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para o pequeno Antonio 
 
para Claudio Magris 
em memória de Osman Lins
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O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas.

Carlos Drummond de Andrade
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1.a fase
Gênese
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Absolutamente tudo, as conchas, uma flor que se abre, a 
maré sulcando a areia na praia, traz de volta a Floriano a 
imagem de uma vagina. Ele está prestes a entrar na sala 
de mãos dadas ao preceptor, que prefere ser chamado de 
Bonaparte. Floriano vê a cortina de veludo roxo, com 
vincos de alto a baixo, dobrados num lábio na boca de 
cena, e isso também lembra uma vagina. Vinte e poucos 
rapazes aguardam adiante, calados no assento das suas 
carteiras, uns com as mãos espalhadas no tampo, ou-
tros de braços cruzados, estalando os dedos, mortos de 
tédio, à espera de sua entrada com o fantástico velhote, 
dito Napoleão, que logo antes tinha lhe avisado.

Caboclo, não quero mais que você me chame de 
preceptor. Pelo menos aqui, e ele dá uma pisadela no 
tablado. Entendido?

Floriano balança a cabeça, entendido.
Em seguida, os dois se dão as mãos e entram em 

cena.
O rapaz pisca os olhos tateando no escuro, e Bona-

parte puxa pelo seu braço, para que chegue mais per-
to. Quando volta a enxergar, Floriano nota o halo das 
janelas cobertas com lençóis por cima do gradeado. A 
noite clara entra azulada pelo contorno das frestas. O 
que lhe vem à cabeça é, ótimo, já apagaram os faroletes 
lá fora. Mal tem tempo de tomar seