. 

O ensaísta sustenta que essa ligação com o real aproxima a crônica da estrutura 

dramática, com visão crítica.  O riso é um instrumento para examinar 

determinadas contradições da sociedade, dessa forma, desvia o foco da primeira 

pessoa, para uma falsa terceira pessoa. É um recurso para que o narrador 

reassuma sua máscara ficcional, embora saibamos que quem fala nas crônicas é 

o próprio cronista. Jorge de Sá encerra seu texto afirmando que essa 

cumplicidade entre o narrador e o leitor só é alcançada em textos bem realizados 

e que possuam a magia inexplicável da arte.   

 

9- MARCO AURÉLIO MATOS 
Em seu ensaio “Fernando Sabino: O verbo como aventura”, publicado em 1984, 

o crítico sustenta que Fernando Sabino tem estruturado todos os seus livros na 

oralidade, seu poder verbal é a força de atração de sua prosa. Trata-se de uma 

força ligada à musicalidade, isso imprime ao seu estilo uma qualificação superior 

de oralidade. A oralidade se concentra em  seu romance na figura do homem, 

com suas paixões, perplexidades, ânsias, esperanças, alegrias. O universo 

literário e humano de Sabino é o de um “existencialismo” à sua maneira. No 

cotidiano, surgem e desaparecem todos os mistérios; nos problemas do dia-a-

dia, a existência precede a essência das coisas. O homem está sempre sujeito à 

marca do tempo. A existência tenta organizar o caos, que a essência 

desconhece. O ensaísta afirma que as personagens de O Encontro Marcado 

visavam a uma reorganização de um mundo que se desmantelava. A sua força 

catártica está na coragem de abrir o coração e mostrar os subterrâneos de suas 

angústias e de suas esperanças. É a busca dinâmica de um perfil autêntico de 

sua identidade, que capta o mundo juvenil e adulto, de maneira contundente e 

dolorosa. Com efeito, Matos sugere que há um universo luminoso no romance: a 

descoberta do sentido dialógico da vida, da incorporação do diálogo à solidão de 

cada indivíduo, a ronda misteriosa da fé religiosa que persegue Eduardo 

Marciano e que contamina todas as personagens. Trata-se de um livro de caráter 

confessional, de religamento entre o Homem e Deus, entre o homem e o 
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princípio de sua salvação. Matos dividiu seu ensaio em quatro partes: O verbo do 

princípio,  A vida ao meio-dia, Desfrazão e Primeiro Mundo e Amor e Humor. 

Analisou a obra completa do escritor mineiro nessas quatro partes. No que se 

refere às crônicas, destacou que o elemento dinamizador das crônicas é o 

humor: aquela maneira de tratar levemente as coisas graves e gravemente as 

coisas leves. Ressalta que o humor do escritor mineiro além de fazer rir, faz cair 

uma lágrima, porque explora de maneira não agressiva o humor recôndito no 

mecanismo das coisas e dos homens. Desmonta progressivamente a realidade, 

questiona a natureza das coisas, quer saber os limites das definições, toma a 

palavra do outro e a decompõe em seus próprios termos, explora o dinamismo 

das contradições. A supremacia do seu humor está em saber rir de si mesmo.  

 

10-OTTO LARA RESENDE 

Em seu ensaio “Gente”, publicado em 1975, o autor revela  que os traços 

marcantes de Fernando Sabino são a agilidade, não apenas de estilo, da 

escritura, mas da montagem e da construção. Há um ritmo interior em sua prosa 

que é quase vertiginoso, existe a velocidade da montanha-russa, de objeto em 

movimento, são marcas de sua perícia técnica. Declara que o autor sabe 

escolher, entrar e sair  de um assunto e  que o humor é uma das suas marcas. 

Considera O Encontro Marcado uma obra clássica, a seu ver, a leitura desse 

romance é de fundamental importância. O escritor usa as palavras de Jorge Luís 

Borges, segundo o mestre argentino, o fervor que singulariza a leitura de um 

clássico comprova “uma misteriosa lealdade”. O feito de Sabino é passar por 

temas, episódios e pessoas para enriquecê-los com sua visão singular. Ressalta 

ainda que a prosa de Sabino possui a marca jornalística. 

 
11-PAULO MENDES CAMPOS 
O autor, em texto intitulado “Retrato em Claro-Escuro”, publicado em 1975, 

salienta que o maior sucesso do autor é seu romance O Encontro Marcado, com 

inúmeras edições no Brasil e que vem sendo publicado em Portugal, Alemanha, 

Holanda, Espanha e Inglaterra. Considera que é no romance que se revela sua 

inquietude e sua face noturna.  Mostra que no jornalismo, Sabino é um dos 

criadores dessa ágil e válida sociologia de bolso, atento às tramas dos pequenos 

mundos. 
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12- TRISTÃO DE ATHAÍDE 
No ensaio, publicado em 1956 e intitulado “O Encontro Marcado”, o crítico 

começa  contando como conheceu o escritor mineiro, recém saído da 

adolescência,  vindo de uma peregrinação que era a Meca dos escritores 

estreantes, a Rua Lopes Chaves, residência de Mário de Andrade. Considera o 

romance O Encontro Marcado repleto de páginas dramáticas, recoberto numa 

atmosfera de angústia, de sofrimento, de perplexidade, de procura que é o que 

domina todo o romance. Destaca que Sabino é um romancista comprometido 

com a vida e que soube estilizar seu próprio drama interior, transposto, 

transfigurado, palpitando como um pássaro ferido. Segundo o crítico, essa obra 

revela um escritor em plena posse de si mesmo, fixando de modo marcante não 

apenas o seu próprio estado de espírito, mas o de um momento particularmente 

dramático de nossa história vivida. O romance retrata a passagem da euforia à 

angústia, refletido num temperamento da mais extrema sensibilidade estética e 

de uma desesperadora versatilidade. Athaíde sustenta que não houve o 

encontro, como a famosa batalha, trata-se de um relato particularmente 

impressionante. Sustenta, ainda, que o romance retrata uma geração, na fase 

patética do contato com a vida dos sentidos, da inteligência. Sugere que a 

personagem principal de seu romance seja Deus, por onde passeia também o 

mais deslavado ateísmo. Deus como personagem age como presença invisível, 

como raiz de todos os problemas. O romance relata o drama de uma geração, de 

uma idade, de uma época social. 

 

 

1.3 Diferenças e semelhanças: aspectos da fortuna crítica 

Elencamos as críticas de o romance O Encontro marcado, agrupadas em 

edições de 1986 e 1996. Percorremos os caminhos da crítica desde a primeira 

edição, época em que imperava a crítica de rodapé, até chegarmos ao modelo que 

se mantém até hoje, o ensaio. O levantamento deste recorte da crítica foi necessário 

para comprovarmos as diferenças e semelhanças dentre os pontos de vista críticos, 

de modo a conhecermos um pouco mais nosso objeto e focarmos o nosso 

tratamento.  

Entendemos que não basta pensar a crítica como uma faculdade de examinar 

e/ou julgar sob as formas de análise, de comentário, de apreciações teórica ou 
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estética. Ressaltamos que é necessário pensá-la em uma dimensão unificante, 

pensando nas relações e seu papel no âmbito literário, não apenas na definição de 

um conceito. A crítica literária não caminha só, ela acaba por envolver todo um 

contexto histórico-social, e mantém estreitas relações com a teoria e a história. 

Roland Barthes (1999, p. 160-1) sustenta que, sendo a linguagem alheia a 

sua essência, toda atividade crítica deverá promover um discurso voltado para a 

linguagem.  Ora, isso requer uma bagagem conceitual, há de se ter um 

conhecimento sistêmico sobre a literatura e seu universo. Portanto, esse 

conhecimento prévio revela a crítica como uma atividade engajada na história e no 

subjetivismo daquele que a pratica. Ocorre o cruzamento entre o discurso do crítico 

e o do autor observado, a crítica nada mais é do que o discurso sobre o discurso. 

Concluímos que o exercício da crítica constitui uma atividade metalingüística. O 

objeto literário, de acordo com as concepções barthesianas (1999, p. 161) descarta 

o julgamento de valor como elemento inerente à crítica e destaca seu caráter formal, 

isto é, a sua capacidade de adequar a linguagem de um período existencialista, 

psicanalista, marxista, à linguagem elaborada pelo escritor, segundo as exigências 

de sua própria época. 

Percebemos, no decorrer dos tempos, variações na maneira de conceber e 

interpretar uma obra. Tais variações oferecem ao leitor uma ampla visão das obras 

que se eternizaram. Podemos dizer que essas variações abrangem uma visão 

relativa, uma vez que as interpretações abrangem novos contextos teórico-histórico-

sociais. A partir desses esclarecimentos, buscaremos encontrar semelhanças e 

diferenças apontadas pelos críticos a respeito de nosso corpus de trabalho. O 

exame desses pontos colocará em evidência certos aspectos que acompanham a 

concepção crítica de O Encontro Marcado. Por meio dessa conduta, procurar-se-á 

observar algumas tendências críticas que a obra suscita.  

Observamos que as críticas de Antonio Candido, Clarice Lispector, Antonio 

Olinto, Hélio Pólvora, José Carlos de Oliveira, Paulo Rónai, José Paulo Moreira da 

Fonseca e Eduardo Portella elogiam o “ritmo e o tempo” do romance. Otto Lara 

Resende e Paulo Mendes Campos sugerem o “viés jornalístico” na prosa do escritor 

mineiro, apontam que o ritmo do autor traz a agilidade que é marca do jornal. Dessa 

maneira, sugerem que a mídia influenciou o prosador Fernando Sabino. Os 

“diálogos” e a linguagem direta e a coloquialidade foram observados por críticos 

como Antonio Houaiss, Carlos Dante de Moraes e Jorge de Sá. Dalton Trevisan, 

Hélio Pólvora e Helena Silveira ressaltam que o romance denuncia um “cronista”, 
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apontando os episódios cronísticos como uma marca fundamental do romance.  

Estas características serão mais detalhadamente estudadas no segundo capítulo  

que trata da narrativa contaminada. Enfocaremos o hibridismo entre crônica e 

romance e a velocidade, o ritmo, o tempo como influências diretas da mídia na 

literatura do prosador mineiro. Destacaremos a trajetória do escritor como 

documentarista, visto que esta função também exige agilidade na composição  

Afonso Ávila, Jacques do Prado Brandão, Henrique Pongetti, José Marianno 

Carneiro da Cunha e Tristão de Athayde sugerem que a obra é um “romance de 

geração”. Com o auxílio dos críticos que analisaram a obra do prosador mineiro e de 

outros que analisaram obras diversas, tentaremos demonstrar que um testemunho 

individual pode ser também o testemunho de uma geração. Um recorte do momento 

histórico retratado no romance far-se-á necessário. 

Antonio Candido, Luis Martins, João Etienne Filho, Wilson Martins e Dalton 

Trevisan atestam que o romance é uma “autobiografia”. No segundo capítulo, 

tentaremos chegar ao veredicto sobre a confirmação ou não da autobiografia.  

Afonso Frederico Schmit, Dalton Trevisan e Joel Silveira sugerem a 

“educação sentimental” e o ambiente dos “aprendizes de poetas e escritores”. Fábio 

Lucas, Haroldo Bruno, Tristão de Athayde, Dulce Maria Mindlin apontam para o 

existencialismo presente no romance. A “angústia”, a “solidão”, a “náusea”, “o drama 

interior”, são temas presentes nessa filosofia, críticas de Lúcio Cardoso, José Carlos 

Barbosa Moreira, Antonio Candido apontam para esses temas. Eduardo Portella vai 

além e sustenta que se trata de “romance filosófico”. Tristão de Athayde, Fábio 

Lucas, Gustavo Corção, Dulce Maria Mindlin e Marco Aurélio Matos observaram a 

“religiosidade” presente no romance. A atmosfera de um artista em formação, o 

ambiente do jornal, o projeto literário, as desilusões, as crises de angústias, os 

fracassos. Os medos, os desafios, os fracassos serão temas estudados no terceiro 

capítulo, que tratará do projeto idealizado e nunca realizado de se escrever um 

romance.  A metalinguagem do terceiro capítulo focará o fracasso do narrador como 

sendo também o fracasso de uma geração. 

Uns  dos aspectos fundamentais que diferenciam as críticas compiladas  nas 

obras de 1986 e 1996 referem-se à elaboração da linguagem. A maioria das críticas 

da edição comemorativa dos trinta anos de lançamento do romance foram escritas 

por jornalistas, escritores, críticos etc... que praticavam uma crítica não-

especializada. 
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Os apontamentos críticos da obra da editora Nova Aguilar enriqueceram 

sobremaneira a fortuna levantada até então. Creditamos a essa diferenciação o viés 

ensaístico e investigativo e também à especialização dos críticos selecionados. A 

crítica de 1996 compilou estudos mais aprofundados do romance O Encontro 

Marcado. Muitas dessas críticas incluídas na obra da editora Nova Aguilar foram 

redigidas por professores universitários, como é o caso de Jorge de Sá, Edilberto 

Coutinho, Tristão de Athayde, Dulce Maria Vianna Mindlin, Antônio Houaiss, Fábio 

Lucas. Ressaltamos que Antonio Houaiss além de ensaísta, diplomata, filólogo, 

lexicógrafo pertence à Academia Brasileira de Letras desde 1971. Fábio Lucas 

pertence às Academias Paulista e Mineira e é um dos mais destacados críticos 

literários  em atividade. Outro grande crítico que analisou a obra de Fernando 

Sabino foi Antonio Candido que sempre acompanhou a trajetória do prosador 

mineiro. A análise reflexiva mais fundamentada abre caminhos para novas 

interpretações da obra do prosador mineiro. 
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Figura 4: Em dois momentos: Na juventude e na maturidade. 
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Capítulo II — Narrativa Contaminada 

A verdade da crônica é o instante. 

Jorge de Sá 

2.1 A crônica e seu habitat 

Muito próximo do evento miúdo do cotidiano, o cronista deve de 
algum modo driblá-lo, se não quiser agarrado ao efêmero. Buscando 
uma saída literária, as margens de sua terra são bastante 
imprecisas: ele pode estender a ambigüidade à linguagem e às 
fronteiras do gênero, sem perder o nível de estilo adequado às 
pequenas coisas que trata. (ARRIGUCCI JR., 1985:46) 

A crônica é o único gênero literário produzido essencialmente para ser 

veiculado na imprensa, seja nas páginas de um jornal, seja nas páginas de uma 

revista. Sua finalidade é distrair os leitores dentro de um espaço sempre igual e com 

a mesma localização, destarte, desta maneira a crônica cria uma familiaridade entre 

o escritor e seus leitores.  Como regra geral, a crônica é um comentário breve e leve 

sobre algum fato do cotidiano. Walter Benjamim (1996, p. 223) elaborou uma 

definição para o gênero: 

O cronista narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes 
e os pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia 
aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida, 
somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente de 
seu passado. Isso quer dizer: somente para a humanidade redimida 
o passado é citável, em cada um dos seus momentos. Cada 
momento vivido transforma-se numa citation à l’ordre du jour. 

A mistura entre literatura e jornalismo coloca o cronista em um freqüente 

impasse, uma vez que o seu comentário sobre o cotidiano necessita de uma 

linguagem que transcenda a mera informação. A crônica requer uma visão mais 

singular, uma elaboração mais sofisticada. Ocorre que o estilo deve dar a impressão 

de naturalidade e a língua aproximar-se da fala. Nem sempre o cronista consegue 

fazer literatura e expressar-se com naturalidade. Muitos críticos a consideram 

menor, em função do grande público necessitar de clareza e de uma dimensão de 

oralidade na escrita. Em entrevista concedida a César Fraga para o jornal Extra 

Classe, em setembro de 1997, durante 7ª Jornada Nacional de Literatura, realizada 

em Passo Fundo, o escritor Carlos Heitor Cony pontuou: 
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A crônica é um gênero tipicamente marginal. Pois não pertence ao 
jornalismo, por não conter informação e também fica à margem da 
literatura, por ser vista como um gênero menor. Temos que entender 
que a crônica é um fenômeno tipicamente brasileiro, que não existe 
equivalente lá fora. No exterior existe o artigo e a resenha. O que 
caracteriza a crônica é a disposição do eu. O cronista é o sujeito se 
expondo. O personagem principal, ou melhor, único da crônica é a 
primeira pessoa do singular. Mesmo que o eu não esteja explícito no 
texto, permanece na forma de valorização da visão pessoal do autor. 
Machado de Assis foi mestre nesta área. Ele foi maior cronista do 
que contista. Mas como a crônica é considerada um gênero menor 
ninguém fala nada. 

O crítico Antonio Candido, em seu prefácio “A Vida ao Rés-do-chão”, 

corrobora da mesma idéia ao dizer que a crônica “não é um gênero maior”, segundo 

o crítico é “Graças a Deus” que a  crônica é um “gênero menor”, portanto, próxima 

de nós. Nas palavras de Candido, a perspectiva do cronista não é a dos escritores 

que escrevem “do alto da montanha, mas do simples rés-do-chão”. 

A palavra crônica deriva do grego chronikós, pelo latim chronica, originando 

nosso vocábulo crônica, que faz referência ao tempo. Em outras épocas, crônica 

designava qualquer documento de fatos da História da humanidade. Eram registros 

objetivos dos acontecimentos, nessa perspectiva, era considerado cronista todo 

estudioso de história, hoje chamado historiador. 

Atualmente, o termo é usado para nomear uma modalidade de narrativa 

breve, periódica. É um texto que navega entre o literário e o não-literário. Faz-se de 

episódios e comentários do cronista sobre a realidade próxima ou distante, sempre a 

partir de uma ótica atualizada. Trata-se de uma escritura que encontrou nos meios 

de comunicação, principalmente nos jornais e revistas, seu principal e dominante 

instrumento de divulgação. Embora, muitas vezes, freqüente também o espaço dos 

livros, não se trata de uma crônica meramente jornalística, e sim, de seleções de 

textos atemporais e com valores literários: 

Ela não foi feita originariamente para o livro, mas para a publicação 
efêmera que se compra num dia e no dia seguinte é usada para 
embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. Por se 
abrigar neste veículo transitório, o seu intuito não é dos escritores 
que pensam em ‘ficar’, isto é, permanecer na lembrança e na 
admiração da posteridade; e sua perspectiva não é dos  que 
escrevem do alto da montanha, mas do simples rés-do-chão. Por 
isso mesmo consegue quase sem querer transformar a literatura em 
algo íntimo com relação à vida de cada um, e quando passa do jornal 
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ao livro, nós verificamos meio espantados que sua durabilidade pode 
ser maior do que ela própria pensava (CANDIDO. 1980, p. 6). 

 

Antonio Candido ressalta, assim, que a crônica não nasceu com o jornal, mas 

somente quando este se voltou para o cotidiano, de tiragem grande e valor 

acessível, tornou-se popular. Nasceu há mais de 150 anos. Antes de ser crônica 

propriamente dita, foi folhetim, quer dizer, um artigo de rodapé sobre as questões do 

dia. Com o tempo, deixou a intenção de informar para divertir. O assunto da crônica 

não mais precisava ser de conhecimento do público, poderia sair do imaginário do 

cronista. João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, é um cronista dessa época. 

Jorge de Sá (2005, p. 5) define que a crônica nasceu no Brasil com o 

descobrimento e que nosso primeiro cronista foi Pero Vaz de Caminha que, em suas 

cartas a el-rei D. Manuel, conta com muita graça a respeito de sua convivência com 

os índios brasileiros. Com Caminha nasce, em nossa literatura, o princípio básico da 

crônica, que é registrar o circunstancial. Também com “engenho e arte”, cronistas 

transformam a pluralidade dos retalhos em uma unidade bastante significativa. 

Segundo Sá (2005:8), a crônica conservou de Caminha a marca de registro 

circunstancial feito por um narrador-repórter  que relata um fato não mais a um só 

leitor privilegiado como el-rei D. Manuel, mas a muitos leitores que formam um 

público determinado: 

Sendo a crônica uma soma de jornalismo e literatura (daí a imagem 
do narrador-repórter), dirige-se a uma classe que tem preferência 
pelo jornal em que ela é publicada (só depois é que irá ou não 
integrar uma coletânea, geralmente organizada pelo próprio 
cronista), o que significa uma espécie de censura ou não, pelo 
menos, de limitação: a ideologia do veículo correspondente ao 
interesse de seus consumidores, direcionados pelos proprietários do 
periódico e/ ou pelo menos editores-chefes de redação. 

Embora o habitat da crônica seja o jornal, ocorre um hibridismo no gênero que 

o faz caminhar entre o real e o ficcional. O seu meio de difusão é o jornal, mas o seu 

tom é, muitas vezes, literário. Carlos Heitor Cony, em entrevista concedida à Revista 

E, em janeiro de 2004,  sentenciou que “tem crônicas mortas e ninguém ressuscita”. 

No entanto, algumas crônicas conseguem ser atemporais e transformam-se em 

literatura. A esse respeito assevera Candido (1980, p. 6), em seu prefácio “A vida ao 

Rés-do-chão”: 
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Como no preceito evangélico, o que quer salvar-se acaba por perder-
se; e o que não teme perder-se acaba por se salvar. No caso da 
crônica, talvez como prêmio por ser tão despretensiosa, insinuante e 
reveladora. E também porque ensina a conviver intimamente com a 
palavra, fazendo que ela não se dissolva de todo ou depressa 
demais no contexto, mas que ganhe relevo, permitindo que o leitor a 
sinta na força dos seus valores próprios. 

Vera Bastazin (2004, p. 10) frente à complexidade que o gênero suscita 

assevera: 

A crônica, deslocando-se do contexto jornalístico (contexto de 
origem), insere-se cada vez mais no espaço literário e acaba por 
criar tal aproximação  com o objeto de qualidade artística, que pode 
chegar, em seu grau máximo de literariedade, a ser considerada 
como um conto ficcional ou mesmo um texto em prosa poética. Esse 
fato, cada vez mais presente na atualidade, acaba produzindo um 
fator tensional  de difícil, senão quase impossível diferenciação entre 
certos gêneros narrativos, anteriormente de fácil diferenciação.   

Em entrevista dada para o jornal Revelação, em outubro de 2002, a respeito 

dos cronistas, Cony ratificou que eles nos ensinaram a olhar para as aparentes 

insignificâncias da vida  e,  que,  na verdade, são muito significativas. A vida é feita 

de miudezas e talvez seja este o verdadeiro charme da crônica. O mesmo autor, 

tentando elucidar a natureza da crônica para a Revista E, em janeiro de 2004, 

pontuou que o jornal é feito de opinião e informação, mas que nem sempre esta 

dobradinha é suficiente. O escritor parafraseou Kafka em sua comparação entre o 

jornal e um trem, que tem horário a cumprir: 

Ele tem que sair da plataforma tal em determinada hora para chegar 
a outra plataforma na hora marcada. Mesmo estando vazio, ele tem 
que cumprir esse itinerário. O jornal é como um trem, tem horário 
certo para chegar ao consumidor. Mas não pode haver assentos 
vazios. É um trem que é obrigado a partir cheio. Só que nem sempre 
há passageiros para isso. Então o que ele fez? Inventou, entre outras 
coisas, a crônica. Eu não diria que ela pode encher lingüiça, mas ela 
pode preencher o jornal. Então a crônica tem que ser atrativa, pois 
quem vai lê-la não procura nem informação nem opinião. Quem as 
quer procura o noticiário e os editoriais. A crônica é passageiro 
volátil, aleatório, entra porque não tem opinião nem informação. O 
cronista não é obrigado a ter nem uma coisa nem outra. Desde que 
escreva bem, o cronista pode falar sobre o que quiser, sobre a 
janela, sobre a namorada dele. O fundamental para a crônica não é a 
informação nem sua opinião. Elas não importam. O importante é a 
qualidade do texto. Cada cronista tem que ter um diferencial, um 
charme. 
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Carlos Heitor Cony destaca muito bem a natureza da crônica ao ressaltar a 

qualidade do texto e o diferencial de cada cronista. O cronista deve ser habilidoso ao 

manejar as palavras, seus leitores através de seus olhos pretendem decodificar a 

realidade e entender o sentido oculto dos fenômenos e dos acontecimentos, sem a 

precisão jornalística. Podemos  afirmar que,  nesse sentido, escritor e leitor formam 

um verdadeiro pacto. A crônica ajuda o leitor a desvendar o mundo. 

Sobre a relação entre cronista e leitor, o crítico literário Fábio Lucas (2004, p. 

107), em seu ensaio “Fernando Sabino, Livro Aberto”, evidenciou que o prosador 

mineiro 
... está sempre a falar de si, mesmo com os olhos pousados nos 
outros. Por último, a de que, na escrita, ele está sempre a perguntar 
“Quem sou eu?” Questão de tal sorte abrangente, que comporta esta 
outra, quando o tema se volta para ligações afetivas, seja o amor, 
seja a amizade: “Quem é você?”.  

 
 

2.2 Gênero Híbrido 

A natureza da crônica é híbrida, transita entre jornalismo e literatura. Sobre o 

hibridismo de gêneros explica Haroldo de Campos (1979, p. 285): 

O ‘hibridismo dos gêneros’, no contexto da revolução industrial que 
se inicia na Inglaterra na segunda metade do século 18, mas que 
atinge o seu auge, com o nascimento da grande indústria, na 
segunda metade do século 19, passa a se confundir também com o 
hibridismo dos media, e a se alimentar dele. A emergência da grande 
imprensa desempenha um papel fundamental nos rumos da 
literatura. A linguagem descontínua e alternativa, característica da 
conversação, vai encontrar na simultaneidade e no fragmentarismo 
do jornal seu desaguadouro natural. 

Antonio Candido (1980, p. 8) sustenta que “a crônica operou milagres de 

simplificação e naturalidade, que atingiram o ponto máximo nos nossos dias”. Essa 

simplificação e naturalidade são sintomas do processo de busca de oralidade na 

escrita. 

Dessa forma, o coloquialismo não é a transcrição exata de uma frase ouvida, 

e sim um texto de dimensão única entre ele e seu leitor. A crônica literária possui 

uma linguagem elaborada e, através dela, temos a possibilidade de refletir mais 

sobre determinados assuntos e/ ou nos divertirmos. O romance O Encontro Marcado 

possui inúmeras passagens com anedotas, histórias engraçadas, episódios 

pitorescos que possuem marcas cronísticas. O romance é dividido em duas partes, 
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cada parte é subdividida em três capítulos interdependentes. Juntos, eles formam 

uma única história, e, isolados, transformam-se em verdadeiras crônicas. 

Maria Rosa Duarte de Oliveira (2003, p. 56), em seu ensaio Memórias 

póstumas entre o ver e o verme: uma poética de leitura, destaca que muitos 

capítulos da obra machadiana funcionam como “cápsulas independentes e 

condensadas do todo”. Entendemos ser esse o mesmo processo adotado pelo 

prosador mineiro. Oliveira (2003, p. 58) estabelece que a obra Memórias Póstumas 

de Brás Cubas por sua estrutura flexível e mutidirecional se aproxima do hipertexto8. 

A ensaísta relaciona a idéia do hipertexto à idéia “daqueles romances pós-modernos 

que fazem da multiplicidade e da descontinuidade o cerne do que seria, na 

concepção de Ítalo Calvino, o “hiper- romance” do novo milênio.  

 Oliveira (2003, p.59) cita ainda “a capacidade de leitura  da história como 

‘grande temporalidade’, isto é, aquela que permite estar, ao mesmo tempo dentro e 

fora dos limites de sua contemporaneidade”. Fernando Sabino assim como Machado 

de Assis exerceu a função de cronista na imprensa carioca, ambos continuam sendo 

bastante lidos. Carlos Heitor Cony,  em entrevista para a Revista E, em janeiro de 

2004, confidenciou que “quando se faz um romance há a pretensão de dialogar com 

pessoas que estão nascendo hoje”. Sobre a atemporalidade de uma obra usou 

como exemplo O Encontro Marcado,  relata que presenteou com o romance  uma 

moça que “nem era nascida quando esse livro foi escrito e ela adorou”. 

Ítalo Calvino, em seu livro de ensaios Por que ler os clássicos, reflete sobre a 

sobrevivência de certas obras e a importância de conhecê-las. Oliveira (2003, p. 59) 

recorre a Calvino para avaliar a temporalidade em Machado de Assis: 

                                                 
8 A enciclopédia eletrônica Wikipédia define o Hipertexto como sendo um texto suporte que acopla 
outros textos em sua superfície cujo acesso se dá através dos links que têm a função de conectar a 
construção de sentido, estendendo ou complementando o texto principal. Um conceito de Hipertexto 
precisa abranger o campo lingüístico, já que se trata de textos. A idéia de hipertexto não nasce com a 
Internet, nem com a web. As primeiras manifestações hipertextuais ocorrem nos séculos XVI e XVII 
através de manuscritos e marginalia. Os primeiros sofriam alterações quando eram transcritos pelos 
copistas e assim caracterizavam uma espécie de escrita coletiva. Os segundos eram anotações 
realizadas pelos leitores nas margens das páginas dos livros antigos, permitindo assim uma leitura 
não-linear do texto. Essas marginalia eram posteriormente transferidas para cadernos de lugares-
comuns para que pudessem ser consultadas por outros leitores. Provavelmente, a primeira descrição 
formal da idéia apareceu em 1945, quando Vannevar Bush publicou na The Atlantic Monthly, "As We 
May Think", um ensaio no qual descrevia o dispositivo "Memex". Neste artigo, a principal crítica de 
Bush era aos sistemas de armazenamento de informações da época, que funcionavam através de 
ordenações lineares, hierárquicas, fazendo com que o indivíduo que quisesse recuperar uma 
informações tivesse que percorrer catálogos ordenados alfabetica ou numericamente ou então 
através de classes e sub-classes. De acordo com Bush, o pensamento humano não funciona de 
maneira linear, mas sim através de associações e era assim que ele propunha o funcionamento do 
Memex. 
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...um clássico perdura porque instaura uma rede hipertextual entre 
todos os textos culturais, literários e não-literários, que neles estão 
condensados, e todos aqueles que ainda poderão vir a encontrar 
nele um espaço para conexões futuras. Nesse sentido, a sua eterna 
juventude consistiria em ser um sistema aberto, não-linear, paradoxal 
e complexo, feito mais de virtualidades de conectores multiespaciais 
e temporais do que de preenchimentos  e de conteúdos ‘datados’. 

Otto Lara Resende (1996, p. 62) sobre  O Encontro Marcado o qualifica como 

sendo “um clássico que se tornou leitura obrigatória, sucessivamente ano após ano. 

Seu público, quase sempre jovem, comprova ‘aquela misteriosa lealdade’ de que 

fala Jorge Luís Borges e que, segundo o mestre argentino, singulariza o fervor que 

há na leitura de um livro clássico”. 

Walter Benjamim (1996, p. 204) sobre a atemporalidade de uma obra 

comparou a narrativa à informação, segundo ele “a informação só tem valor no 

momento em que é nova”. Enquanto que a narrativa “conserva suas forças e depois 

de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver”.  

Quiçá seja esse o motivo da obra O Encontro Marcado continuar sendo lido, 

sua força concentra-se na narrativa e ainda é capaz de suscitar espanto e reflexão. 

A narrativa possui a marca do “narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso”. A 

informação segundo Benjamim (1996, p. 203) é a responsável pelo declínio da 

narrativa: 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, 
somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos 
nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: 
quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase 
tudo a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em evitar 
explicações. 

Mário de Andrade (2003, p. 52) foi o primeiro crítico de Fernando Sabino, 

através de cartas discorriam sobre a arte literária. Em carta, em que analisa o 

problema do estilo, Mário de Andrade usava como parâmetro de qualidade o escritor 

Machado de Assis. Mário escreveu ao amigo que ele “precisava chegar a um estilo 

que fosse (...) o correspondente do que foi o estilo de Machado de Assis pro tempo 

dele”. Em 1943, Fernando Sabino envia a seu amigo a sua primeira novela A Marca 

e recebe como resposta de Mário de Andrade (2003, p. 129-0): 

A novela, é assombroso como você está escrevendo bem prosa de 
ficção. É uma coisa admirável a sua linguagem e o seu estilo. Você 
está escrevendo tão bem como Machado de Assis! Não estou 
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exagerando o meu sentimento, nem sei bem, no estado atônito em 
que estou, si falar que isso é um elogio, Fernando. Porque o fato 
grave é que você está, com todas as suas liberdades, com todos os 
seus brasileirismos, você está escrevendo ‘clássico’! você está 
‘ático’.   

Mário de Andrade (2003, p. 162) morreu antes da publicação do romance O 

Encontro Marcado, mas já havia observado com sua habilidade crítica de detectar 

textos clássicos. Em outra carta ao amigo, cita mais uma vez Machado de Assis e 

sentencia que “si você, como Machado de Assis ou um Maupassant, publicar cinco, 

seis livros de contos, todos iguais a este como valor estético e artístico, você será 

um grande contista, um formidável escritor, um Machado de Assis, um Maupassant”.

 Fernando Sabino transplantou as qualidades técnicas elogiadas por Mário de 

Andrade para a construção do seu romance. Como desde cedo atuava como 

colaborador na imprensa, incorporou a oralidade em seus textos. No excerto abaixo, 

além de usar gíria, usa também a coloquialidade. Eduardo fala para seu amigo 

Mauro que eles eram sábios “pra burro”. Era um hábito comum às personagens 

incorporarem citações famosas em suas falas, há nesse excerto a fala de Euclides 

da Cunha. Poderíamos dizer que as citações operam o hiperterxto, já que textos de 

outrem são incorporados no discurso das personagens. Vejamos a crônica no 

romance: 
— Mauro, nós somos sábios pra burro. Se Platão ressuscitasse, 
sabia muito menos coisas que a gente, havia de ficar besta. 
— Ele não sabia que a terra era redonda, uai. 
Provas de redondeza da terra: um navio se afastando pelo mar, o 
mastro sumia por último. Tomemos por exemplo uma laranja. O 
Golfo de Biscaia onde fica? La Maison duvosisin est vaste commode. 
Sujeito, predicado e complemento, H2O. Leônidas nas Termópilas, 
melhor! Combateremos à sombra. Que é anacoluto? É a soma dos 
quadrados catetos, Qui quae quod, o sertanejo é antes de tudo um 
forte. Mauro, heróico, trepado no muro do pátio: 
— ‘Aí vem o general Valdez bloquear a cidade de Leide! Aí vem a 
guerra mais desumana, mais carniceira e mais daninha de que há 
memória nos séculos dos séculos!’. 
E dali de cima cuspiu no Macedônia (Alexandre Macedo), que era 
menor, não podia com ele. Eduardo tomou as dores do Macedônia. 
Rolaram na poeira engalfinhados, trocaram sopapos e pescoções 
durante meia hora. Afinal o Macedônia que era o juiz, decidiu que a 
briga terminava empatada, por estar na hora de ir para casa. Suados 
e sujos, uniformes em frangalhos, foram para casa, pela mesma rua, 
guardando ressentida distância um do outro, como se não se 
conhecessem (p. 20)9. 
 

                                                 
9 SABINO, Fernando. O Encontro Marcado. Rio de Janeiro: Editora Record, 50ª edição, 1996. As 
citações deste texto, presentes e recorrentes neste trabalho, serão acompanhadas, daqui por diante, 
apenas do número da página. 
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 A crônica diz as coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada; 

muitas vezes, faz poesia de coisas que até mesmo pareciam insignificantes. Sobre a 

recriação do real por meio de estratégias literárias, o escritor Fernando Sabino 

(1988, p, 52) defende a mesma posição, assumindo que sua vida é matéria de seus 

textos: 

Se eu fizer um levantamento da minha vida literária, vejo em tudo 
que escrevo que não tenho feito outra coisa senão me revelar, me 
expor, contar aquilo que vivi, que testemunhei, que pensei, que 
aconteceu e chegou ao meu conhecimento — sempre visto através 
da minha maneira de imaginar, de recriar a realidade. 

Walter Benjamim (1996, p. 205) corrobora as palavras de Fernando Sabino ao 

dizer que “contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 

quando as histórias não são mais conservadas”. Em seu ensaio “O narrador”, 

Benjamim afirma que “são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente”. O narrador nada mais é do que um bom ouvinte e “a experiência que 

passa de pessoa a pessoa é a fonte que recorreram todos os narradores”. Tanto 

cronistas quanto romancistas devem dominar a técnica narrativa. Segundo 

Benjamim (1996, p. 201), “o narrador retira da experiência o que ele conta: sua 

própria experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes”.  

Antonio Candido (1980, p. 5),  no prefácio intitulado “A vida ao Rés-do-chão”, 

declara que a crônica está  sempre ajudando a “estabelecer ou restabelecer a 

dimensão das coisas e das pessoas. Isso porque, mostra a grandeza condensada 

no aparente fato miúdo, sensibilizando-nos ao mostrar uma beleza ou singularidade 

insuspeitadas”. Segundo Candido (1980, p. 7), “ela é amiga da verdade e da 

poesia”, sobretudo porque utiliza o humor:  

A linguagem se tornou mais leve, mais descompromissada e (fato 
decisivo) se afastou da lógica argumentativa ou crítica política, para 
penetrar poesia adentro. Creio que a fórmula moderna, onde entra 
um fato miúdo e um toque humorístico, com  o seu quantum satis de 
poesia, representa o amadurecimento e o encontro mais puro da 
crônica consigo mesma. 

O próprio Fernando Sabino (1988, p. 39) tem uma definição para a crônica e 

tenta elucidar a confusão que o gênero suscita. Em sua autobiografia O Tabuleiro de 
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damas, define-se como um cronista e usa do seu peculiar bom humor para elaborar 

a definição:  

A crônica é um gênero literário com uma tradição que vem dos 
quinhentistas portugueses, como Diogo Couto, desembarca no Brasil 
com Pero Vaz de Caminha, passa por Machado de Assis e chega até 
nossos dias com Rubem Braga. Como se vê, uma linguagem das 
mais nobres, a que qualquer um se orgulharia de pertencer. A 
confusão vem provavelmente de o termo durante algum tempo ter 
servido para designar em jornal as seções especializadas: a crônica 
política, social, esportiva - enfim, tudo o que escreviam os que hoje 
são mais propriamente denominados colunistas. Entre um romance e 
outro, escrevi e continuo escrevendo crônicas, contos e histórias 
curtas. Tudo é genericamente chamado de crônica. Como se diz das 
doenças: não sendo aguda é crônica... 

Em cartas trocadas com Mário de Andrade, Fernando Sabino, aos dezoito 

anos, manifestava sua angústia sobre a indefinição dos gêneros, o escritor se 

aborrecia pelo fato de intitularem como crônicas, o que ele considerava contos. 

Mário de Andrade (2003, p.23-4) o tranqüilizou ao fazer uma análise sobre os 

gêneros literários:  

Não se amole de dizerem que os seus contos não são “contos”, são 
crônicas etc. Isso tudo é latrinário, não tem a menor importância em 
arte. Discutir “gêneros literários” é tema de retoriquice besta. Todos 
os gêneros e fatalmente se entrosaram, não há limites entre eles. O 
que importa é a validade do assunto na sua forma própria. (...) É 
muito mais o tamanho deduzido do conteúdo do assunto que 
determina o gênero do continente, e não decidir assim sem 
necessidade mas se prendendo a um preceito, que a coisa vai ser 
conto, crônica ou romance, ou poesia em prosa. 

Na maturidade, o próprio Fernando Sabino (1988, p. 41) fez sua definição 

sobre o hibridismo dos gêneros. Em sua autobiografia, o escritor afirma que o 

mundo muda e a literatura o acompanha, mas concebida em outros termos. Isso 

porque os “meios de comunicação e de formulação literária evoluíram, e continuarão 

evoluindo sempre. Os gêneros têm fronteiras cada vez mais flexíveis e são 

intercomunicáveis, a ponto de escapar às classificações”. 

No entanto, alguns críticos tentam delimitar as diferenças entre os gêneros e 

ao mesmo tempo comprovar que há limites bem definidos para cada um. Sodré e 

Ferrari (1986, p. 87), sobre as diferenças entre  crônica e conto, asseveram: 

Digamos que a crônica se detém mais em situações fortuitas e 
flagrantes do cotidiano; a condução da narrativa é, quase sempre, de 
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caráter impressionista, o narrador numa posição observadora ou 
reflexiva (é raro que se intrometa, por exemplo, em pensamentos de 
personagens). Aliás, a questão dos personagens talvez seja um traço 
distintivo entre conto e crônica: no primeiro são autônomos (isto é: 
parecem ter vida própria), vivem conflitos que às vezes são passados 
ao leitor através de monólogos interiores, e a história gira em torno 
deles; na crônica, os personagens são acidentes na narrativa, 
compõem um painel, atuam como figurantes. O narrador observa 
suas atitudes exteriores e flagra seus comportamentos contraditórios, 
engraçados, mesquinhos ou, mesmo, trágicos. Há ainda crônicas 
sem personagens, em que se registram impressões de ambiência ou 
se discutem questões polêmicas (aqui, já estamos próximos do 
artigo). Não há propriamente um enredo, com princípio, meio e fim. 

Vimos que, ao tentar delimitar as diferenças entre conto e crônica, Sodré e 

Ferrari afirmam que quando a crônica pretende discutir questões polêmicas, se 

aproxima do artigo. Esse fato revela que é mesmo difícil delimitar e definir o que é 

uma crônica. Muitas vezes,  em crônicas de escritores/jornalistas,  notamos a 

presença de monólogos interiores na primeira pessoa do singular, como as 

personagens autônomas presentes no conto. Fernando Sabino (1996, p.10), a 

respeito do hibridismo entre crônica e conto, esclarece no prólogo do livro “A 

companheira de viagem”10: 

Os trabalhos que compõem este livro foram escritos para publicação 
regular em revistas sob a genérica designação de crônicas, embora 
tenham tratamento de ficção característico dos contos e das histórias 
curtas. O primeiro, “Passeio”, é um conto. Pelo tema, dez anos o 
separam do segundo. E o último também é um conto, embora 
apresentado, a partir do título, como uma crônica que eu pretendia 
realmente ser a última, no gênero, não fosse ele um meio de vida de 
que ainda me valho, graças à generosa acolhida dos leitores. 

Essa condição permeável da crônica revela uma realidade literária híbrida, ou 

seja, nega as fronteiras explícitas entre os gêneros. A dificuldade em defini-la está 

relacionada diretamente com a liberdade de criação desfrutada pelo cronista, o que 

de pronto o separa de outros profissionais da redação.  

Um aspecto importante e inerente à crônica é a pressão que a caracteriza, o 

cronista precisa escrever uma ou até mais crônicas por dia. O prosador mineiro, no 

excerto acima, afirmou que sobrevive do ofício de cronista e testemunhou a Otto 

Lara Resende (2002: p.129) que “nunca quis ser cronista. Sempre quis ser 

ficcionista. Me  sinto como o atleta que treinou para um recorde e, quando chega o 

momento, a competição foi suspensa”.  
                                                 
10 O prólogo se encontra no volume II da Obra Reunida da Editora Nova Aguilar 
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Em sua crônica metalingüística “A última crônica”, relata estar adiando o 

momento de escrever e fala que gostaria de estar inspirado, mas como nem sempre 

isso é possível o cronista nos conta que olha a seu redor para buscar assuntos que 

mereçam uma crônica. Ignácio de Loyola Brandão, em crônica publicada no jornal O 

Estado de São Paulo, em agosto de 2000 e reproduzida no site do Observatório da 

Imprensa, parafraseia a frase de Luis Fernando Veríssimo ao sentenciar a célebre 

frase “inspiração para mim é o prazo”. Fernando Sabino (1988, p. 153) afirma até 

aproveitar idéias de crônicas para a elaboração de livros: 

Quando me perguntam se aproveito em livro o que escrevo para o 
jornal, respondo que é o contrário: aproveito em jornal o que 
pretendo escrever em livro. Mas o jornal me serve principalmente 
para registrar aquilo que eventualmente eu possa vir a aproveitar um 
dia numa novela ou num romance. Daí o tom de ficção que costumo 
dar ao que publico.  

Rubem Braga (2001, p. 279), em sua crônica “O crime (de plágio) quase 

perfeito”, declarou que fazia crônicas diárias para o jornal Diário de São Paulo, fazia 

reportagens, serviços de redação e ainda alguns “bicos por fora”. Nesta época, foi 

chamado por seu amigo Laio Martins para ser colaborador de seu semanário 

humorístico. Braga conta que escreveu algumas crônicas, mas com o tempo 

escasso deixou de colaborar. Laio insistiu e Braga arquitetou seu crime “quase 

perfeito”. Como  acabara de ler no jornal Minas Gerais uma boa crônica de Carlos 

Drummond de Andrade que assinava com pseudônimo, resolveu mandar ao amigo a 

crônica de Drummond, com o mesmo pseudônimo adotado pelo escritor mineiro:  

Botei papel na máquina, copiei a crônica rapidamente e lasquei o 
mesmo pseudônimo. Dias depois recebi o dinheiro da colaboração, 
juntamente com o pedido urgente de outra crônica e um recado 
entusiasmado de Laio:  a primeira estava esplêndida! Daí para frente 
encarreguei um menino da portaria, que estava aprendendo a 
escrever à máquina, de bater a crônica de Drummond para mim; eu 
apenas revia, para substituir ou riscar alguma referência a qualquer 
coisa de Minas. Pregada a mentira e praticado o crime, o remédio é 
perseverar nesse rumo hediondo; se às vezes senti remorso, eu o 
afogava em chope do bar alemão ao lado, e o pagava (o chope) com 
o próprio dinheiro do vale do Antônio João. O remorso não era, na 
verdade, muito: Carlos não sabia de nada, e o que eu fazia não era 
propriamente um plágio, porque nem usava matéria assinada por ele, 
nem punha o meu nome em trabalho dele. E Laio Martins sorria feliz, 
comentando com seu colega de redação: “O Rubem não quer 
assinar, mas que importa? Seu estilo é inconfundível!” O estilo era 
inconfundível e o chope era bem tirado; mas você pode ter certeza, 
Carlos Drummond de Andrade, que muitas vezes eu o bebi à sua 
saúde, ou melhor, à saúde de Antônio João, isto é, à nossa.  
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Otto Lara Resende (2002, p. 129) relata, na crônica “A defunta, como vai?”, o 

debate entre diversos cronistas ocorrido em 1972, além dele estavam presentes 

Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, Fernando Sabino, Rubem Braga, 

Nelson Rodrigues e Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade. Os 

debatedores queriam saber dos cronistas presentes sobre a possibilidade da morte 

da crônica.  Drummond esquivou-se de responder, Raquel de Queiroz pontificou  

não haver morte e sim marés. Clarice Lispector comentou que não era cronista 

“quando comecei, não sabia fazer crônica. E ainda não sei”. Otto reproduz a fala de 

Nelson Rodrigues, que foi o mais taxativo entre todos: 

De vez em quando, chega um e mata um gênero literário. 
Anunciaram até a morte da palavra. A verdade é que ninguém 
morreu. Nem o romance, nem a poesia, nem o teatro, nem a crônica. 
Se o público abandonou certos cronistas, é porque nada tinham a 
dizer. O silêncio lhes assenta muito bem.  

Quase todos os presentes citaram Rubem Braga como parâmetro. Nas 

palavras de Fernando Sabino, “existem o Rubem e os imitadores de Rubem”, Clarice 

foi ainda mais longe ao dizer “crônica é um gênero que o Rubem Braga criou”. Otto 

destacou o temperamento de Rubem Braga ao arrematar  seu texto dizendo que “o 

Braga resmungou qualquer coisa que ninguém entendeu”.  Os cronistas tinham 

idéias divergentes, mas em uma coisa todos concordavam, precisavam da crônica 

para sobreviver.   

O cronista usa o cotidiano em seu texto, mas inclui elementos de ficção, 

fantasia e criticismo. O cronista é o poeta do cotidiano que dialoga com o leitor 

através da sua visão de mundo. Podemos dizer que a crônica, nesse ponto, se 

aproxima de um ensaio, texto menos formal e mais flexível que o tratado. O ensaísta 

assim como o cronista defende um ponto de vista pessoal e subjetivo sobre um 

tema, sem a necessidade de provas de caráter científico. Alfredo Fressia, em texto 

publicado na Revista agulha sobre o livro Uma viagem pela literatura de Rodrigo 

Petrônio que versa sobre o ensaio, reproduziu uma frase do poeta e crítico inglês 

Edmund Gosse, que afirma: “o ensaio é um escrito de moderada extensão, 

geralmente em prosa, que de um modo subjetivo e fácil trata de um assunto 

qualquer”.  

Nas palavras de Emir Rodríguez Monegal ( 1986, p.87),  “os gêneros não 

desaparecem totalmente mas suas fronteiras continuam modificando-se, apagando-

se até o indiscernível, produzindo obras que não correspondem a uma só categoria.” 
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Jorge de Sá (2005, p. 9) afirma que crônica e conto possuem fronteiras muito 

próximas, a linha divisória entre os gêneros seria a densidade. O contista mergulha 

na construção da personagem, do tempo e do espaço. Enquanto o cronista age de 

maneira mais solta, dando com isso a impressão de que pretende apenas ficar na 

superfície de seus próprios comentários. Referindo-se ao narrador, o crítico diz:  

“Assim, quem narra uma crônica é o seu autor mesmo, e tudo o que ele diz parece 

ter acontecido de fato, como se nós, leitores, estivéssemos diante de uma 

reportagem”.  

O texto “A última crônica”,11 de Fernando Sabino (1996:84-5), merece 

especial atenção por seu conteúdo metalingüístico. O prosador mineiro, como um 

observador atento volta-se “para a busca do pitoresco ou irrisório no cotidiano de 

cada um”. Sabino utiliza a metalinguagem para mostrar que o cronista tem o “seu 

momento de escrever”. Jorge de Sá (2005, p. 21) justifica que, apesar da pressa 

característica do ofício, o cronista recebe o impulso da inspiração: “Em uma palavra: 

trabalha o texto em suas diferentes fases de elaboração até que ele esteja pronto 

para ser publicado, sabendo que, infelizmente, esse ato de trabalhar o texto não 

pode prolongar-se muito”. Jorge de Sá (2005, p. 21-2) a respeito de Fernando 

Sabino sustenta: 

Ao selecionar ‘os assuntos que merecem uma crônica’, ele nos 
mostra, ainda que ela não é tão despretenciosa quanto aparenta, 
nem tão democrática quanto se supõe. Embora não tenha 
preconceitos temáticos, não acolhe toda e qualquer matéria: dentro 
do seu campo de ação - o acidental (ou circunstancial ou episódico) 
captado ‘quer num flagrante  de esquina, quer nas palavras de uma 
criança ou num incidente doméstico’ - a crônica deve escolher um 
fato capaz de reunir em si mesmo o ‘disperso conteúdo humano’, 
pois só assim ela pode cumprir o antigo princípio da literatura: 
‘ensinar, comover e deleitar’. 

Além do conteúdo metalingüístico, percebemos também uma intertextualidade 

com o poema de Manuel Bandeira, intitulado “O último poema”. Bandeira queria que 

seu último poema “fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos 

intencionais”.  Fernando Sabino buscava com sua “Última crônica” alcançar, através 

da ternura e simplicidade, as coisas mais puras e menos intencionais. Somente por 

meio da recriação artística, o cronista pode aspirar à transformação do episódio em 

alguma coisa mais duradoura, mais exemplar. Segundo Jorge de Sá (2005, p. 24): 

 
                                                 
11 “ A última crônica” integra o volume II, da Obra Reunida,da Editora Nova Aguilar 
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Recriando os flagrantes de esquina ou os incidentes domésticos, 
Fernando Sabino põe em cena pessoas semelhantes a tantas outras 
que conhecemos, ou de quem já ouvimos falar. Essa ligação com o 
real aproxima a crônica da estrutura dramática. 

Mais uma vez, há a convergência com outro gênero, uma vez que Sá 

sustenta a aproximação da crônica com a estrutura dramática. Podemos dizer que 

essa aproximação ocorre porque nem só de comentários sobre o cotidiano vive a 

crônica. Poderíamos até mesmo tentar fazer uma classificação de crônicas: 

• Crônicas Líricas - modalidade muito praticada pelos mestres Rubem Braga 

e Carlos Drummond de Andrade. “A mulher e seu passado” do escritor 

Rubem Braga (2001: p. 212-13)12 se enquadraria na definição.  

• Crônicas Dramáticas – o gosto pela história curta, pelo estilo ágil, pela 

narrativa de final inesperado, pela apresentação de personagens aproxima 

a crônica do gênero dramático “O homem Nu”13 de Fernando Sabino 

(1996, p. 795) seria um bom exemplo. 

• Crônicas de Humor - modalidade praticada por quase todos os cronistas. 

“Albertine Disparue”14,  de Fernando Sabino (1996: p.850-51),  trata de 

maneira cômica as desventuras de uma empregada doméstica através de 

diálogos saborosos.  

• Crônicas Ensaio - apresentam uma visão crítica da sociedade, apesar de 

escritas em linguagem literária. Para exemplificarmos esse caso, podemos 

citar a crônica “Na Escuridão Miserável”15 de Fernando Sabino (1996, p. 

69). Essa crônica mostra a indignação do narrador perante a exploração 

de uma menina por uma família da classe média carioca. Nesse tipo de 

crônica, o narrador expõe o que espera de seu país, assume o papel de 

cidadão. No aspecto argumentativo, aproxima-se do ensaio. 

•   Crônicas Metalingüísticas - são muito exploradas por cronistas, já 

citamos o texto “A última crônica”16 de Fernando Sabino (1996, p. 84), 

como exemplo anteriormente. 

                                                 
12 “A Mulher e seu passado” se encontra no livro 200 crônicas recolhidas. 
13  “O homem nu” se encontra no volume I da Obra Reunida. 
14 “Albertine Disparue”  é o  título que se encontra no volume I da Obra Reunida, no entanto, na 
coleção Para gostar de ler de 1980, o título da crônica naquela data foi alterado para  Albertina. Na 
obra de 1973, da Editora José Olympio, o título da crônica era o mesmo da obra de 1996: “Albertine 
Disparue”. 
15 “Na escuridão miserável” se encontra no volume II da Obra Reunida, da Editora Nova Aguilar. 
16 “A última crônica” se encontra no volume II, da Obra Reunida, da Editora Nova Aguilar. 
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•  Crônicas Dissertativas – narram algum fato e assumem uma opinião 

explícita. O texto “Cem cruzeiros a mais”,17 de Fernando Sabino (1996, p. 

20), mostra a indignação de um cidadão perante a burocracia. O narrador 

tenta devolver o dinheiro recebido a mais, não conseguindo fazer o 

protocolo de devolução faz da nota uma bolinha e a atira dentro do guichê 

e vai embora.  

• Crônicas narrativo-descritivas – Ocorrem quando a crônica explora a 

caracterização dos seres, descrevendo-os e ao mesmo tempo mostrando 

fatos cotidianos. Um bom exemplo seria a crônica “História triste de tuim” 

do escritor Rubem Braga (2001, p. 232). Narra a história de um menino 

durante suas férias no interior que cria um tuim “no dedo”. O tuim foge e é 

aprisionado por outra família. Recuperando-o, o menino,  corta as asas do 

seu pássaro. No instante seguinte, o tuim é devorado por um gato.  Ocorre 

que esta crônica foi incluída por Davi Arrigucci Jr como um dos Cem 

melhores contos de Rubem Braga. Paulo Mendes Campos (1979, p. 35), 

na sua crônica A verdadeira história de Pio, classifica Rubem Braga como 

poeta. 

 

Por meio desses levantamentos, demonstramos a dificuldade na definição do 

gênero, ressaltando sua hibridização.  

 

2. 3 O novo jornalismo 

Por estarem os jornais e as revistas mais importantes localizadas no 
Rio de janeiro, a  crônica é necessariamente metropolitana, mais 
particularmente carioca. Pode o autor não ser do Rio de Janeiro (...) 
mas a sua página reflete forçosamente o momento carioca.  

Paulo Rónai 
 

Na década de 50, momento em que o romance O Encontro Marcado foi 

escrito, o Rio de Janeiro era a cidade mais importante do país. Desde 1763 até a 

construção de Brasília, foi a capital do Brasil, passando do Império à República. Por 

essa importância histórica, sempre foi palco de manifestações artísticas e culturais, 

sinônimo de novidade, transformação e  progresso.  

A imprensa do Rio de Janeiro moderniza-se e a sociedade carioca passa a 

tomar gosto por textos que retratem a atualidade, a observação da vida, os perfis 

                                                 
17 “Cem cruzeiros a mais” se encontra no volume II, da Obra Reunida, da Editora Nova Aguilar 
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humanos da época, os hábitos e os costumes vigentes. Margarida de Souza Neves 

(1992, p. 80), em seu ensaio “Uma Escrita do Tempo: memória, ordem e progresso 

nas crônicas cariocas”, reproduziu uma crônica de  Machado de Assis, publicada em 

12 de janeiro de 1859, o escritor resumiu o espírito que vigoraria também no século 

seguinte: 

O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a 
locomotiva intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a 
literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida 
todos os dias, levando em si a frescura das idéias e o fogo das 
convicções. 

No mesmo ensaio, Margarida de Souza Neves (1992, p. 81),  reproduz um 

texto de Lima Barreto, publicado na Gazeta da Tarde, no qual o escritor apreende os 

defeitos dos jornais brasileiros e,  simultaneamente, ressalta a importância da 

crônica: 

Mesmo quem não é diretor de um jornal parisiense e não está 
habituado à imprensa européia, pode, do pé para as mãos, indicar 
muitos (defeitos dos nossos jornais )... isso de jornal sem folhetins, 
‘sem crônicas’, sem artigos, sem comentários, sem informações, sem 
curiosidades, não se compreende absolutamente. 

O Rio de Janeiro, por sua condição privilegiada de capital, passa a ser a 

síntese do que aspirava o país, a modernização em detrimento da herança da 

colonização portuguesa, quase sempre associada ao atraso. A consolidação da 

crônica e sua rápida difusão seria a sua relação estreita com um público-alvo, o 

leitor de jornais. Nesse contexto, o cronista, ao desenvolver essa relação de 

intimidade, assume um discurso em que o “eu” está sempre indo ao encontro do 

“outro”. Irene Machado (1994, p. 241) sustenta que o jornalista ou o escritor, quando 

atuando como cronista, é rotulado de fútil e alienado. Essa visão foi fruto das 

transformações que a crônica sofreu no decorrer dos séculos: 

Ao ocupar o espaço do jornal, a crônica enquanto gênero literário 
sofreu um processo de rebaixamento. Sua origem literária nobre foi 
totalmente anulada. Se antes, lá pelo século XV, a crônica era um 
documento que registrava a vida e as realizações dos reis e nobres, 
no século XIX ela se torna uma narrativa sobre episódios comuns 
das pessoas anônimas. Sua linguagem perde a seriedade e tende 
mais ao anedótico do contador de casos. 
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Produzida inicialmente ao leitor que procurava no jornal notícias e 

amenidades, a crônica passou a incorporar a linguagem coloquial. Jorge de Sá 

(2005, p. 11) pontua que o coloquialismo não é a transcrição exata de uma frase 

ouvida na rua, mas acima de tudo, a elaboração de um diálogo entre o cronista e o 

leitor, o real não é meramente copiado, mas recriado: 

O dialogismo, assim, equilibra o coloquial e o literário, permitindo que 
o lado espontâneo e sensível permaneça como elemento provocador 
de outras visões do tema e subtemas que estão sendo tratados 
numa determinada crônica, tal como acontece em nossas conversas 
diárias e em nossas reflexões, quando também conservamos com 
um interlocutor que nada mais é que nosso outro lado, nossa outra 
metade, sempre numa determinada circunstância. 

No Brasil, durante muito tempo, jornalismo e literatura se confundiam. Muitos 

jornalistas eram também ficcionistas. Devido à ausência de um mercado editorial 

forte, os escritores tinham que trabalhar em outras ocupações para poder 

sobreviver. O jornalismo permitia  o desenvolvimento de um estilo pessoal, o jornal 

era uma escolha natural para muitos escritores. Otto Lara Resende (2002, p. 129) 

declara em sua crônica metalingüística que Drummond “fazia prosa de jornal para 

ganhar a vida” e que Clarice Lispector declarou “escrevo no jornal porque preciso 

trabalhar”.  Davi Arrigucci (1985, p. 46) destaca o ar de aprendizado e de 

experimentação que a crônica, nesse período, assumiu na imprensa brasileira: 

Na maioria desses autores dos primeiros tempos, a crônica tem um 
ar de aprendizado de uma matéria literária nova e complicada, pelo 
grau de heterogeneidade e discrepância de seus componentes, 
exigindo também novos meios lingüísticos de penetração e 
organização artística: é que nela afloravam em meio ao material do 
passado, herança persistente da sociedade tradicional, as novidades 
burguesas trazidas pelo processo de modernização do país, de que o 
jornal era um dos instrumentos. 

Os periódicos brasileiros seguiam o modelo francês, cuja técnica de escrita, 

se aproximava muito da linguagem literária. Gêneros opinativos e críticos como a 

crônica  e os artigos de opinião, eram bastante valorizados. Além disso, os jornais 

funcionavam como importante veículo de divulgação para o autor, pois, por meio dos 

jornais, os leitores tinham contato com os autores e suas obras. Até a década de 50, 

os jornais possuíam estreitos laços com a política, pequenos em termos de tiragem, 

os jornais eram porta-voz do Estado. 
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Com o advento do jornalismo-empresarial, com tiragens expressivas, a 

imprensa foi abandonando a tradição de polêmica, de crítica e de doutrina, sendo 

substituída  por um jornalismo que privilegiava a informação “objetiva” e “imparcial” 

na forma de notícia.  A imprensa começou a deixar de ser um espaço de 

experimentação estilística e começou a ser pensada como um gênero neutro. Prova 

disso é que o primeiro curso de jornalismo da América Latina surge no Brasil, em 

1947, até então a profissão era exercida de forma amadora. A Faculdade Cásper 

Líbero começou a funcionar no dia 16 de maio, em um auditório do Palácio da 

Imprensa, onde também funcionava a redação de A Gazeta, no centro de São 

Paulo. 

No Rio de janeiro, surge ainda nos anos 50, o primeiro manual moderno de 

redação de um jornal. O jornalista Pompeu de Souza instituiu o manual para o 

extinto Diário Carioca (1928-1965), considerado pioneiro na moderna imprensa 

brasileira. Pompeu de Souza estabelecia desde regras de diagramação das 

matérias, como por exemplo, o papel padronizado e em espaço dois, a numeração 

no alto de cada folha, a margem de dois centímetros, o uso da palavra “continua”, 

entre dois parênteses ao fim de todas as folhas etc... 

Havia ainda instruções para a redação das matérias em que preconizava o 

resumo conciso dos fatos; surgia o lead do primeiro parágrafo, que deveria 

responder as seguintes perguntas: quê, quem, onde, como e por quê. Pompeu de 

Souza advertia para a hierarquia da importância e atualidade dos pormenores, 

sugeria parágrafos curtos e, para evitar palavras desnecessárias, qualificativos 

tendenciosos, e frases-feitas etc...  

Jorge de Sá (2005, p. 29) pontua a respeito de Fernando Sabino que “por 

mais romancista que seja, tem um encontro marcado com a prosa do dia-a-dia, 

através do lirismo reflexivo ou do fino humor dessa inseparável companheira de 

viagem, que é a crônica”. Ao elogiar o cronista, Sá reconhece o romancista, 

percorreremos em nosso trabalho o caminho inverso, encontrar o cronista no 

romancista. 

Fernando Sabino era um dos colaboradores do Diário Carioca. Ademais, 

escreveu para a maioria da imprensa carioca, como por exemplo, o Diário de 

Notícias do Rio de Janeiro, O Jornal, O Globo, revista Manchete, Jornal do Brasil, 

revista Senhor etc... Essa ligação com a mídia levou-o a incorporar elementos do 

discurso midiático em sua escritura romanesca.  Podemos citar o ritmo ágil dos seus 

textos, a incorporação da oralidade e da coloquialidade. Não é à toa que Hélio 
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Pólvora [1956], ao analisar o romance O Encontro Marcado identificou: “frases 

curtas, estilo nervoso e inquieto de repórter ou de cronista, marcam o romance do 

prosador mineiro”. 

 Assim como o repórter, o cronista se alimenta dos acontecimentos diários, 

que constituem a base da crônica. Entretanto, há elementos que distinguem um 

texto do outro, o cronista usa a fantasia, recria o real, elementos que o texto 

essencialmente informativo não contém. Ao desenvolver sua crônica e selecionar as 

palavras e lapidar seu estilo, o cronista está transmitindo ao leitor sua visão de 

mundo para compreender o mundo que o cerca.  

 

 

2.4 Discurso ficcional ou autobiográfico? 

 
Escrever é mostrar-se, fazer-se ver e fazer  

aparecer a própria face diante do outro. 
Wander Melo Miranda 

 

Alguns críticos e o próprio Sabino afirmam que a obra O Encontro Marcado é 

uma autobiografia. Todavia, o escritor afirmou que seu romance é autobiográfico, 

mas concebido segundo as exigências técnicas. O que torna uma obra 

autobiográfica e até que ponto é ficcional?  Massaud Moisés (2001, p. 50) destaca 

que é difícil traçar o limite entre a autobiografia, as memórias, o diário íntimo, porque 

cada gênero, a seu modo, versam sobre o extravasamento do eu”.  Assevera ainda: 

via de regra, as autobiografias não inspiram a confiança desejada, 
uma vez que o escritor acaba distorcendo a imagem do seu passado, 
seja por esquecimento, involuntário ou deliberado, seja por censura, 
seja por amplificar ou minimizar alguns aspectos em detrimento de 
outros, seja porque, afinal de contas, se instila grande dose de 
narcisismo na reconstituição que uma existência faz de si própria. 
Ademais, a autobiografia participa do processo literário naquilo em 
que a escrita deve obrigatoriamente enquadrar-se nos melhores 
padrões de moda; com isso, em nome do estilo e da narrativa, se 
cometem deformações, omissões e obliteramentos, que fatalmente 
emprestam caráter romanesco às lembranças. Do contrário, a 
autobiografia se torna árida e fatigante. 

O momento histórico é importante, pois o recorte literário ao flagrar momentos 

críticos de nossa cultura, propicia questionamentos de períodos difíceis de 

regimentos autoritários que comandava o Brasil sob a ditadura de Getúlio Vargas.  

Nosso protagonista é contemporâneo da segunda grande guerra. Sobre esse 
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período, retratado no romance O Encontro Marcado, afirma Fábio Lucas (1991, p. 

190-1): 

As marcas da época são claras no romance. O pós-guerra, conforme 
se tem assinalado, caracterizou-se pelo debate filosófico na linha do 
existencialismo. É a vitória dos aliados contra as forças nazi-facistas 
projetou o debate do marxismo. Tudo isso veio trazer conseqüência 
para a criação literária. O romance de Fernando Sabino está 
impregnado da atmosfera de então. Colhe a expressão da pequena 
burguesia belohorizontina retratada nas incertezas e hesitações dos 
jovens intelectualmente mais bem dotados e inquietos. Os horizontes 
permitidos pela sociedade que integravam não iam além das 
questiúnculas existenciais, do conformismo/rebeldia em torno de 
dogmas religiosos organicamente impostos e administrados, da 
disponibilidade intelectiva e da ampla absorção poética dos valores 
humanos. Daí a fúria com que a geração de jovens liam os clássicos, 
embaralhando na indeterminação ideológica o caos de informações 
colhidas ao acaso das leituras indisciplinadas. 

A literatura ajuda-nos a recuperar a memória, por meio do exercício de 

análise da ficção. A palavra escrita resguarda e transforma o vivido, e o testemunho 

individual pode ser o testemunho de uma geração. O ficcional, muitas vezes, ajuda-

nos a entender um período de nossa história. Maria Luiza Ritzel Remédios (1997, p. 

12), parafraseando Philippe Lejeune, sustenta “que a ficção pode até encorajar uma 

confissão mais sincera e menos censurada pelo pudor”. Davi Arrigucci (1980, p. 69) 

afirma que “um testemunho individual autobiográfico, em última instância, pode ser 

visto como testemunho de uma geração”.  

O Encontro Marcado traz marcas do pós-guerra, naquele período os jovens 

literatos almejavam a igualdade e os ideais socialistas. A União Soviétiva não mais 

existe e a Rússia hoje é uma economia de mercado. O sonho de enterrar o 

capitalismo idealizado pelo ex-ministro soviético Nikita Krushev não se realizou. 

Vejamos a atmosfera do período no romance: 
 
— Vocês pensam em reformar o mundo. Também já pensei assim. 
Com o tempo fui aprendendo umas tantas coisas. É preciso 
compreender, antes de julgar... A natureza humana é frágil, ninguém 
é perfeito. É assim mesmo que o mundo tem de ir em frente... 
Começaram a olhar Toledo com desprezo, não o poupavam: 
— Literato raté. 
— Academia com ele. 
Agora se diziam socialistas. Toledo complacente, ouvia-lhes as 
idéias, as violentas idéias: tudo errado, administração corrompida, 
acabar com tudo, instaurar uma nova ordem. 
— Eu também sou socialista — dizia ele, tentando ainda captar a 
simpatia dos rapazes. (p. 79) 
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O próprio Fernando Sabino (1988, p. 44) testemunha que muitos consideram 

O Encontro Marcado, o romance de uma geração. No entanto, para ele, “é apenas o 

da minha experiência pessoal”. Mas afirma que faz parte de uma geração e, 

naturalmente, suas características se refletem nas personagens. Há a reflexão sobre 

as relações entre experiência pessoal e seu registro, o escritor pode atualizar uma 

memória que é também a memória de muitos.  

No ensaio “A ficção giratória de Lygia Fagundes Telles”,  o crítico Fábio Lucas 

(1999, p. 12) declara que sua obra é “carregada das características que assinalam o 

período pós-45”. Uma obra que tenha como pano de fundo um determinado 

momento histórico sempre encontrará acolhida na geração que viveu aquele mesmo 

período, há uma identificação, uma memória resgatada. O romance  Ciranda de 

Pedra,  lançado em 1954, retrata praticamente a mesma geração que se identifica 

com o romance O Encontro Marcado.  Fábio Lucas (1999, p. 13), sobre esse período 

diz: 

Além desse período, imperavam ainda processos literários 
provenientes do experimentalismo Vanguardista, como o 
expressionismo e o surrealismo. Recursos como o estilo indireto livre 
e o fluxo de consciência se tornaram amplamente adotados para o 
registro da vivência interior da personagem (...) acolheu vivamente as 
técnicas literárias em curso e manifestou pronta adesão ao estilo 
pontilhado da oralidade, sua prosa conquistou fluência; com a 
exploração do inconsciente ganhou densidade. 

Vejamos a atmosfera da época e o período retratado através do excerto que 

versa sobre o surrealismo, além de retratar as vanguardas, nos revela também 

anseios da burguesia belohorizontina. O  pai de Eduardo aceita as inovações 

surrealistas do filho, mas almeja que o filho tenha um diploma: 

 

Seu marciano custava a seguir o curso que a conversa tomava. 
Olhou interrogativamente para o filho. 
— Surrealismo, papai. 
— Surrealismo? 
Os dois visitantes se entreolharam, sem entender. Seu Marciano 
suspirou, mais descansado. 
— Surrealismo: a libertação dos impulsos do inconsciente em forma 
de arte. A vitória sobre a censura do consciente. Sonhos, Freud, 
psicanálise – essa história toda. 
— E vocês ... são surrealistas? 
— Que pretendem, afinal? 
— Não sabemos ainda. Pretendemos _ e o jovem inclinou-se para a 
frente, juntando os dedos, olhar brilhante _ não a libertação do nosso 
subconsciente em forma de arte, o que os surrealistas já fizeram e 
cansaram de fazer _ vocês nunca ouviram falar em André Breton? 
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Não, pelo jeito nunca ouviram. Bem, mas eu dizia: não a libertação 
dos impulsos do subconsciente de cada um, compreende? mas o 
desencadeamento das forças comuns a todo homem, de toda a 
humanidade, sabe como é? Adormecidas,  há séculos, pelas 
exigências da vida em sociedade. Subjugada pelos preconceitos. A 
moral burguesa. As convenções sociais. (...) — Eduardo, escuta aqui 
uma coisa: está muito bonito que você escreva aí suas poesias, se 
encontre com seus amigos, façam surrealismo, etc ... Só lhe peço 
uma coisa: termine seu curso de Direito, tire o seu diploma. (p. 64-5) 
 
  

O Encontro Marcado não deixa de ser um relato memorialista que traz a 

marca de um testemunho individual. Philippe Lejeune (1991), autor do livro O Pacto 

da Autobiografia, define que o que faz um texto autobiográfico é o pacto que o autor 

estabelece com seu leitor. Para ele, autobiografia define-se como um relato 

retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

enfatizando sua vida e, em particular, a história de sua personalidade.  

Antonio Hohlfeldt (1997, p.26) recorre a Philippe Lejeune que afirma que a 

autobiografia normalmente é escrita na primeira pessoa, mas esta não é sua forma 

exclusiva. Cida Colin (1997, p. 75-6)  recorre ao mesmo autor francês que, em seu 

texto Je est um autre, relata que um dos recursos da autobiografia é a inclusão de 

testemunhas fictícias em narrativas de terceira pessoa. Lejeune, segundo Cida 

Colin, afirma que o emprego do pronome eu traz à tona o problema da identidade, 

uma relação constante entre o “um e o múltiplo”. A primeira pessoa encobre uma 

terceira pessoa, nesse sentido, toda autobiografia é indireta e o leitor é convidado a 

percorrer uma leitura bastante ambígua: 

Para Lejeune, a obra Autobiografia de Alice B. Toklas é um exemplo 
canônico da presença da testemunha fictícia, ou seja, a inserção da 
ótica de um terceiro para elaborar uma imagem do sujeito da 
autobiografia. Esses jogos, articulados pela ficção, dão ao leitor a 
noção, construída pelo autobiógrafo, da visão alheia sobre si. A 
instância fictiva da testemunha, que representa o ponto de vista do 
outro, é apenas um álibi para uma apresentação de si-mesmo.  

Luana Soares de Souza (1997, p. 125), sobre a autobiografia, esclarece que 

“faz-nos acreditar que o Eu está por detrás da máscara”. A questão autobiográfica , 

como já vimos, é um terreno ambíguo em que o “eu” se multiplica. Fernando Sabino, 

em 1982, fez mais uma incursão autobiográfica ao escrever o romance O Menino no 

Espelho. Nessa obra há mais claramente o pacto com o leitor, o protagonista da 

história se chama Fernando. O livro poderia até ser considerado um livro de 

memórias, não fosse o tratamento ficcional escolhido pelo autor. O menino através 
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do espelho inverte a lógica e adentra no mundo da fantasia. Nogueira Moutinho 

(1996, p. 75) qualifica o menino como um “Rimbaud em roupinha-de-marinheiro”. 

Dulce Maria Vianna Mindlin (1996, p. 76) assim qualifica a obra: 

O Menino no Espelho é a obra que permite a Fernando Sabino 
reencontrar-se com o mais recôndito de seus duplos – porque quase 
perdido no tempo e no espaço, não fosse a possibilidade de 
atualizar-se em linguagem, pela criação literária.  

Outra característica que aproxima O Menino no Espelho do romance O 

Encontro Marcado é  o predomínio da crônica no romance, são várias crônicas que 

condensadas formam o romance. Podemos citar ainda uma história que é contada 

nos dois romances. Eduardo Marciano possui uma galinha chamada Eduarda, que 

depois de se tornar o seu animal de estimação, acaba na panela da família. 

Eduardo, num “domingo encontrou Eduarda na mesa do almoço, pernas para o ar, 

assada. Eduarda foi comida entre lágrimas” (1986, p. 9). Fernando também possuía 

uma galinha de estimação, chamada Fernanda, mas no reino da fantasia e da 

infância o final é feliz. Fernanda era como um cachorrinho e seguia sempre o 

menino. “E ela continuou minha amiga, até morrer de velha, não sei quanto tempo 

mais tarde” (p. 21). Muitas outras histórias aparecem repetidas nos dois romances, 

mas nos deteremos apenas nessas. 

Um problema difícil para Fernando Sabino, na construção de seu romance, foi 

o de demonstrar a realidade ao redor da personagem, que vivia alheia a tudo e a 

todos, que não via nada ao redor de si. Eduardo Marciano era despreparado, 

desamparado e inadaptado para a vida. O recurso escolhido foi o de escrever o 

romance na terceira pessoa, mas na realidade vem a ser uma falsa terceira pessoa: 

tudo é visto através da personagem principal, como se fosse  na primeira. Tudo é 

vivido do ponto de vista dele. Foi o estratagema  encontrado por Sabino para 

mostrar o que Eduardo Marciano não via.  

Em O Encontro Marcado, a reversibilidade entre o ficcional e o autobiográfico, 

não será vista com intuito de comprovar nele fatos empíricos da vida do autor, mas 

de mostrar a complexidade inerente a tal processo. Fernando Sabino (1988:166), a 

esse respeito, nos declara: 

Muitos leitores de O Encontro Marcado insistem em identificar 
literalmente em algumas figuras do romance várias pessoas da vida 
real, em especial Hélio Pellegrino, Paulo Mendes Campos e Otto 
Lara Resende. Não estranho que isso se dê, pois realmente foram 
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vários os que forneceram elementos para a estruturação de alguns 
personagens. No caso destes meus amigos, porém, a identificação 
se torna tanto mais sibilina quanto eles formam comigo um grupo de 
quatro, enquanto no livro são apenas três. 

O escritor mineiro justifica que a escolha do número três foi puramente 

estética e que não teve intenção deliberada de retratar ninguém. Segundo ele, 

houve uma transfiguração. Além disso,  um vira charlatão, outro pederasta e o 

terceiro um escritor fracassado, isso seria uma injustiça com os seus três amigos. 

Estes formam, junto com Sabino, o que Drummond (1983, p.20) intitulou “Os quatro 

cavaleiros, não sei se da Távola Redonda ou do Apocalipse, pois de tudo vocês 

tinham um pouco, em mistura de sonho, desbragamento, fúria, ingenuidade, amor, 

pureza”. 

Fábio Lucas (1991, p. 122) relata, em seu livro Mineiranças, que Pedro Nava 

confessou que “transformou parentes, amigos e adversários em personagens”. De 

acordo com Pedro Nava se o memorialista quiser ser leal consigo mesmo precisa 

“fazer tábua rasa das imposições familiares, das vexações do interesse material, do 

constrangimento idiota da vida social”. João Etienne Filho18 revelou-nos que Sabino 

usou do mesmo expediente do memorialista do romance Baú de Ossos porque 

“como todo romancista de talento transfigurou a realidade. Personagens reais, fez 

moverem-se em ambientes de pura fantasia. Fatos acontecidos, atribuiu-os a 

personagens fictícios”.    

Cida Colin (1997, p. 81), em seu estudo sobre Gertrude Stein, demonstra a 

impossibilidade “de o sujeito falar de si sem fazer ficção”. Há a possibilidade de 

dissimulação para a organização da vida do autobiografado.  O crítico literário 

William Gass, em seu texto “A arte do self”,  publicado no Caderno Mais da Folha de 

São Paulo em 1994, a respeito da autobiografia pontua que “o autobiógrafo tende a 

ir por partes, a pular os trechos chatos e dar volta nos pontos onde há concentração 

de embaraço”. Paul Ricoeur (1991, p. 193) afirma que  as histórias vividas são 

emaranhadas nas histórias de outras pessoas, a vida tem um caráter evasivo e a 

ficção ajuda a organizá-la. O texto autobiográfico concebe o sujeito do discurso, 

enquanto que a vida   concebe a existência do sujeito histórico. 

Em O Encontro Marcado, podemos comprovar as histórias emaranhadas de 

que nos fala Paul Ricoeur. Para demonstrarmos, usaremos a passagem em que a 

personagem Mauro Lombardi fica indignada pelo fato de muitos retirantes estarem 
                                                 
18 A crítica de João Etienne Filho se encontra na edição comemorativa dos trinta anos do lançamento 
do livro e a fortuna crítica que antecede o romance não é numerada. 
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dormindo ao relento e resolve ligar para o arcebispo da cidade. É uma história vivida 

por um amigo de Fernando Sabino. Vejamos: 

 
— Falar com o arcebispo? A esta hora? 
— Quem está falando? 
— É o irmão José da portaria. Quem é o senhor? 
— Um cristão. Basta? 
— Chama o arcebispo aí, homem de Deus. 
— A esta hora o arcebispo está recolhido, não pode atender – 
informou o irmão cautelosamente. 
— Não pode atender? Até uma farmácia pode atender dia e noite e o 
representante de Deus não pode? (p. 81) 
 
 

Hélio Pelegrino, em entrevista dada a Maria Rita Kehl e Humberto Werneck,19 

relembrou sua fama de Dom Quixote, em luta contra os absurdos da vida. O 

psicanalista rememorou seu grande feito na Praça da Estação em Belo Horizonte.  

Ao avistar dezenas de famílias de indigentes dormindo ao relento ligou indignado 

para   Dom Antônio dos Santos Cabral, para exigir que o arcebispo acolhesse 

aquelas famílias em seu “palácio”. Maria Rita Kehl e Humberto Werneck 

descreveram a ousadia quixotesta: 

Hélio Pellegrino passava pela Praça da Estação, em Belo Horizonte, 
quando deparou com dezenas de famílias de indigentes dormindo ao 
relento. Indignado, buscou um telefone e interrompeu o sono do 
arcebispo da cidade, Dom Antônio dos Santos Cabral, para exigir - 
inutilmente - que ele, primeiro, fosse ver o triste espetáculo, e em 
seguida acolhesse aquela gente em seu palácio, afinal de contas 
"uma casa de Deus". A história é contada no romance O Encontro 
Marcado, de Fernando Sabino, do qual um dos personagens 
principais, Mauro, não disfarça o perfil exuberante de Hélio 
Pellegrino. Este livro, que já vendeu mais de 50 edições desde 1956, 
além de traduções para várias línguas, eterniza a amizade que, na 
vida real, uniu quatro escritores mineiros ao longo de meio século: 
Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e 
Hélio Pellegrino. Os quatro ‘vintanistas’, como os chamava 
carinhosamente seu mestre Mário de Andrade. No caso dos dois 
últimos, os laços eram ainda mais antigos, pois se conheceram nos 
bancos do Jardim da Infância Delfim Moreira, em Belo Horizonte. 

Tomemos as palavras de Charles  Kiefer (1997, p. 70) que nos fala que a 

verdade jamais completará o seu percurso inteiro. Segundo ele, “a única verdade 

possível é a da linguagem, esse ser que se dobra sobre si mesmo, cobra a engolir a 

própria cauda. Através da linguagem, a persona, ficção do ser biológico, mascara-se 

de narrador, essa dupla ficção”.  
                                                 
19 Entrevista disponibilizada virtualmente no site Estados Gerais da Psicanálise, sem menção de data. 
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Fernando Sabino sempre trabalhou como jornalista-cronista e valeu-se dos 

jornais para sobreviver.  Otto Lara Resende (1996, p. 62) fala-nos que a pretexto de 

falar dos outros Fernando Sabino fala de si e que “o jornalista, pretensamente 

amador, encontra o escritor deliberadamente profissional”. Antonio Hohlfeldt (1997, 

p. 30) parafraseia a escritora Mary MacCarthy ao dizer que o romance se aproxima 

do jornalismo e que não é por acaso que os grandes romancistas como Melville, 

Dostoievsky, Vitor Hugo, Hemingway, Faulkner, entre tantos outros, estiveram 

também ligados ao jornalismo. Philippe Lejeune (2006),20 em seu texto “Qu’est-ce 

que lê pacte autobiographique?”, afirma que o autor de autobiografia se comporta 

como um jornalista dando informação sobre si mesmo.  

Entendemos que o romance, por meio da experiência pessoal transfigurada 

autobiográfica e/ou ficcional, remete-nos a um período histórico e a textos que 

revelam a posição do escritor em uma época determinada. A autobiografia, no 

romance, não vem a ser um simples enunciado, mas um ato de discurso 

literariamente intencionado. No texto autobiográfico, a questão do indivíduo é o 

ponto central, é um novo individualismo nascido de uma angústia ligada ao 

enfraquecimento ou à perda da identidade, em virtude da incerteza própria da 

relação eu-outro. Fábio Lucas (1991, p. 191) assevera o romance como experiência 

pessoal ao falar da ficção confessional e da crônica de geração: 

O Encontro Marcado propicia a Fernando Sabino prolongar dois 
caminhos da ficção mineira: o confessional e a crônica de geração. 
Há, mesmo, um tópico recorrente a todos os grupos de escritores 
novos: a criação de uma revista (como no caso de Eduardo Frieiro, 
em o Clube dos Grafômanos). Só que a ‘Revista’, planejada, ficou 
em potência, não se realizou. 

Na revista eletrônica Por trás das letras, há uma matéria sobre Fernando 

Sabino em que o autor confirma a autobiografia ao dizer que o que interessa no 

romance é a história de Eduardo Marciano “sua geração, seus problemas, seus 

conflitos, a procura de um sentido para a vida”. Delson Gonçalves Ferreira encerra 

esse ensaio dizendo que o romance “é o testemunho de uma geração”. Tomemos as 

palavras de Wander Melo Miranda (1992, p. 17) que nos fala que a palavra escrita 

resguarda e “transforma o vivido”. Fernando Sabino (1988, p. 43) admite que usou 

sua vida “deliberadamente como tema” e que “todo romance, uns mais, outros 

menos, é autobiográfico”:  

                                                 
20 Texto disponibilizado virtualmente pelo próprio autor possui apenas o ano e não menciona a data. 
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O meu foi escrito num momento decisivo para mim. Aos trinta anos, a 
minha vida havia chegado a um impasse. Eu precisava saber com 
que contava, para finalmente começar. Foi uma espécie de 
‘apuração de haveres’ (...) Não teria condições de sobrevivência se 
não escrevesse sobre o que tinha vivido até aquele momento. Tinha 
um encontro marcado comigo mesmo. É, pois, um romance 
intencionalmente autobiográfico. 

Fernando Sabino ao dizer que todo romance é autobiográfico corrobora com 

as palavras do escritor português Vergílio Ferreira (1981, p. 11) que dizia que “um 

romance é um biombo: a gente despe-se por detrás”. Vergílio foi além ao dizer “onde 

fui mais autêntico foi justamente na ‘ficção’, como oportunamente o fui menos nas 

cartas e no diário” (p.34).   Na época do lançamento de O Encontro Marcado, 

Paulino Groia (1957, p. 512) pontuou que Fernando Sabino pretendeu “se confessar 

em nome de uma geração inteira, sintonizando suas dores com o desespero de uma 

mocidade meio boêmia e meio burguesa, que antes de lutar procurou acomodar-se. 

E, vez de escolher foi escolhida”. O ensaísta credita a inspiração do autor nas 

frustrações de um grupo de escritores, sugere que o romance é uma espécie de 

“confissões públicas”: 

Estamos, pois, diante de um ‘confiteor’, diante de uma confissão 
pessoal, de uma autobiografia, vazada numa declaração que quer 
ser coletiva. Mas apesar deste desejo de querer ser depoimento 
pessoal e em parte o autor não soube colocar o problema de frente, 
atenuando-o com soluções cômodas. Livro psicológico, de confissão 
pessoal, surge numa fase de nossas Letras na qual predominam as 
confissões e as Memórias. (...) As Memórias, pois, estão na ordem 
do dia. Sinal de amadurecimento? Talvez. O fato é que elas aí estão 
ou vão surgindo dia a dia revelando a história pessoal de cada um 
dentro do contexto da geração que o rodeou. Não há dúvida que este 
esforço de análise e de introspecção é promissor e significativo.  

Paulino Groia, em sua tentativa de definir a  obra de Fernando Sabino, 

qualificou o romance  como autobiográfico. Disse também que a obra era uma 

confissão pessoal, um verdadeiro romance psicológico e pontuou ainda que se 

tratava um livro de memórias. Percebemos, nessa tentativa de definição da obra, a 

própria indefinição dos gêneros e a ambigüidade que a obra suscita.  

Por meio desses levantamentos, procuramos demonstrar a dificuldade na 

definição do romance que navega entre a autobiografia e o discurso ficcional, 

ressaltando sua hibridização.  
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Figura 5: Foto de Fernando Sabino aos 60 anos, tirada pelo fotógrafo Pedro 
Oswaldo Cruz, anexa ao volume III da Obra Reunida.  
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Capítulo III — EXPERIÊNCIAS DE UM NARRADOR 

 
A verdade essencial, 

É o desconhecido que me habita. 
Drummond 

 
3.1 A identidade das escolhas 

A personagem Eduardo Marciano sempre lutou obstinadamente para a 

realização de um sonho, escrever um romance. Portanto, falar de Marciano é tocar 

necessariamente nos problemas do escritor, desde sua vocação até sua preparação 

humanística para realizar seu intento. O protagonista ainda precoce já mostrava 

inquietações e dúvidas que permearão todo o seu percurso. O romance mostrará as 

reflexões, as perplexidades  e os conflitos enfrentados por Eduardo Marciano. 

Demonstraremos que, apesar de Eduardo ter o desejo de tornar-se escritor, adota 

um esquema de vida totalmente contrário à realização de uma obra bastante 

idealizada e nunca efetivada.  

O Encontro Marcado tocará numa questão metalinguística, uma vez que 

Marciano não conseguindo escrever o seu almejado romance, terá uma coluna nos 

jornais sobre “A arte de escrever um romance”. Não podemos deixar de notar uma 

certa ironia no título da coluna desse personagem escritor, visto que se domina 

mesmo essa arte, por que não escreveu seu romance?  

Georg Lukács (2000, p. 222) pondera  sobre a metalinguagem intrínseca ao 

romance ao dizer: 

O romance, assim, por mérito do tato irônico, é o único gênero que 
ao narrar uma história, diz simultaneamente também como o faz. 
Passo a passo, a sutura de sentido que une os fragmentos num todo 
coeso é ela mesma ingrediente ficcional. A marcha e o procedimento 
do romance põem deliberadamente a descoberto a própria dinâmica 
artística como o centro da narrativa. Mas não se deve perder de vista 
que a ironia aponta a uma dialética absolutamente intelectual. 

O livro é dividido em duas partes intituladas: “A Procura” e “O Encontro”. A 

primeira e a segunda partes possuem ainda três subdivisões cada uma: 
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A PROCURA 
I- O ponto de partida 

II- A geração espontânea 

III- O escolhido 

 

O ENCONTRO 
I- Os movimentos simulados 

II- O Afogado 

III- A viagem 

 

O crítico Fábio Lucas (1996, p. 28) observa que o título dado à primeira parte 

“sugere também a formação moral e literária da personagem. Livros e interesses 

intelectuais são arrolados, de modo a se ter implícita uma arte poética da orientação 

romanesca do autor.” 

O menino Eduardo Marciano se destacava desde o Grupo Escolar, terminou o 

grupo como o primeiro da classe. No Ginásio, o professor de português observou 

que ele tinha “jeito para redação”.  Empolgado com o elogio feito pelo professor, 

começou a escrever contos e romances policiais. Nessa época, gostava de Malpas 

de Edgar Wallace, o assassino que, ao final, era o próprio detetive. Seus heróis 

eram Sherlock Holmes de Conan Doyle,  o ator Tom Mix, Tarzan de Edgar Rice 

Burroughts, Cacique dos apaches de Karl May, os inspetores da Scotland Yard. 

Tinha também seus heróis de carne e osso como  o boxeador Jack Dempsey, o 

jogador Friedenreich,  o aviador Lindberg. Incentivado pelo professor Eduardo quis 

aprofundar-se no português. 

Eduardo resolveu conhecer o léxico. Gramática expositiva. Escrever 
certo! Questiúnculas de português. Escreveu um artigo sobre 
colocação de pronomes no jornalzinho do Ginásio, que terminava 
assim: ‘Os pronomes, nunca os pomos onde estamos’. O professor 
achou original, embora dissesse que o final era um tanto galhofeiro, 
não chegava a ser um plágio, era uma paródia. (p. 25) 

Entusiasmado com a vida intelectual, os novos heróis de Eduardo Marciano 

passaram a ser os gramáticos: Cândido de Figueiredo, Aulete e J. J. Nunes. A 

obstinação de  Eduardo, aliada à sua empolgação, ajudou-o a tirar o segundo lugar 

na maratona intelectual. Foi ao Rio de Janeiro receber seus quinhentos contos de 

réis, decidiu rebeldemente ficar  no Rio de Janeiro, mas ao final de quinze dias o 
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dinheiro acaba.  Sentiu naquele momento que começara a viver, porque afinal 

precisava sofrer e enfrentar “pobreza, fome, miséria —  tudo era preciso, para tornar-

se um escritor” (p. 26). Seu Marciano foi resgatá-lo no Rio de Janeiro  e concordou 

com a escolha do filho em ser escritor, mas impôs como condição que o filho se 

formasse porque ser “escritor é muito bom, mas ninguém vive disso” (p. 27).  

No Ginásio, olhava os colegas com desprezo e sentia-se “diferente de todos, 

superior, privilegiado, único”. Durante a aula de Apologética, afrontou o professor e 

foi mandado para a sala do Monsenhor, não só não se  intimidou como ainda 

questionou o diretor sobre a proibição de autores como Machado de Assis, Eça de 

Queiroz, Flaubert, Balzac. Na saída, surpreendeu os colegas por não ter sido 

expulso e ainda ter conseguido a autorização para “ler os livros proibidos” (p. 42). 

Com sua petulância e ousadia, arrematou a conversa ao dizer que o monsenhor é 

“um camaradão” (p. 42). A precocidade seria uma das marcas fundamentais da 

personalidade de Eduardo Marciano: 

Decidiu tornar-se mesmo escritor. Um livro de contos — os outros 
publicavam livros, por que ele próprio não podia publicar? Tinha dois 
contos premiados em concursos — se foram premiados, deviam ser 
bons. Consultou seu Marciano — seu Marciano concordou: (...) 
Mandou que o filho procurasse  o Toledo, seu amigo, que era 
escritor. (...) Toledo acabara de publicar um romance em editora do 
Rio, seu nome era conhecido nos meios literários.(p. 43) 

Incentivado pelo pai, Eduardo foi até  a casa de Toledo com seus contos 

“debaixo do braço” (p. 43). Segundo Fábio Lucas (1996, p. 28) a personagem Toledo 

“desiludida dos insucessos literários, tenta outorgar a Eduardo Marciano o fruto de 

sua experiência”. Eduardo aprendeu sua primeira lição com o amigo romancista, 

nem sempre um conto premiado é bom e descobriu que faltava poesia aos seus 

contos. Toledo leu-lhe alguns poemas e ponderou que Eduardo poderia “ir para a 

frente” desde que não cometesse os seus erros:  

 

 — Meu erro foi acreditar que a vida poderia fornecer material para a 
minha literatura. Viver escrevendo. Não escrevi o que devia -  este foi 
o meu erro. 
— E seu romance, publicado agora? 
— É uma merda. 
— Então por que publicou? 
— Porque não havia outro jeito, já estava escrito. Escrever é 
renunciar. Gide disse que o diabo desta vida é que entre cem 
caminhos, temos que escolher apenas um e viver com a nostalgia 
dos outros noventa e nove. Pois bem: a literatura é como se você 
tivesse que renunciar a todos os cem... (p. 44) 
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Toledo frisou a Eduardo que a literatura assemelha-se a um “preceito 

evangélico” e “aquele que perder a sua vida a salvará”. Concluiu que para escrever 

não “se deve deter diante de nada, não respeitar nada”. Esclareceu ao aspirante que 

a arte é uma “maneira de se vingar da vida”, que para se atingir o bem é necessário 

esgotar “todos os caminhos do mal”.  Sobre a questão do Mal, esclarece-nos Fábio 

Lucas (1996, p. 28): 

Curiosamente, Toledo expõe a sua teoria da arte enveredando-se 
pelo caminho tomado posteriormente por George Bataille, que alinha 
a literatura no lado do Mal, já que no lado do Bem estão as 
propriedades de Deus, gerador do Cosmo e responsável pela 
harmonia universal das coisas. Somente o Demônio, na linha 
daquele pensamento, seria capaz da liberdade, descompromissado 
que é com a ordem natural das coisas.   

Érico Veríssimo (1974, p. 13), em sua autobiografia Solo de Clarineta, 

destacou “que a virtude é mau assunto para ficção”.  Ponderou que todo romancista 

ao produzir sua obra literária se ampara em suas vivências. Percebeu que o cidadão 

pacato raramente rende um romance. Enquanto que os tipos considerados 

desprovidos de virtude rendem boas estórias. Notamos o preceito evangélico 

proposto por Toledo a Eduardo, o que se perder, se salvará. Para escrever boa 

ficção, Eduardo deveria conviver com os que se perdem para, ao modo de 

Veríssimo, escrever bem, já que a virtude não produz  bons assuntos para um 

escritor.   

Ao se despedir de Toledo, Eduardo pensou que escritor “é mesmo gente 

esquisita”, porque, apesar de casado, o romancista confessou ter uma namorada. 

Mas saiu satisfeito com os empréstimos dos livros de contos de Merimée, Flaubert e 

Maupassant. O problema,  para ele,  é que se acostumara a ler traduções e agora 

estava diante de um impasse, os três livros de contos eram escritos em francês. 

Com a ajuda de dicionários leu os livros emprestados e concluiu que se “isso é que 

é boa literatura, então meus contos são uma merda”. 

Paralelamente ao sonho de tornar-se escritor, passou a adotar uma vida 

boêmia e começa a trabalhar na redação de um jornal. O caminho de Eduardo 

sempre cruza com escritores frustrados. O primeiro deles foi seu professor de 

português que havia escrito noventa sonetos e sonhava que “quando completasse 

cem publicaria um livro”. Em seguida, conheceu o romancista publicado que 

considerava sua própria obra como “uma merda”. Na redação do jornal, conhece 
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mais um escritor desiludido, o Veiga, que o protegia publicando seus trabalhos no 

suplemento literário. 

Na redação do jornal, conhece Hugo e reencontra seu amigo Mauro, foram 

alcunhados pelos literatos do jornal de “gênios incompreendidos”. Sobre os literatos, 

os amigos logo perceberam que não “havia ali quem não tivesse em casa algo 

inédito que seria o melhor do país”, não passavam de escritores frustrados que 

nunca “escreveram nada”, não passavam de “uns morcegões” (p. 54).  

Destarte, foi na oficina do jornal que pôde falar sobre o Lobo da Estepe, A 

Montanha Mágica, Hamlet etc... Os amigos incompreendidos juntos faziam “suas 

descobertas literárias” e maravilhavam-se com Verlaine, Neruda, Valéry, Rimbaud, 

Baudelaire, Garcia Lorca, Fernando Pessoa, Maiakovski. Criaram o hábito de 

incorporarem às suas falas citações de grandes autores e saíam pelas ruas 

recitando: “Sucede que me canso de ser hombre!”, “La luz del entendimiento me 

hace ser muy comedido”, “O teu silêncio é uma nau com todas as velas pandas”, 

“Há qualquer coisa de podre no reino da Dinamarca”, “Comigo se hay vuelto loca 

toda la antomía. Soy todo corazón!”, “Mundo, mundo, vasto mundo!”, “Mijemos em 

comum numa festa de espuma!”, “É preciso um grande caos interior para parir uma 

estrela dançarina”, “Vivo em ti minha tímida ternura” ... (p. 54-5-6-7). 

Percebemos, nessas citações, a incorporação do discurso citado como um 

procedimento adotado pelo escritor Fernando Sabino. Mikhail Bakhtin (2004, p. 144) 

esclarece que o “discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na 

enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enunciação". Bakhtin esclarece que a citação possui um papel 

central na nossa fala, porque estamos sempre a citar os outros ou a nós mesmos. O 

ato de lembrar, em si, já é um ato de citação.  

Há, no romance, inúmeras referências a acontecimentos e pessoas reais: 

Getúlio Vargas, Blaise Pascal, Laplace, Leônidas, Freud, André Breton, Salvador 

Dali, Van Gogh; muitos autores brasileiros e estrangeiros: Coelho Neto, Euclides da 

Cunha, Rui Barbosa, Machado de Assis, Gustave Flaubert, André Gide, Merimée, 

Maupassant, Balzac, Rabelais, Hermann Hesse, Dostoiévdki, Thomas Mann, 

Verlaine, Rimbaud, Valery, Baudelaire, Neruda, García Lorca, Fernando Pessoa, 

Shakespeare, Maiakovski, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, 

Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, Friedricc Nietzcha, Olavo Bilac, Alberto de 

Oliveira, Raymond Raguet, Franz Kafka, Cyro dos Anjos, Augusto Frederico 

Schmidt, Azorín, Ortega y Gasset, Cervantes, James Joyce, Henry James, Lord 
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Byron, George Bernanos, François Mauriac, Jaques Maritain, Rainer Maria Rilke, 

Kierkegaard, Gertrude Stein, Luigi Pirandello, Scott Fitzgerald etc... 

As citações na obra de Fernando Sabino alternam entre o nome da obra, do 

autor ou ainda a citação apenas do verso consagrado, sem a referência ao autor. 

Eduardo ouve seu professor de português dizer que a “lua banha a solitária estrada”, 

são versos de Raimundo Correia, contudo não há menção do autor no excerto. Há 

uma passagem em que Eduardo cita “Alencar, Coelho Neto, Machado”, a citação 

neste caso é uma referência direta ao autor. Há ainda citações de personagens 

famosas como na passagem em que Mauro fala que “o jeito é vender o Yorick”, 

personagem de Shakespeare que era o bobo da corte, cuja caveira Hamlet toma nas 

mãos. Em outra passagem, Eduardo cita a obra “A montanha mágica”, sem citar o 

autor Thomas Mann. Em outra ocasião, Eduardo convida Antonieta para assistirem 

ao filme “Cidadão Kane”, sem a menção do nome do diretor Orson Welles. Muitas 

vezes a omissão do nome do autor, diretor, obra, se dava porque os amigos em 

comum tinham os mesmos gostos literários, não havia necessidade alguma de 

referências. Todavia, Fernando Sabino decidiu nas edições mais recentes do 

romance O Encontro Marcado incluir explicações para as citações e referências que 

constituem a obra. 

Com a leitura dos clássicos, Eduardo passa a ter um senso crítico apurado e 

começa a renegar os contos que já havia escrito e a se preocupar “com o fenômeno 

da criação artística, a consciência profissional, a missão sublime do escritor, o 

artesanato. Nada de concessões; a arte pura não devia ser conspurcada, a 

verdadeira mensagem tinha que ser transmitida” (p. 55). 

Quase todo idealista sonha com a fundação de uma revista, com Eduardo não 

foi diferente. Os gênios incompreendidos cogitaram “fundar uma revista de estética”.  

De acordo com Eduardo,  o “artista é o profeta do passado” (55). Fernando Sabino 

(2003, p. 8), em seu livro Cartas a um jovem escritor e suas respostas, ao relembrar 

de sua amizade com o escritor Mário de Andrade, conta-nos que “naquele tempo, 

ser escritor era ser artista”.  Por isso é comum Eduardo referir-se a si mesmo como 

“um artista”. 

 Aos olhos do pessoal da redação, os “gênios incompreendidos” não 

passavam de burgueses, querendo passar por rebeldes. Eduardo se mostrou 

indignado ao ser chamado de burguês: 
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— Eu? Burguês? —  e se ergueu insultado. Um homem que se 
encontrava com outros à meia-noite na oficina de um jornal, que 
bebia cachaça e escrevia artigos literários jamais poderia ser 
burguês. Burgueses eram os outros. (...) 
— A culpa é sua, Veiga. Traz esses meninos bonitos para aqui, não 
sabem beber dá nisso. (p. 50) 
 

Os amigos queriam chocar os ideais burgueses e buscavam ter uma vida 

desregrada, freqüentavam bares, iam a cabarés, fumavam. “Encharcados de 

literatura” já não se realizavam mais no ambiente da oficina do jornal. Possuíam um 

ritual chamado por eles de “puxar angústia”. O ritual consistia em abordar um tema 

habitual, como “el sentimento trágico de la vida, la recherche du temps perdu, to be 

or not to be”. O tema de Eduardo era “o tempo em face da eternidade. Caminhamos 

para a morte. O futuro se converte a cada instante em passado. O presente não 

existe. Vivemos a morte desde o nascimento.” O tema habitual de Hugo era “o 

efêmero da existência”, acreditava que na vida tudo era equívoco e procurava 

traduzir “este sentimento de inutilidade da coisa”. Mauro gostava de discorrer sobre 

“a incidência do tempo no espaço”, adorava imaginar o extraordinário e fortuito na 

vida das pessoas. Georg Lukács (2000, p. 91) fez a seguinte consideração a 

respeito do gênero romance: 

O romance é a forma de aventura do valor próprio da interioridade; 
seu conteúdo é a história da alma que sai a campo para conhecer a 
si mesma, que busca aventuras para por elas ser provada e, pondo-
se à prova, encontrar a sua própria essência.  

A boemia seguia freneticamente e Hugo teve um coma alcoólico, viviam na 

“pândega” e sempre inconseqüentes. Hugo vomitara sangue. Subiam num Viaduto a 

trinta metros do solo para homenagearem um poeta que havia feito aquilo antes. 

Mauro passou a comprar bebida na conta do armazém em nome do pai. 

Acreditavam que essas atitudes eram uma espécie de Surrealismo, esperavam 

assim conquistar “a libertação dos impulsos do subconsciente” (p. 64).  

Diferentemente dos demais pais, o pai de Eduardo era paciente com o filho e 

classificava as suas estripulias como “estudantadas”. Confidenciou ainda que ele era 

“exatamente” como ele “gostaria de ter sido”. Influenciados pela leitura de Kafka e 

pelas idéias de Salvador Dali, fundaram o terrorismo com o lema “O Inevitável 

Aconteceu”: 

 



 81

 — A coisa era o pão. Sairia no jornal com manchete assim: “O 
Inevitável Aconteceu — A Descoberta do Pão”. Um pão monumental, 
exatamente igual a um pão-francês comum. A diferença estaria no 
tamanho: mediria dois metros de comprimento. O pão era encontrado 
na rua, levariam para a polícia. Estará envenenado? Conterá 
explosivo? Propaganda política? Os comunistas, o pão-para-todos?  
Anúncio de padaria? Os jornais comentavam e discutiam o que fazer 
do pão. Era só o pão ir esfriando, e um pão maior ainda, de cinco 
metros, amanhecia atravessado no Viaduto. Toda a cidade 
empolgada com o mistério, a polícia desorientada, o pão analisado 
nos laboratórios. E continuava o problema: O que fazer com ele? (p. 
68) 

Os amigos “continuavam a conversar por citações” e já haviam incorporado 

às suas falas os versos dos poetas que mais admiravam: 

— Perdi o bonde e a esperança, volto pálido para casa, cismando na 
derrota incomparável, sem nenhuma inclinação feérica, com a calma 
que Bilac não teve para envelhecer, tudo somado devias precipitar-te 
de vez nas águas, seria uma rima, não seria uma solução — eta vida 
besta, meu Deus. (p. 70) 

Os versos de Drummond, fluíam em suas falas, e eram incorporadas ao 

próprio discurso. O sonho de fundar uma revista não se dissipara os gênios 

incompreendidos pretendiam ainda fazer uma revista “que fosse representativa de 

nossa geração, desse o nosso testemunho”.  Fábio Lucas (1991, p. 130),  ao 

analisar o romance O clube dos grafômanos de Eduardo Frieiro, observou que o 

romance mostra “algumas personagens em torno de uma revista e estas passam a 

criticar o ambiente intelectual”.  Percebemos que os jovens iluminados,  assim como 

os escritores frustrados que conheciam, também criticavam a intelectualidade da 

época e nada faziam. A revista mais uma vez almejada “morreu ali mesmo, 

transformada num plano qualquer de ganhar dinheiro”.  

Percebemos, nos três amigos, a identidade das escolhas, até aqui os amigos 

tinham projetos comuns. Pretendiam mudar o mundo, gostavam de conversar por 

citações, divagavam sobre literatura, bebiam, farreavam e quem sabe poderiam 

conjugar a boemia à realização da tarefa de tornarem-se escritores. 

 
3. 2 Romantismo tardio 

 
Amor será dar de presente um ao outro a própria solidão? 

Pois é a coisa mais última que se pode dar de si. 
Clarice Lispector 
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A personagem Eduardo Marciano é contemporânea do Estado Novo, não 

podemos deixar de mencionar que, nesse período de ditadura, havia o cerceamento 

das liberdades. Era um governo que impunha o terror à população, que vivia 

atemorizada. Havia uma rígida censura a qualquer manifestação política. E um 

governo que dissolveu o congresso e se apoiava nas forças armadas era passível 

de todo receio. No governo de Getúlio Vargas criou-se o DIP (Departamento de 

Imprensa e Propaganda) que tinha como principal função centralizar e coordenar a 

propaganda nacional, censurar a imprensa e as artes em geral. Era um período 

populista, fortemente marcado por um falso nacionalismo. Tanto governos 

populistas, quanto governos fascistas valorizam  a imagem do líder e a imprensa 

devia ser sempre favorável ao ditador, sob o risco de censura e perseguição. 

É nesse período que Eduardo e seus amigos se declararam socialistas e 

sonhavam em reformar o mundo, consideravam a “administração corrompida”, 

queriam “acabar com tudo” e “instaurar uma nova ordem”. Consideravam os 

ponderados e mais experientes como pessoas ultrapassadas e tinham um certo 

desprezo pelas pessoas que não concordavam com suas idéias. Toledo, que era 

mais experiente, fez a seguinte consideração: 

— Vocês pensam que podem reformar o mundo. Também já pensei 
assim. Com o tempo fui aprendendo umas tantas coisas. É preciso 
compreender, antes de julgar... A natureza humana é frágil, ninguém 
é perfeito. E é assim mesmo que o mundo tem de ir para a frente...(p. 
79)  

A rebeldia, a boemia, o ambiente literário, eram as armas de que dispunham 

naquele momento e julgavam  que, desta maneira, poderiam combater a repressão 

do período. Fundar uma revista fazia parte das idéias libertárias dos rapazes, mas 

as idéias jamais eram postas em prática. Pensavam em salvar o mundo para que a 

justiça se revelasse. Tinham ânsia de “descobrir o mundo e o perder”, mas na 

realidade o que faziam mesmo era discutir literatura. Não levavam os estudos a 

sério e na gana de arrumarem dinheiro para “farrear”, decidiram vender o esqueleto 

Yorick, que pertencia ao pai de Mauro. “Precisavam justificar o estado de 

embriaguez em que já se achavam” (p. 55). No caminho para a estripulia, divagavam 

sobre que vida teria levado aquele esqueleto:  

Agora os três seguiam pela rua, carregando o esqueleto aos 
trombalhões, assustando os transeuntes. Não encontraram em casa 
o provável comprador. Foram procurá-lo no centro, entraram de 
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supetão na confeitaria, houve pânico, um garçom chegou a derrubar 
a bandeja de sorvetes. Sentaram-se no bar de costume, o esqueleto 
acomodado na cadeira, pernas cruzadas, cigarro à boca. (p. 56) 

Pensando na vida que o esqueleto tivera, acharam desumano vendê-lo, uma 

verdadeira “baixeza”. Afinal, um dia ele bebera “chope”, tivera “sede” e “fome”. 

Decidiram enterrá-lo no jardim da cidade. Na volta, decidiram que a próxima 

distração seria “arrancar placas das paredes, trocar a numeração das casas e o 

nome das ruas”. Acabaram presos pelo delegado Barbusse. Gustavo Corção (1996, 

p. 58) sobre Eduardo e seus amigos observou: 

Os personagens desse romance têm a avidez de viver em todas as 
direções e assim como não têm amparo, também não sentem limites. 
(...) Eduardo, Mauro e Hugo e os outros exageravam, abusam 
evidentemente da paciência de Deus, mas o autor não os 
desumaniza, não os resseca, não os desidrata.  

No fundo, o que queriam com estas atitudes era chocar a burguesia. Bakhtin 

(1993, p. 425), em seu livro Questões de Literatura e Estética, esclarece que “um 

dos principais temas interiores do romance é justamente o tema da inadequação de 

um personagem ao seu destino e à sua situação”, segundo ele, “o homem ou é 

superior ao seu destino ou é inferior à sua humanidade”.     

 Nessa inadequação em que viviam, as farras foram ainda mais longe quando 

resolveram tirar a porta da coletoria e a colocar na primeira casa que encontraram 

com o portão aberto. O caso virou matéria policial, no entanto, os rapazes não se 

detiveram e “arrombaram  a vitrine de uma casa de chapéus, pelo simples capricho 

de pôr na cabeça um chapéu de caçador”. Foram autuados “apenas por desordem e 

desacato”. Nesse dia, decidiram que “estava findo o regime do terror” (p. 79).  Os 

três amigos eram inadaptados para a vida e Georg Lukács (2000, p. 117) sugere 

que a inadequação “nasce do fato de a alma ser mais ampla e mais vasta que os 

destinos que a vida lhe é capaz de oferecer”. Augusto Frederico Schmidt (1996, p. 

59),  a respeito dos amigos rebeldes destacou: 

O que mais me impressionou no O Encontro Marcado foi a falta de 
qualquer impulso construtivo, nos anos de preparação para a vida de 
Eduardo Marciano e seus companheiros em Belo Horizonte. 
Adolescentes e jovens, entregam-se estes heróis à boemia, bebem, 
pregam sustos em seus semelhantes e em si mesmos. Sacodem a 
cidade com esbórnias. Não se conformam com a pacatez, a morna 
indefinição do ambiente provinciano. Necessitam expandir-se, agitar-
se na sombra. São moços, tão moços que ainda não viveram sequer 
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as experiências mais sérias, e já estão ensopados de tédio. O que 
tange esses rapazes, esses estudantes, esses aprendizes de poetas, 
de romancistas, de ensaístas, é o medo da monotonia, a 
necessidade de coisas fortes. Que querem, que pretendem? Na 
verdade são os mais lúcidos, os mais inteligentes, os mais 
desamparados por isso mesmo de todos os nascidos na capital 
mineira. Para a justificação e dignificação desses solitários, manda a 
verdade dizer que não visavam eles jamais as tristes recompensas 
do carreirismo, não pretendiam vencer na vida.  

Paralelamente às provocações à burguesia, Eduardo lia cada vez mais e 

redescobria Machado de Assis, Cervantes, Azorin, Menendez y Pelayo, Ortega Y 

Gasset, Proust, James Joyce... Eduardo decidiu aprender inglês porque era uma 

vergonha “ainda não ter lido Ulysses” (p. 71). Eduardo ficava indignado quando o 

chamavam de burguês, apesar disso, resolveu arrumar um emprego numa 

repartição pública. Percebemos, pela atitude de Eduardo, que sua opção 

esquerdista era apenas ideológica, nada em suas decisões corroborava o seu 

engajamento político. A contradição é uma marca que sempre permeará o caminho 

do protagonista. Gilcéia Ferraz Miranda (1993, p. 20) destacou traços importantes 

nos amigos incompreendidos: 

Poetas sem poemas, os três jovens invadem as noites recitando 
poesias alheias. Suas palavras são impregnadas de versos e 
estrofes de poetas famosos. Eles têm a melancolia precoce dos 
poetas românticos e, também, uma dor absurda que procuram aliviar 
vivendo literariamente uma experiência real que pode culminar com a 
autodestruição. 

Para Oswald de Andrade (1990, p. 37), “o contrário de burguês não era o 

proletário, era o boêmio”. Em Memórias sentimentais de João Miramar e também em 

Serafim Ponte Grande, há uma crítica contra a burguesia. Haroldo de Campos 

(1999, p. 20), em seu ensaio “Miramar na mira” assevera que  a personagem faz um 

“périplo para o consumo boêmio da liberdade e ao cabo do qual o herói se reintegra 

no seu contexto burguês (matrimônio — amante — desquite — vidinha literária — 

peripécias financeiras)”. Assim como Miramar, Eduardo Marciano  também acabará 

adotando um esquema de vida totalmente burguês. 

Para demonstrar seu repúdio ao regime autoritário sob o qual vivia, Eduardo 

não tinha outra opção, a não ser a boemia. A boemia para os amigos não tinha hora 

nem pretexto, a palavra de ordem para irem à farra era “não analisa não”. Essa frase 

era o lema que comandava o destino dos três, era um acordo tácito firmado entre 

eles, um verdadeiro compromisso de honra. “Tinham de viver em cada momento a 
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síntese de toda a existência, não analisar jamais.” (p. 72) Precisavam não analisar 

porque todos tinham seus problemas, se analisasse muito,  a vida perderia a graça. 

Era uma espécie de rebeldia inconseqüente que praticavam, deixavam de estudar, 

largavam até mesmo o trabalho ao comando da frase lema. Fernando Sabino (1988, 

p. 170) elucida esse fato ao explicar que “quem analisasse a questão seria 

considerado burguês, reacionário, quadrado, escravo de preconceitos”. 

Na repartição pública, Eduardo realizava suas tarefas com rapidez e ocupava 

o tempo que lhe sobrava com suas leituras. Ou, então, deixava o paletó na cadeira e 

saía com os amigos e voltava no final da tarde. Resolve finalmente começar a 

escrever o seu romance, escrevia todas as noites e os amigos não conseguiam 

dissuadi-lo   da tarefa que impusera a si. Achava que deveria “pagar o tributo devido 

à arte” (p. 73). Como todo bom boêmio começou a fumar. A palavra de ordem “não 

analisa não”, não funcionava mais. Seu romance chegara a um impasse e começou 

a ler Mencken e Henry James. Os amigos reagiam inconformados: 

 
— Ora, deixa disso, Lord Byron. Você não sabe inglês! 
—Ele é bem capaz de estar estudando escondido. 
Sorria, não dizia nada. 
— Olha só o ar superior dele. Quer dizer o que significa isso aqui, if 
you please? 
— Isso o quê? 
— “Penalty of those”, etc... É penalty mesmo, como em futebol? 
Os dois saíram impressionados: 
— Ele parece que resolveu mesmo levar a coisa a sério. Disse que 
escreveu 90 páginas, só aproveitou 10. Será verdade? 
— Anda lendo coisas, o sacana. Quem é esse Mencken? 
— Henry James eu sei: tem uma novela que já foi traduzida. Isso ele 
pode ter lido. 
— Você não acha que é um desaforo ele não querer mais sair 
conosco? Disse que não há força humana que o tire de casa hoje. (p. 
74-5) 
 

 
“Freqüentavam a missa aos domingos, mas afirmavam, em seus artigos, que 

não se dobravam ante o clero reacionário” (p. 80). Consideravam que política não 

era questão de dogma e liam os escritores George Bernanos, François Mauriac e 

Jaques Maritain. Consideravam-se neotomistas, sem nunca terem lido São Tomás. 

Os amigos eram contra as convenções e conveniências, além de intransigentes 

eram também muito irreverentes. 

Mauro o mais irreverente deles ao avistar muitos desabrigados liga para o 

arcebispo da cidade e exige que “sejam todos albergados aí no palácio”.  Ao ouvir 

que não havia lugar para tanta gente, lembra-lhe da atitude de Cristo que “com sete 
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peixes alimentou uma multidão inteira”. Em mais uma atitude contraditória, exige 

abrigo, mas não pensa em oferecer sua casa. Essa seria mais uma atitude apenas 

de bravata, falavam muito, mas não mudavam suas atitudes. Em mais um 

antagonismo, Eduardo propôs que fossem a uma festa no clube. Hugo foi o único a 

ficar indeciso e elaborou frases parodiando as cartilhas escolares. “Não vou de jeito 

nenhum. Depois de jantar vou.... Vou? Vovô. O viúvo viu a ave. Ah, então vou, não 

é?”. Na festa do clube, Eduardo conhece Antonieta, filha de um ministro e apaixona-

se. Notamos mais uma atitude contraditória em Eduardo, pois  um contundente 

combatente da burguesia, se relaciona com uma filha de ministro. 

Podemos dizer, pelas atitudes e idealismo, que os amigos tinham uma aura 

romântica. Uma espécie de romantismo tardio. Possuíam um sentimento de ruptura, 

vivida como uma perda. Notamos que o sentimento de ruptura se fazia acompanhar 

de um olhar crítico para a realidade. Os amigos eram muito reflexivos, mas ainda 

assim possuíam uma última esperança, acreditavam que podiam salvar o mundo.  

Na inconformação, almejavam encontrar respostas restauradoras, cujo fim último 

seria a restituição da unidade e da harmonia perdidas. 

Tanto Eduardo, quanto Hugo e Mauro mostravam-se conscientes  da crise em 

que viviam, todavia eram céticos em relação à possibilidade de restaurar a plenitude 

perdida. Buscavam por vários caminhos o  religamento entre o homem e o mundo 

sobrenatural. O cerne da atitude romântica manifestava-se neles como uma tentativa 

de restituir uma experiência de plenitude e de absoluto, buscavam encontrar 

respostas. 

Tentando encontrar uma resposta para a crise e inquietações em que viviam, 

pensavam que o religamento com Deus, através do catolicismo, poderia dar-lhes 

uma resposta. O catolicismo de Mauro “era feito de heroísmo e conquista, renovado 

em iluminações brutais”, o de Eduardo “era sereno e humilde”, o de Hugo era 

“atormentado e sofrido”.  Numa atitude rebelde, não sabiam explicar a razão, 

contudo “celebravam a páscoa dos militares” (p. 82).  Lutando contra a ditadura, 

buscavam alcançar seus ideais: 

Escreviam longos artigos que falavam em honra, liberdade, direitos 
do homem — burlavam os agentes do governo, que viam neles 
agitadores e comunistas ameaçando a segurança do regime. Todas 
as noites o censor revia a matéria já composta, cortava, proibia, 
modificava — então eles se davam ao trabalho de ir á oficina, tornar 
a escrever, tornar a compor. Abaixo os burgueses donos da vida. 
Abaixo os exploradores do povo, abaixo os fascistas, abaixo a tirania, 
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viva a liberdade! (...) foram ingressando naquela massa amorfa, que 
vinha a constituir a Oposição em plena atividade clandestina. (p. 83) 

Passaram a ter divergências, já não pensavam da mesma maneira. Mauro 

havia liderado uma manifestação política contra o reitor da universidade. Ao seu 

comando, esvaziou-se a sala em que o reitor seria homenageado. Eduardo 

considerou a atitude desrespeitosa, afirmava que “não se humilha ninguém 

impunemente” (p. 83). Hugo sugeriu que resolvessem as diferenças “no braço”. 

Tiraram o paletó e foram às vias de fato, contudo nenhuma diferença ficou resolvida. 

Mauro dera para fazer discursos entre operários, fundara um jornal clandestino, era 

vigiado pela polícia. Os amigos estavam cada vez mais distantes. Eduardo 

considerava que o verdadeiro intelectual deveria fazer sua denúncia escrevendo: 

— Não nascemos para dar vaia em político no meio da rua, apedrejar 
casa de ninguém, pregar cartazes, pichar muros. Não somos 
moleques. Temos é de escrever, denunciar através da arte, dar 
nosso testemunho. Somos escritores, intelectuais, nossa missão é 
outra. (p. 84) 

Mauro tinha outra visão dos intelectuais e considerava que “os intelectuais 

continuam intelectuais, inteligentíssimos, muito perfumadinhos, o encanto da 

sociedade”. Fábio Lucas (1983, p. 107) observa que a personagem Eduardo é “um 

intérprete da fratura existencial da média burguesia brasileira”.  Eduardo representa 

a tensão da dicotomia entre atos e  ideais. Podemos dizer que o século XX foi 

marcado como símbolo da modernidade, um período que exigia arriscar-se em 

busca do novo. A novidade traz consigo a desintegração e a mudança.  Marshall 

Bermam (1986, p. 13-4) assim define o homem moderno:  

Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição... É ser ao 
mesmo tempo revolucionário e conservador: aberto a novas 
possibilidades de experiência e aventura, aterrorizado pelo abismo 
niilista ao qual tantas das aventuras modernas conduzem, na 
expectativa de criar e conservar algo real, ainda quando tudo em 
volta se desfaz. 

Eduardo sofria com as modificações do mundo, almejava encontrar um 

sentido para a sua vida. Influenciado por sua criação burguesa, particularmente 

mineira, nosso protagonista sentia-se cada vez mais sozinho. Destarte, a ficção tem 

o compromisso com o verossímil e não com a realidade. Desta maneira, Fernando 

Sabino, demonstra-nos por meio da força da linguagem, as contradições por que a 
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personagem passava. Transcorridos seis meses, os amigos se encontraram e 

propuseram um jogo da verdade, deveriam falar o que realmente pensavam um do 

outro. Mauro fez uma análise cruel de Eduardo: 

— Você, Lord Byron, é inteligente também, mas uma inteligência 
fina, penetrante, como aço, como uma espada. Ao contrário de mim, 
você é mais capaz de se fazer amado do que amar. Sua lógica 
irresistível, mas impiedosa, irritante. É desses remédios que matam a 
doença e o doente. Você tem sentimento poético, e muito — no 
entanto é incapaz de escrever um verso que preste. Por quê? Sei lá. 
Há qualquer coisa que te contém, que te segura, como uma mão. 
Sua compreensão do mundo, da vida, das coisas é surpreendente, 
seu olho clínico é infalível, mas você é um homem refreado, bem 
comportado, bem educado, flor do asfalto, lírio do salão, um príncipe, 
o nosso Príncipe de Gales, como diz o Hugo. Tem uma aura de 
pureza tão conspurcada, mas é ascético demais, debilitado por 
excesso de tratamento. Não se contamina nunca, e isso humilha a 
todo mundo. (p. 86-7) 

Hugo também quis opinar a respeito de Eduardo e foi implacável, a 

brincadeira estava indo muito longe e deixando os amigos constrangidos:   

— E você, Eduardo. Você o puro, o intocado, o que se preserva, 
como disse Mauro. Seu horror ao compromisso porque se julga um 
comprometido, tem uma missão a cumprir, é um escritor. Você e sua 
simpatia, sua saúde...Bem sucedido em tudo, mas cheio de arestas 
que ferem sem querer. Seu ar de quem está sempre indo a um lugar 
que não é aqui, para se encontrar com alguém que não somos nós. 
Seu desprezo pelos fracos porque se julga forte, sua inteligência 
incômoda, sua explicação para tudo, seu senso prático. O seu 
orgulho de ser o primeiro — a vida pra você é um campeonato de 
natação. (...) E o nós três, o de mais sorte, o escolhido, nosso 
amparo, nossa esperança. E de nós três talvez, o mais miserável, 
talvez o mais desgraçado, porque condenado à incapacidade de 
amar, pelo orgulho, ou à solidão, pela renúncia. (p. 88) 

Eduardo não quis analisar os amigos e protestou dizendo: 

— Eu me recuso, simplesmente. Se nós mesmos, que nos 
conhecemos mais do que ninguém, somos de tal maneira precários 
no julgamento de cada um, é porque não sabemos nada, não somos 
donos de verdade nenhuma, temos de buscá-la fora de nós. A 
consciência é inútil, sem uma convicção adquirida. Isso que estamos 
fazendo é inútil, é masoquismo. Não temos importância, somos 
apenas três coisas largadas, desarvoradas, aflitas. Está acima de 
minhas forças dizer alguma coisa mais. 

Até esse momento Eduardo mantinha uma aura romântica e esperava 

concretizar seu sonho de escrever um romance, construir uma família ao lado de 
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Antonieta. Ideais bastante contraditórios para um jovem de posições pseudo-

esquerdistas. 

Falamos em um romantismo tardio. Os poetas românticos, assim como 

Eduardo Marciano, eram bastante pragmáticos. Defendiam a abolição da 

escravatura, mas usufruíam as benesses que o dinheiro advindo da exploração da 

escravidão proporcionava. Não é sem razão que os amigos de Eduardo o 

chamavam de “Lord Byron”, ilustre poeta inglês e um dos mais representativos do 

romantismo. Eduardo era aquele que não se corrompia por nada, no entanto, 

aceitava as comodidades que a vida lhe oferecia. Eduardo Marciano era bastante 

egocêntrico e contraditório, característica também apresentada pelos poetas 

românticos: 

A atitude romântica é pessoal e íntima. É um mundo visto através da 
personalidade do artista. (...) As manifestações do individualismo 
romântico são extremamente contraditórias, o que justifica 
interpretações não menos paradoxais (CAMILO, 2001, p. 19). 

Os poetas românticos também viveram em seu tempo crise existencial e 

sofriam de tédio, pessimismo, desespero, melancolia etc... Outro ponto convergente 

entre os poetas românticos e os gênios incompreendidos seria a inadaptação à vida 

em sociedade que os conduzia ora a boemia, ora ao escapismo. No auge de sua 

crise existencial, Eduardo encontra uma saída mística refugiando-se em um 

convento sob a proteção de seu amigo monge, atitude totalmente escapista. Outro 

ponto de contato entre os ideais românticos e as atitudes de Eduardo seria a revolta 

antiburguesa: 
 

A atitude de revolta antiburguesa, quando desponta em meio aos 
românticos, vem associada, na verdade, aos interesses de dois 
grupos. Um deles é o dos jovens estudantes socialmente descolados 
(assolados pelo temor à velhice respeitável, com casamento, filhos e 
carreira digna), que insistem no contraste entre (em tese) a ‘carreira 
aberta ao talento’ e injustiça real do monopólio dos burocratas e 
filisteus21. O outro grupo era o dos artistas profissionais, apartados 
de função reconhecida por patrono (mecenas) ou público, passando 
à dependência do mercado e buscando reagir a esse estado de 
alienação através da ênfase dada à originalidade e à condição de 
gênio, como uma espécie de compensação simbólica ou imaginária a 
essa perda de reconhecimento social. (...) Tal anseio vem motivado 
pela nostalgia da unidade perdida, do paraíso perdido ‘pela tentação 

                                                 
21 Filisteu era o termo empregado pelos românticos para se referirem ao burguês de espírito vulgar ou 
estreito.  
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do conhecimento, que é o responsável pela cisão do eu’ (CAMILO, 
2001, p. 17-8). 

 
3.3 Os destinos de cada um 

As palavras são para mim 
Corpos tocáveis, sereias visíveis, 

Sensualidades incorporadas. 
Fernando Pessoa 

 
Eduardo, apesar de alardear, lutar contra a burguesia e de se ofender quando 

chamado de burguês, acaba adotando uma vida que ia contra os valores que 

pregava. Começou por arrumar um emprego numa repartição pública, depois ficou 

noivo de Antonieta que era filha de ministro. A moça do Rio de Janeiro levava uma 

vida de luxo e conforto, no fundo Eduardo se afligia porque percebia uma 

incompatibilidade entre casamento e literatura. Ao desabafar com Veiga, Eduardo 

mostrava sua apreensão com o namoro. Quando questionado sobre sua vocação, 

era bastante assertivo ao dizer que nascera para escrever.  Mas, tentando adequar-

se entre os/ ideais e  paixão, concluiu pragmaticamente que “os ministros passam, 

as filhas ficam” (p. 94).  

Eduardo procura por Antonieta no Rio de Janeiro e vê a vida de luxos que ela 

levava. No fundo, desejava que Antonieta compreendesse que pertenciam a mundos 

diferentes. Seu sonho era que “ela o aceitasse como ele era”, era também preciso 

que ela “soubesse da existência da vida cá fora, o Hotel Elite, a formiga no arroz, a 

viagem sem leito”. Fora convidado por Antonieta para ir a um baile, mas não tinha o 

requisito principal, o traje a rigor. Foi também convidado para ir à praia, mas não 

tinha calção, resolveu providenciar uma roupa de banho. Na praia, mais uma vez 

constata que viviam em mundos muito diferentes. Fernando Sabino constrói uma 

metáfora bastante significativa para demonstrar mundos tão distintos: 

Outras eram as suas águas — doces, macias, envolventes. Aquelas 
eram vivas e pareciam rejeitá-lo como um intruso — o sal ardia nos 
olhos e o gosto na boca era amargo. Nadou mais um pouco, logo se 
cansou (p. 108). 

Mauro e Eduardo foram convocados para o serviço militar, Hugo por motivos 

de saúde obtivera licença. Os amigos, um pouco desiludidos com a vida, 

começaram a achar que eram verdadeiros canastrões. Eduardo ponderou aos 

amigos que não faziam nada e que aos vinte “Radiguet já tinha morrido”, “Rimbaud 
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deixado de escrever”. A passagem do tempo se manifestou aos amigos quando 

viram, na oficina de jornal, outros jovens literatos e, decepcionados, concluíram que 

haviam amadurecido antes do tempo: 

 
— Agora é que nós devíamos estar fazendo essas coisas. Somos 
umas bestas, uma geração temporã, amadurecida antes do tempo. 
— Tudo murcha, Eduardo Marciano. 
— Apanhamos o fruto verde e deixamos que ele apodreça nas 
nossas mãos. 
— Deixe de literatura. 
— Literatura coisa nenhuma. Você nem queira imaginar a impressão 
que esses meninos estão me dando, discutindo aí problemas de 
estética. (p. 110) 
 
 

As divergências entre os amigos eram cada vez mais gritantes, Mauro se 

dizia agnóstico e Eduardo se aborrecera com isso. Eduardo mantinha seu 

relacionamento à distância, ligando sempre para Antonieta “e não havia dinheiro que 

bastasse” para os longos telefonemas. Antonieta “parecia não se dar conta do 

problema e prolongava a conversa, e nada tinham a conversar”. Na repartição, 

Eduardo mantinha o hábito de ler durante o expediente e descobrira Flaubert e 

Stendhal. Resolveu contar a Antonieta sobre “sua necessidade de publicar 

imediatamente um livro” e arrematou que precisava “iniciar a careira, firmar-se como 

escritor”. A moça o desapontou com um comentário distraído e  Eduardo prometeu a 

si mesmo que nunca mais tocaria nesse assunto com ela. Sobre a vida literária, 

Georg Lucáks (2003, p. 124) faz a seguinte observação: 

A vida faz-se criação literária, mas com isso o homem torna-se ao 
mesmo tempo o escritor de sua própria vida e o observador dessa 
vida como uma obra de arte criada. Essa dualidade só pode ser 
configurada liricamente. Tão logo ela seja inserida numa totalidade 
coerente, revela-se a certeza do malogro: o Romantismo torna-se 
cético, decepcionado e cruel em relação a si mesmo e ao mundo; o 
romance de sentimento de vida romântico é o da criação literária 
desiludida. A interioridade, a que se nega todo o caminho de 
atuação, conflui em si mesma, mas jamais pode renunciar em 
definitivo ao perdido para sempre; pois, mesmo que o queira, a vida 
lhe nega toda a satisfação dessa sorte: ela a força a lutas e, com 
estas, a derrotas inevitáveis, previstas pelo escritor, pressentidas 
pelo herói. 

Toledo estava preocupado com a carreira do amigo e considerava  

incompatíveis as escolhas de Eduardo. A seu ver, o amigo perderia a oportunidade 

de tornar-se um escritor. Depois ponderou que Eduardo deveria se casar e mudar-se 
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e que, na vida, sempre haverá arrependimentos, contudo o verdadeiro artista 

deveria “fazer do seu arrependimento uma boa literatura”.  Na visão de Toledo, o 

verdadeiro escritor jamais se sentirá satisfeito. Eduardo tinha a utopia de que 

Antonieta pudesse se integrar na vida dele e não ele na dela.  

Como bem observou Augusto Frederico Schmidt (1996, p. 59), Eduardo e 

seus amigos, apesar de jovens, sofriam de tédio. Eduardo lutara muito para ficar 

noivo de Antonieta e, quando finalmente consegue, não manifesta nenhuma alegria: 

Passou horas sob a estranha impressão de que não havia mais nada 
a fazer. Tinha vencido, afinal. Conseguira o que queria. E daí? 
Esperar, casar, morar, ter filhos, amar, sofrer, esquecer, envelhecer. 
Oh, viver não era tão fácil, tão sem gosto e sem estímulo, o que 
importava era morrer. 

Walter Benjamim (1996, p. 117) cita uma frase do romancista André Gide que  

disse: “cada coisa que possuo se torna opaca para mim”. Eduardo Marciano queria 

sempre alcançar seus objetivos, mas uma vez alcançados se tornavam opacos para 

ele. Decididamente, Antonieta não se adaptaria à vida provinciana e  fica decidido 

que Eduardo é que se mudaria para o Rio de Janeiro. As estripulias juvenis teriam 

que ficar para trás, porque agora nosso herói definitivamente entraria para a vida 

adulta e à esfera do poder. Sobre isso assevera o crítico Fábio Lucas (1996, p. 28): 

Encerra-se a primeira parte com um casamento afortunado. Mas, ao 
contrário da visão romântica, aqui não representa o fim feliz, aquele 
programado para glorificar a família, base da sociedade burguesa. 
Antes, mais se aproxima do lado mórbido do realismo, não obstante 
da prosa de Fernando Sabino, a realização de sua concepção 
romanesca, a velocidade de sua narrativa e a fragmentação dos 
episódios testemunhem em O Encontro Marcado o inteiro 
compromisso com a modernidade. 

Antonieta impôs um novo ritmo a Eduardo e tudo “acontecia numa seqüência 

rápida, sem trégua, mal ele tinha tempo para acomodar-se a uma transformação em 

sua vida, e logo vinha outra, ainda maior”. Logo percebeu que havia perdido sua 

liberdade  e já “não era dono de si mesmo”. Já não sabia no que acreditava e “não 

tinha tempo para pensar”.  

Um dos aspectos observados pelos críticos que analisaram o romance é a 

velocidade, a escritora Clarice Lispector (1996, p. 54) declarou que “é angustiante a 

rapidez com que ele decorre” e acrescentou que “a impressão visual que tenho dele 
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é de linhas retas e finas se entrecruzando e se cortando. E às vezes como de 

faíscas de trem que está correndo”. Vejamos o tempo no romance: 

Mal podia sentir o gosto das novas experiências, já não eram novas, 
ficavam logo para trás, o passado, ele que não tinha presente, não 
tinha nada, não fizera nada — por que não podia parar um pouco, 
descansar, não dar mais um passo? Queria adquirir seus hábitos 
também, certa maneira de ser, ele era moço. Sozinho. Muito 
precoce, aprendeu a ler sozinho, fazia o que queria, bastava arranhar 
o rosto. Antonieta sua mulher, dia e noite, enfim conquistada: nada 
mais a fazer? Sozinho, o tempo passando, ignorava tudo que ficara 
para trás: Mauro fizera um poema e ele nem sabia, Hugo lhe 
mandara um telegrama, apenas um telegrama lhe mandara Hugo. 
Assim eles iam mudando: nada de intimidades. Uma suave cortesia. 
Uma distinta amizade. Amabilidades de parte a parte. E falsidade, 
hipocrisia, conveniência. Pois não, também acho, com prazer. Com 
quem puxar angústia agora? Nascemos para morrer — nada pior do 
que não ter nascido. A vida tem dessas contradições, dizia o pai. 
Onde as verdades eternas? O tempo levava tudo e já não tinha onde 
se ancorar.  

Hugo, Mauro e Eduardo  não eram mais os mesmos e o tempo com sua 

implacabilidade havia retirado o que era mais caro na amizade consolidada, a 

autenticidade. Tudo o que Eduardo não suportaria seria manter uma amizade 

cordial. Essa polidez simbolizava para Eduardo uma máscara para preservar as 

emoções e impressões subjetivas. Eduardo abominaria ser o burguês “pouco a 

pouco” e “cauteloso”   de que nos fala o poema “Ode ao burguês”, de Mário de 

Andrade22. Eduardo sentia-se sozinho e consciente de que era o único responsável 

pelo seu destino e ciente de que tomara um caminho sem volta. Não há no romance 

um  momento tranqüilo nem mesmo digressões, as personagens surgem como na 

vida, sem nenhuma causa e desaparecem, intensificando o tempo no romance: 

Há uma fresta em minha alma por onde a substância do que sou está 
sempre escapando mas não vejo onde e nem por quê. Depressa, 
não há tempo a perder. (...) Não adianta pensar, a mão de Deus é 
pesada mas me protege a cabeça, tudo que faço nasce feito, 
sozinho, não adianta chorar, meu Deus, nem tenho motivos para 
isso, muito pelo contrário, é preciso reagir, a literatura não adianta, e 
os livros na estante e o cinzeiro cheio de cinza e a luz da cozinha 
acesa, poderia fazer um café, Antonieta dormindo e o botão do 
pijama, meu Deus, livrai-me do pijama, quero ser reto, quero ser 
puro, quero servir, pois vai trabalhar, moço, deixa de vaidade, tu és 
muito pretensioso, uma missão a cumprir, ora vejam, perdulário que 
tu és, a vida é breve, não incomoda os que trabalham, os trabalhos 
do homem são penosos, estou casado, estou cansado, estou 

                                                 
22 O poema encontra-se na obra Poesias Completas,  da Editora Edusp, 1987. 
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abatido, em verdade estou destroçado, andei depressa demais, 
agora chega, basta, pára, pronto! (p. 144). 

Otto Lara Resende (1996, p. 62) destacou em sua análise o ritmo vertiginoso 

do prosador mineiro, vimos nos capítulos anteriores que Fernando incorporou o 

estilo ágil do jornal à sua prosa romanesca. Percebemos a passagem alucinante do 

tempo por meio das frases curtas. Fábio Lucas (1996, p. 28) destaca que a 

“velocidade” e a “fragmentação dos episódios” assumem, no romance de Fernando 

Sabino, “o inteiro compromisso com a modernidade”. O estilo é nervoso, repleto de 

frases curtas, a força dramática vem do ritmo sincopado e alucinante, os traços 

descritivos são mínimos, a narrativa compõe-se quase exclusivamente de diálogos e 

solilóquios:   

Fique quieto. Que nenhum som te denuncie. Calma. Não olhe. Não 
mexa. Não queira. Não estou dormindo, estou vigilante, hay que 
vigilar lãs tinieblas, capisca? Ai, Minas Gerais, já ter saído de lá, tuas 
sombras, teus noturnos, teus bêbados pelas ruas, Eduardo Marciano, 
minha mágoa, minha pena, minha pluma, merecias morrer afogado, 
o barco te leva para longe, a praia está perdida, mas voltarás nem 
que tenhas que andar sobre as águas. (p. 144) 

Walter Benjamim (1996, p. 221) a respeito do narrador sustenta que “uma 

vida não inclui apenas a própria experiência, mas em grande parte a experiência 

alheia”. Vai além, ao dizer que o narrador “assimila à sua substância mais íntima 

aquilo que sabe por ouvir dizer”. 

 Fábio Lucas (1996, p. 27) justifica que o romance “equipara-se a um romance 

de formação” porque retrata a juventude de Eduardo e de seus amigos. Marco 

Aurélio Matos (1996, p. 37)  observa que o prosador mineiro “capta o mundo juvenil 

e adulto, e como os grandes livros, este não decifra problemas da vida, mas coloca-

os de maneira contundente, dolorosa”.  

Eduardo acaba se casando e mudando-se para o Rio de Janeiro e continuava 

encarando a vida com uma conveniente dualidade. Mais uma vez acaba 

encaixando-se no mundo burguês que tanto hostilizava. Aceita o emprego que o 

sogro ministro lhe arranjara e entra sem maiores traumas para um mundo onde a 

hipocrisia, a falsidade e as amabilidades seriam a regra do jogo. Mal se casara e 

começou a ser tratado de modo diferente pelos conhecidos, começou a ser bajulado 

e procurado para que intercedesse junto ao sogro. 
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Um encontro, é isso o que Eduardo esperava da vida, é isso o que o título 

sugere um Encontro Marcado. Nosso protagonista tentava se adaptar à nova vida, 

mas mantinha ainda alguns sonhos em meio a tantas desilusões: 

De tudo, ficaram três coisas: a certeza de que ele estava sempre 
começando, a certeza de que seria interrompido antes de terminar. 
Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo 
de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, da procura um 
encontro. (p. 145) 

 

3. 4 O fracasso do narrador e da geração 

No Rio de janeiro Eduardo passa a freqüentar ambientes sociais muito 

diferentes daqueles aos quais estava acostumado. As exigências de seu novo 

estado civil o obrigavam a participar de reuniões sociais, a conviver com pessoas 

com quem não se identificava. Com um estilo de vida tão diverso ao seu, acaba não 

dando conta de levar nenhum dos seus projetos adiante, não conseguia ser escritor 

e nem mesmo um pai de família. 

O mundo provinciano ficara para trás e na capital diferentes eram os 

costumes e os amigos, a literatura fazia parte dos projetos dos novos amigos. O 

sonho tantas vezes idealizado de tornar-se um escritor não estava esquecido. 

Entretanto, esse desejo ficava cada vez mais distante  perdido entre copos de 

cerveja nas madrugadas cariocas. A boemia continuava acompanhando Eduardo e 

por ela nosso herói se perdia. Na juventude, em Belo Horizonte Eduardo, chamava 

aos escritores não publicados de “morcegões”, agora se fosse analisado seria ele o 

alcunhado de morcegão. Nosso herói lutou tanto para transformar o mundo e 

acabou sendo o reflexo do que ele mesmo abominava. Não passava de um 

intelectual de bar, essa realidade foi mostrada a ele por Antonieta. Ao ser indagado 

sobre sua profissão, ensaiou responder “romancista”, mas Antonieta se antecipou e 

respondeu “funcionário da prefeitura”. 

No fundo, Eduardo continuava sendo o burguês que tanto renegara, apesar 

de se dizer revolucionário e esquerdista, não passava de um machista. Considerava 

a mulher muito “pura” e seus amigos intelectuais não eram companhia para ela. A 

respeito dos amigos, qualificou-os como sem moral e sem princípios. Ao ser 

questionado pela razão para andar em tão más companhias, concluiu: 
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— Porque são meus amigos, ora essa. Mas o fato de serem meus 
amigos não quer dizer que eu tenha que ser como eles. Eu não sou 
como eles. Veja o caso do Térsio, por exemplo. Ele é como eu, da 
minha idade, da minha geração. Sabe as mesmas coisas que eu sei, 
é um excelente poeta. A gente se entende. 
— Nunca li nada dele. 
— Não é preciso ler para saber. 
— Afinal de contas, você tem que reconhecer que pelo menos o 
Silvio é um poeta. Mas anda frouxo, relaxado, não sei... A poesia é 
boa , não tem dúvida, versos muito bem feitos, mas... Em matéria de 
arte...(p. 157-8) 
 

Antonieta era bem lúcida e não reconhecia como um poeta um escritor sem 

poesia, Eduardo tentava justificar e pedia que ela reconhecesse pelo menos um 

amigo como poeta. Carreira e casamento não dariam mesmo certo, porque ela 

interrompeu a conversa para perguntar se ainda podia usar franja. Dentre todas as 

amizades feitas no Rio de Janeiro, era com Térsio que Eduardo  mais se 

identificava, mas era à boemia que Eduardo se entregava. Apesar de todos os 

defeitos, nosso herói era consciente que estava levando uma vida totalmente sem 

sentido: 
Que estou fazendo da minha vida? — se perguntava, e saía para o 
trabalho. Mas um de seus amigos tocava violão, outro dizia coisas 
engraçadas e imitava as pessoas, todos muito inteligentes — e isso 
era tudo. Térsio se arranjara afinal no matutino, aparecia todas as 
noites depois do serviço, a caminho da pensão onde morava. 
Eduardo lhe expunha as suas idéias, já  sem muita convicção: 
— O que é preciso é escrever! Seja o que for. Veja o exemplo de 
Stendhal: escreveu a “Chartreuse” em quarenta dias. Trancou-se no 
quarto e só saiu de lá com o livro pronto. (p. 161-2) 
 

A idéia de escrever o livro tantas vezes gestado, mantinha-se de pé e cada 

vez mais Eduardo se “desgostava consigo mesmo”. Em carta enviada para Hugo, 

desabafa todo o seu descontentamento: 

Sei apenas que estou vivo. Nada mais sei. Sinto em mim um sangue 
que talvez exista para ser derramado e não para correr frouxamente 
pelas veias. Existem palavras essenciais: amor, infância, pureza, 
espaço, tempo. Com elas eu escrevia um romance, cem romances. 
O amor como atitude estética diante da vida, realização da pureza no 
espaço e da infância no tempo. Tudo mais é literatura. (p. 163) 

 

Para Mauro, desabafou também através de carta: 

Literatura. Já não escrevo nada. Está tudo esgotado. Ou se faz 
alguma coisa de verdadeiramente novo, ou é melhor esperar os 
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tempos novos. Alguma coisa nova se anuncia, eu  vejo, eu sei, eu 
juro que alguma coisa nova está para surgir para nós e para o mundo 
— se eu estiver enganado, então o melhor é mesmo comer, beber e 
dormir, porque nem morrer será preciso. Estou na expectativa — 
descrente das formas gastas, esgotadas. (p. 163-4) 

 Walter Benjamim (1996, p. 201-2) observou que no decorrer dos séculos 

alguns romances tentaram ocasionalmente incluir algum ensinamento e que o 

romance de formação conseguiu fazê-lo sem destituir-se da forma. Segundo o 

filósofo, “ao integrar o processo da vida social na vida de uma pessoa, ele justifica 

de modo extremamente frágil as leis que determinam tal processo”. A vida social de 

Eduardo caminhava para um abismo e numa crise aguda decidiu voltar a escrever: 

 
Trancou-se junto aos seus livros, passou o resto da noite acordado, 
mas escreveu apenas: 
— Não posso responsabilizar ninguém pelo destino que me dei. 
Como único responsável, só eu posso modificá-lo e vou modificar. 
Para começar, rasgou o papel em que escrevera. Depois pôs-se a 
rasgar papéis, originais de contos, romances iniciados, notas, 
rascunhos. 
— Basta. Chega de literatura. 
Quando Antonieta acordou, encontrou-o extenuado, arrumando seus 
livros, excluindo vários da estante e empilhando-os no chão: 
— Já li tudo isso. Para que guardar? 
Eliminou todas as traduções: (...) 
— Por que essa fúria? 
— Vou fazer uma limpeza na minha vida. (p. 167) 
 

 

No excerto acima, podemos observar a narração em terceira e primeira 

pessoa. O Encontro Marcado é narrado em terceira pessoa por uma espécie de 

narrador-voyer que, além de  onisciente, é também bastante crítico. O narrador 

parece estar interessado apenas no comportamento de Eduardo Marciano e narra-

nos suas ações, pensamentos, sensações. Parece querer refletir por meio da 

experiência de Eduardo sobre o ser humano e sobre a aventura do viver. Joel 

Pontes [1956] observa que Eduardo marciano é a personagem que importa, as 

demais personagens existem para fazê-lo existir a “tal ponto que o romance poderia 

ter sido ou talvez mesmo devesse ter sido escrito na primeira pessoa”. 

 Ele conta-nos, na terceira pessoa, que Eduardo “trancou-se no quarto” e 

encerra com as palavras da personagem, em primeira pessoa, dizendo que “Vou 

fazer uma limpeza na minha vida”.  Em O Encontro marcado o narrador não é 

personagem do romance, mas, de vez em quando se intromete nele. Ora é 

onisciente, ora é onipresente. O narrador encontra-se com Eduardo Marciano por 



 98

mais de uma vez, em uma delas conta a Eduardo que estava escrevendo um livro e 

que ele era a personagem principal do seu romance: 

 
 
 Era inútil sempre que bebia, alguma coisa de imprevisível lhe 
acabava acontecendo. Olhou-o intrigado. Quem diabo seria aquele 
homem. 
— Sobre o que, o seu romance? 
— Não sei ainda. Só vou saber depois de escrito. 
— Conheço um sujeito que está escrevendo um romance. 
— Sobre o quê? 
— Sobre você. 
Eduardo se voltou surpreendido: 
— Sobre mim? Que história é essa? 
— Um romance -  repetiu o homem. 
— E o que é que eu tenho a ver com isso? Ele me conhece? 
— Você é o personagem dele —  insistiu, lacônico. (p. 277-8) 
 
 

No ensaio “Ser ou não ser narrador”, o escritor José Fernandes (1988, p. 10), 

ao analisar a obra de Clarice Lispector, observou o mesmo procedimento adotado 

por Fernando Sabino na escolha de uma terceira pessoa que funciona como 

primeira pessoa: 

Nos romances de Clarice Lispector, entretanto, o que ocorre em sua 
grande maioria é uma falsa terceira pessoa, em que o narrador 
perscruta o interior da personagem. Neste caso, tem-se uma terceira 
pessoa que funciona como primeira. A personagem não assume a 
subjetividade da história apenas porque existe algum bloqueio que o 
impede.  

No caso de Eduardo, a razão para este bloqueio é elucidada pelo próprio 

autor em sua autobiografia O tabuleiro de damas. A personagem Eduardo Marciano 

não via nada em torno de si e para mostrar o que ela não via, o autor escolheu a 

falsa terceira pessoa. Fernando Sabino (1988, p. 43) esclarece que o romance foi 

“concebido segundo as exigências técnicas do gênero”.  

Eduardo perde o pai e retorna a Belo Horizonte para o enterro e reencontrou 

seus amigos, notou que estavam desiludidos da vida tanto quanto ele.  Mauro 

terminara seu curso de medicina e tentara carreira política, mas não obtivera 

sucesso e por isso “passava seus dias numa desolada inatividade, quando não 

estava bebendo com novos companheiros”.   Eduardo notou que os novos amigos 

de Mauro eram “jornalistas vencidos pelo cansaço, pela falta de estímulo, pela 

estagnação intelectual”. Eduardo se lembrou que na juventude se deslumbrava com 

os jornalistas e se orgulhava de poder andar com aquela gente de jornal. 
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Hugo contou a Eduardo que Mauro se desmoralizava andando “com essa 

turma de jornal, uns fracassados”. Mauro também manifestou suas queixas de Hugo, 

para Eduardo, dizendo que “Radiguet não é nem a sombra do que foi”. Insinuou 

ainda que Hugo vivia “rodeado de meninos”. Toledo também desabafou com 

Eduardo que não tinha “tempo para literatura, nem para nada” e confirmou a 

insinuação de Mauro a respeito de Hugo: 

 
— Dizem dele por aí umas coisas, mas não acredito, é lógico. 
— Dizem o quê? — estranhou Eduardo. 
— Dele com os meninos. 
Estarrecido, Eduardo recusava-se sequer a pensar, a continuar 
aquela conversa. Diziam coisas de Hugo com os meninos! A palavra 
meninos é que lhe ficou ressoando na cabeça: meninos eram eles 
próprios, os três! Por que se sentirem assim precocemente 
envelhecidos, sem poder exercer sua mocidade? 
— Nós somos muito precoces — comentou apenas. Toledo não 
entendeu. (p. 174) 
 
 

Georg Lucáks (2003, p. 120-1), no ensaio “O romantismo da desilusão”, 

observa que os meios de expressão da interioridade são o estado de ânimo e a 

reflexão. Segundo ele, o “tipo humano dessa estrutura anímica é em sua essência 

mais contemplativo que ativo”. O problema dessa configuração é converter em atos 

esse “recolhimento-em-si ou essa ação hesitante e rapsódica”. O indivíduo atingiu 

seu ápice histórico e porta seu valor “exclusivamente em si mesmo”. A desilusão 

nada mais é do que a utopia esmagada pela realidade. 

Eduardo precisava saber com quem contava para prosseguir e foi tomado por 

“uma nuvem de tristeza, desânimo, aniquilamento”. Sabia que “sua vida não estava 

certa”. Sabia que sua mãe estava certa ao dizer que os amigos com quem andava 

não serviam: 

 E assim eram todos — escritores sem livros, poetas sem versos, 
pintores sem quadros, arraia miúda da arte que vicejava ao seu lado 
tirando-lhe o que lhe restava de melhor — entusiasmo, idealismo, 
mocidade. A que ponto chegara: em Belo Horizonte lastimara Hugo e 
Mauro, agora percebia que também ele não escapava, eram os três 
que naufragavam lentamente. Mas ainda haveria de se salvar. (p. 
176) 

Eduardo começou a desesperar-se com a vida que estava levando. De volta 

ao Rio de Janeiro, começou a pensar se teria perdido “sua vocação de escritor”. 

Abalado pelo seu desespero, teve a idéia de escrever um conto sobre “um escritor 
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que de súbito perde por completo a capacidade de escrever”. Mas escreveu apenas 

que era “um homem de certo talento que cedo foi apanhado e se mediocrizou”. 

Propôs a Antonieta que queria viver somente para ela e “para escrever”. Sua 

primeira tentativa foi iniciar “uma colaboração na imprensa” e “começou a arquitetar 

um livro”.   

Eduardo sempre tinha uma posição pendular perante a vida, suas atitudes 

irresolutas o faziam pender ora para um lado, ora para outro. Desta posição 

pendular,  advém boa parte de sua eterna insatisfação. Prova disso é que organizou 

um decálogo de conduta que preconizava que deveria evitar vaidade, egoísmo, 

dispersão. Deveria praticar humildade, concentração, ouvir em vez de falar. 

Resolveu não praticar o que desejava ao concluir: 

... que ao artista era essencial certo egoísmo, do contrário jamais 
exerceria sua imaginação criadora; também certa vaidade em se 
sentir capaz de criar. Concluiu que às vezes é mais importante 
perguntar do que ouvir a resposta; e se a pressa era inimiga da 
perfeição, certo grau de imperfeição era também indispensável à 
obra de arte, para dar a medida do homem que a produziu. (p. 180) 

Maria Helena Werneck (1996, p. 128), em seu livro O homem encadernado, 

cita um artigo escrito por Lúcia Miguel Pereira, a autora, assim como a personagem 

Eduardo Marciano, valoriza o individualismo no romance. De acordo com o seu 

pensamento, o “antiindividualismo será fecundo em sociologia, mas não em arte; da 

caracterização, da especificação, das diferenças, é que nascem os conflitos 

geradores dos romances. Sem eles, haverá ensaios romanceados, mas não haverá 

romances”.     

Eduardo mudara-se de bairro e passara a evitar seus antigos amigos, 

pensava que assim poderia salvar-se. O único amigo com quem manteve a amizade 

foi com Térsio. Influenciado pelas novas leituras, “Eduardo procurava organizar as 

idéias, firmar as convicções”. Chegou  à conclusão que  “o romancista é um 

inocente”, que não sabe fazer outra coisa senão escrever.  Sobre a escritura, decidiu 

que deveria aprender a escrever: 

 

Regressou à ficção: aprender com os que sabiam, se preciso plagiar, 
mas plagiar com sabedoria, com verdadeiro aproveitamento das 
idéias, desenvolvendo-as noutras idéias — e não apenas pastichar: 
escrever para os dias de hoje como eles escreveram para o seu 
tempo. E isso já não é plagiar, é recriar. Na Literatura, como na 
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natureza, nada se cria e nada se perde: tudo se transforma. (p. 181-
2) 

Eduardo começou colocando em prática seu preceito de plágio ao usar o 

conceito de natureza elaborado por Lavoisier em 1789, para definir a literatura. Nos 

planos de Eduardo, estava o de escrever “um livro de ensaios”. Enquanto não 

escrevia seu romance ou seu livro de ensaios “continuava a escrever artigos 

semanais, seu nome ia tornando-se conhecido”.  

Dalton Trevisan (1996, p. 56) observou que o romance O Encontro Marcado 

era uma espécie de Educação Sentimental ao estilo de Flaubert e também lembrava 

o livro Retrato de um Artista Quando Jovem de James Joyce. É interessante notar 

que os dois livros citados pertencem ao gênero Bildungsroman23 e acompanham o 

desenvolvimento de Frédéric Moreau e de Stephen Dedalus, da infância à 

maturidade.  O Encontro Marcado é um romance de formação às avessas, porque 

Eduardo Marciano passa por uma difícil e dolorosa educação e sente-se cada vez 

mais solitário e desiludido. Eduardo Marciano poderia ter alguma semelhança 

apenas com Frédéric que também era inadaptado em relação ao mundo, e é 

considerado um anti-herói moderno. Georg Lukács (2003, p. 132), a respeito de 

Frédéric, observou que “a vida interior do herói é tão fragmentária quanto o seu 

mundo circundante, e a sua interioridade não possui poder patético algum, seja lírico 

ou seja sardônico, que possa contrapor-se a essa insignificância”. Outro ponto de 

contato entre Educação Sentimental e O Encontro Marcado seria a velocidade da 

narrativa: 

É o tempo que torna possível esse triunfo. Seu fluxo desenfreado e 
ininterrupto é o princípio unificador da homogeneidade que lapida 
todos os fragmentos heterogêneos e os põe numa relação recíproca, 
se bem que irracional e inexprimível. É ele que ordena o caos 
aleatório dos homens e lhe empresta a aparência de uma 
organicidade que floresce por si; sem outro sentido que não o 
evidente, personagens emergem e, sem evidenciarem nenhum 

                                                 
23 É designado com o termo alemão Bildungsroman (romance de aprendizagem ou formação) o tipo 
de romance em que é exposto de forma pormenorizada o processo de desenvolvimento físico, moral, 
psicológico, estético, social ou político de uma personagem, geralmente desde a sua infância ou 
adolescência até um estágio de maior maturidade. Este gênero literário teve, contudo, o seu 
nascimento formal no século XIX com o romance "Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister", de 
Goethe, o que deu origem a várias obras inspiradas pela sua matriz, ao longo dos séculos XIX e XX. 
Marcel Proust o fará em Em Busca do Tempo Perdido, tal como James Joyce em Retrato do Artista 
Quando Jovem ou em A Montanha Mágica de Thomas Mann. Hermann Hesse também cultivou o 
gênero (MOISÉS, p. 63). 
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sentido, submergem novamente, travam relações com os demais e 
as rompem a seguir. 

Em O Encontro Marcado, Vítor, Gerlane, Sílvio, Maria Elisa, Joubert, Vânia, 

Amorim, representavam o superficialismo, o vazio, a vulgaridade, a burguesia 

carioca. Em sua ânsia de querer salvar-se, Eduardo muda de bairro e troca de 

amigos. Assim como definiu Lukács a respeito de Educação Sentimental, 

percebemos, em O Encontro Marcado, personagens emergirem e submergirem 

rapidamente sem nenhum sentido como na vida. 

Eduardo fizera um pacto com amigos que após quinze anos de formados se 

reencontrariam no ginásio em que estudaram e ele é o único que comparece. A 

cidade estava mudada, os amigos também não eram os mesmos. Passados tantos 

anos, nosso herói continuava na busca de um encontro consigo mesmo e de um 

sentido para a sua existência.  

Eduardo decide reagir e chega à conclusão de que o sofrimento lhe trouxera 

experiência; contudo, continua perante a vida em dualidade. De um lado, o que 

queria ser e, do outro, o que realmente era. A decisão tomada por Eduardo foi a de 

não sentimentalizar sua situação, a pior saída seria a de se sentir um miserável. A 

solução estava em ir adiante e neste momento, pensou que ainda poderia escrever 

um livro e artigos sobre a teoria do romance: 

 
— Estou pensando em abrir com esse artigo um livro sobre o 
romance — e, animado, começou a inventar: — ‘As Tentações da 
Facilidade’ seria um dos temas: imposições de fim de capítulo, 
descrição dos personagens, etc.. ‘A Reabilitação do Lugar-Comum’ 
seria outro; outro ainda sobre a técnica, propriamente: o corte, a 
interseção de diálogos, contraponto, etc... 
— Por que você em vez de ficar escrevendo sobre romance, não 
escreve logo um romance? (p. 211). 
 
 

Walter Benjamim (1996, p. 201) definiu muito bem, em seu ensaio “O 

narrador”, que o romance não “procede da tradição oral nem a alimenta”. Segundo 

ele, o narrador “retira da experiência que ele conta: sua própria experiência ou a 

relatada pelos outros”. O romancista segrega-se: 

A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar 
exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que 
não recebe conselhos nem sabe dá-los. Escrever um romance 
significa, na descrição de uma vida humana, levar o incomensurável 
a seus últimos limites. Na riqueza dessa vida e na descrição dessa 
riqueza, o romance anuncia a profunda perplexidade de quem a vive.  
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Benjamim definiu que, para se escrever um romance, seria mister levar a vida 

até seus “últimos limites”. Talvez Eduardo não quisesse fazer uma análise profunda 

sobre si porque achava mais confortável não parar para pensar na condição 

miserável que estava vivendo. Escrever sobre a técnica do romance seria menos 

penoso do que escrever sobre si. O leitor, segundo o mesmo autor, precisa 

participar da morte do narrador, nem que seja pelo sentido figurado. Eduardo havia 

constatado o fracasso na vida de seus amigos Hugo e Mauro e tentou iludir-se. O 

consolo de Eduardo não estava no plano literário, antes estava no modelo burguês 

de avaliação alheia, porque concluiu que “estava bem de vida”. No seu íntimo, sabia 

que em todos os sentidos sua vida fracassara: 

O fruto que apanhara verde...Nem verde, nem maduro, nenhum fruto 
colhido: um livro cem vezes começado, um filho abortado, um 
casamento dissolvido. Para isso vivemos...Nada mais terrível do que 
não ter nascido! Ele dissera um dia. E agora? (p. 238) 

No plano literário, nosso herói se dava conta que só sabia “escrever sobre a 

arte de escrever”. Eduardo sabia que estava “eternamente preparando-se para ser 

escritor”. Depois de ler Guerra e paz, concluiu que jamais nenhum romancista seria 

capaz de escrever algo tão completo. Para ele, a literatura era nos termos de antes 

e depois de Proust, Kafka e James Joyce. Eduardo queria levar sua “vocação mais a 

sério” e que atitude toma? Escrever um artigo sobre Guerra e paz. Queria iludir-se 

que escrever sobre a arte de escrever seria também uma espécie de arte. “Cada vez 

se tornava mais penoso escrever ou mesmo ler o que quer que fosse”. Eduardo 

“vasculhou-se interiormente” e “não encontrou nada”, porque estava “literalmente 

vazio”. O que mais o atormentava  era sentir-se cada vez mais “lúcido”, estava ciente 

de seu fracasso e isso o angustiava: 

Mocidade velha, cansada, desnorteada, exaurida, quando chegaria 
enfim a tua hora? Quantos séculos de angústia coletiva te fizeram? 
Quantas  horas de aflição foram vividas, quantas orações se 
extenuaram no amor e na esperança para te entregarem 
desamparada ao mundo novo? E que será de ti neste mundo? Que 
será do mundo? Perguntas sem resposta e sem sentido que ele 
largava na praça avermelhada pelo crepúsculo. “Aqui outrora 
retumbaram hinos”, pensou e logo se afastava dali (p. 237-8). 

Mauro resolveu deixar a literatura de lado e dedicar-se à medicina, mas era 

chamado de fotógrafo por Hugo, porque cuidava da seção de radiologia. Uma 

metáfora bastante sugestiva do seu fracasso foi a de ter todos os seus escritos 
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jogados fora,  porque sua mulher pensara que se tratava de “lixo”. Mauro queria 

consolar-se na vocação de Eduardo ao convidá-lo para aparecer no pronto-socorro 

para recolher material para sua literatura, porque imaginava que pelo menos 

Eduardo fosse “um escritor”. Hugo confessou para Eduardo que Mauro havia se 

tornado um “bom burguês, ganhando dinheiro à custa da desgraça alheia”. Hugo 

arrematou  seu pensamento ao dizer que esperava de Mauro “no mínimo um 

Maiakovski”.  

O passatempo literário de Eduardo não era mais escrever, mas sim organizar 

listas de livros que já lera e dos seus autores prediletos. Eduardo concluía que 

estava vivendo “o fim de uma época”, contudo não tinha ânimo para escrever sobre 

suas idéias. Eduardo tinha consciência do seu fracasso como escritor ao lembrar-se 

do seu sonho, usando o pretérito. O almejado encontro que o livro propõe, foi 

alcançado no momento em que Eduardo encontrou-se consigo mesmo e descobriu-

se sozinho e indefeso: 

 
Onde o escritor obstinado que dizia hei de vencer? Que se trancava 
em casa para escrever e dizia hoje eu não saio de jeito nenhum? 
Para quem todas as portas se abriam? (...) 
 — Eu me conheço, mas é só. (p. 278-9) 

 

O único consolo para Eduardo era conhecer-se e não mais ser um inocente, 

podia contar com sua experiência. Após tirar conclusões sobre o drama por que 

passara, sentiu-se confortado pelo reaparecimento de sua fé e por sentir que ocupa 

um lugar nas mãos de Deus:  

— Creio em Deus Padre, todo-poderoso, criador do céu e da terra, e 
em Jesus Cristo, um só seu filho...Não sabia terminar. Inundado de 
alegria, começou a dançar no meio da rua (...) O silêncio é a 
linguagem de Deus. A linguagem do homem é difícil, retorcida, suja, 
atormentada. Tudo que se escreve é apenas uma paródia do que já 
está escrito e ninguém é capaz de escrever. Tudo que se vê é 
apenas uma projecção do que não se vê, sua verdadeira natureza e 
substância. Basta olhar para as minhas mãos para sentir que elas 
ocupam o lugar das mãos de Deus...(p. 280) 

A alteração do tempo corresponde uma mudança fundamental na atitude da 

personagem perante a vida. Para Eduardo, o “tempo já não tinha importância: Não 

se contava senão em anos, para que se pudesse ver a curva dos dias com mais 

perspectiva, já convertidos em experiência”. Eduardo se descobre quase feliz, 

resolve deixar para trás suas amargas experiências e parte para uma longa viagem.  
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O indivíduo não terá rompido sua solidão, senão quando reconhecer 
no outro, com toda sua alteridade, como si mesmo, como homem;  
senão quando adiantar-se em direção ao outro num encontro grave e 
transformador. É evidente que tal processo não poderá surgir senão 
de um abalo e de um brusco despertar da pessoa enquanto pessoa. 
(ZUBEN, 2005) 

O que fez Eduardo sentir-se mais seguro foi o reencontro com um antigo 

amigo de ginásio que havia se tornado monge. Frei Domingos  discutia com Eduardo 

desde questões religiosas a questões existenciais. O novo amigo mostra a Eduardo 

pontos de vista diferentes dos seus. A solução para a crise que Eduardo passara 

não poderia circunscrever-se ao humano e nosso herói busca uma saída mística 

para o seu desespero. O convento seria a solução perfeita encontrada por Eduardo. 

Após se desfazer de todos os bens, inclusive, seus livros, Eduardo procura Frei 

Domingos para passar “um ou dois dias” no convento. 

Percebemos que o almejado encontro só seria possível após Eduardo 

encontrar-se, destarte, este despertar sobre si faz Eduardo aproximar-se do 

Encontro Marcado. Eduardo abdica de sua carreira como escritor, porque havia 

cansado de lutar, estava desiludido e abatido. Desde muito cedo, Eduardo havia 

assumido o compromisso consigo mesmo de tornar-se escritor, mas o livro tantas 

vezes arquitetado, jamais entrou no prelo. Eduardo sentia-se  totalmente derrotado, 

porque sempre impusera a si a missão sublime de ser um “artista”. Todos o 

consideravam um escritor e a consciência de que não tinha feito nada para merecer 

a fama lhe pesava. Eduardo sabia que ninguém lia seus artigos sobre a arte de 

escrever. Sempre criticara os escritores sem livros, alcunhando-os de morcegões. 

 Que ironia do destino ser ele mesmo o que tanto criticara. Os gênios 

incompreendidos do passado traçaram os mesmos caminhos que tanto 

combateram. Eduardo, no entanto, fracassara em todos os sentidos, porque não se 

realizara em nenhuma esfera de sua vida. Mauro exercia sua profissão e parecia 

feliz no casamento. Hugo realizara-se na carreira acadêmica. Eduardo não se 

encontrara no plano literário, social e afetivo.  

O romântico Eduardo, tantas vezes entregue à boemia, assume uma postura 

bastante lúcida. Apesar de desiludido, nunca se adaptaria às hipocrisias de uma 

sociedade perdida. Antonieta considerava Eduardo torturado, sem gana para vencer 

na vida. “Subir na vida”, para Antonieta, significava ganhar dinheiro. Para Eduardo, o 

ideal de conforto era uma camisa limpa para trocar todos os dias. Enquanto todos os 

que conviviam com Eduardo valorizavam o carreirismo, nosso herói vivia a nostalgia 
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por não compartilhar dos mesmos valores dos seus amigos, parentes, conhecidos... 

O preço pago por Eduardo por questionar o status quo estabelecido foi sua completa 

solidão. Nosso herói, após tomar aulas de Educação Sentimental, tornara-se mais 

consciente para assumir uma vida mais plena e consciente. Walter Benjamim (1996, 

p. 228) esclarece que sujeito do conhecimento histórico “é a própria classe 

combatente e oprimida”. 
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Figura 6: Foto de Fernando Sabino anexa ao volume I da coleção Para Gostar de 
Ler, 1979. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
— A dor de ser homem... 
Este anseio infinito e vão  

de possuir o que me possui. 
Manuel Bandeira 

 
Nesta dissertação procuramos esboçar algumas sugestões de interpretação 

dos traços básicos de O Encontro Marcado. A relevância deste trabalho foi a de 

ampliar as possibilidades de estudo da obra de Fernando Sabino. Nosso objeto de 

trabalho visava encontrar a cronicidade no romance. Com base na construção do 

romance que possui duas partes, com três subdivisões cada uma, propusemo-nos a 

demonstrar que muitas passagens  do romance são crônicas autênticas. O autor 

sempre conjugou literatura e jornalismo, o que nos levou afirmar que incorporou 

características do gênero cronístico à sua  escritura.  

Além disso, procuramos estudar a transitividade do eu narrador, uma vez que 

esse narrador apresenta dois papéis. Fernando Sabino coloca no centro de sua 

narrativa a personagem central, ora sujeito, ora objeto. Na condição de sujeito, 

assume a primeira pessoa, procurando desvendar seus dilemas. Como objeto, 

passa a ser o narrador de fatos que aconteceram aos outros, assumindo uma 

posição onisciente e crítica, em terceira pessoa. Na confluência dos dois modos de 

narrar, o narrador é impelido a conferir os resultados das especulações pessoais. Ao 

adotar essa dupla perspectiva, O Encontro Marcado propicia ao leitor a ambigüidade 

na leitura de seu texto.  

O eu se estabelece numa mediação na relação sujeito-objeto, entre o vivido e 

o representado. Na comprovação destas hipóteses verificamos que o sujeito é objeto 

no romance ao se adotar a narração em terceira pessoa. A relação sujeito/objeto ao 

se colocar à prova, remete as personagens ao papel comprobatório do discurso 

cronístico. O “eu” é o porta-voz do objeto e vive os episódios narrados por uma 

espécie de narrador-voyer, que espreita a vida do “outro”. Ao espreitar a vida do 

outro o narrador recolhe e faz dessa reflexão mesclada à sua experiência, a sua 

existência mediatizada de segundo grau.  

O autor empírico cria uma sintonia muito grande com sua imagem ficcional, 

porque mais do que contar histórias ele se posiciona a comentar, avaliar, pensar 

sobre. Tal processo reflexivo é bastante peculiar ao cronista, como afirmamos 
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anteriormente, Fernando Sabino incorporou elementos cronísticos em sua prosa 

romanesca.  

Desta mediatização surge um novo “eu” pleno de onticidade, por meio da 

busca do outro. Ao resgatar seu próprio “eu”, o narrador resgata também seu lugar, 

no espaço perdido da existência.  Parece-nos importante ressaltar que, da relação 

sujeito/objeto, verificar-se-á o encontro marcado, a personagem transpassa o viver 

cotidiano para o encontro da totalidade. Concluímos, portanto, que a experiência 

narrada faz do narrador o objeto da experiência vivida. 

Importa notar, que da duplicidade do narrador verificamos um discurso 

literariamente intencionado, o narrador-testemunha narra a vivência do “eu”.  O 

Encontro Marcado é repleto em alusões, menções, citações de outros textos de 

outros autores. Tudo perpassa sob a mira do narrador, que compõe o retrato de uma 

época, um microcosmo, transformando desta maneira uma experiência pessoal em 

coletiva. As citações transformam-se em signos, fecundos em significações, 

verdadeiros fragmentos que iluminam detalhes. Desta maneira as citações co-

participam da narrativa e formam uma geração nova, visto que, veicula informações 

de uma geração em formação.  

Ainda com referência a uma geração, parece-nos importante ressaltar que a 

narrativa é ao mesmo tempo individual e coletiva. A narrativa fictícia também 

escreve a história da sociedade da qual se inscreve e da qual participa. Sendo assim 

os caminhos do narrador ressoam em toda uma geração. A personagem Eduardo 

Marciano revela o desejo de passar a limpo sua história.  

O caminho de Eduardo é o da escolha, da liberdade, da responsabilidade e 

da posse de si mesmo e da procura do outro. Eduardo fracassa em todas as 

tentativas de se encontrar. As outras personagens também fracassam em todos os 

seus projetos porque não sabiam se contestavam ou se aderiam, saíam pela 

tangente ou questionavam o status quo. 

 Em todos os balanços que fizera de si e de sua geração verifica que falhara. 

O intelectual, o futuro romancista só sabia escrever sobre a arte de escrever. A 

oscilação entre a intelectualidade e  ideais burgueses tolhem a dignidade do 

intelectual. É uma visão bastante romântica da realidade querer praticar uma 

oposição aos valores consagrados. Eduardo manifesta consciência da experiência 

por que passara, tal qual declara Martins (1988, p. 47): 

 



 110

Por isso, é importante que o limiar da consciência das personagens 
de narrativas em primeira e terceiras pessoas nos seja dado a 
conhecer pelo narrador, que reconstrói a personagem a partir do 
nada,  recriando-a. (...) Á medida que sua consciência filtra e capta  
este mundo, antes inexplorado, ele passa a existir. A personagem 
constrói, então, sua verdade ao decifrar seu mundo interior.  

Essas considerações à luz desse estudo, leva-nos a afirmar e a confirmar que 

o fracasso do narrador metaforicamente remete-nos ao fracasso de uma geração. 
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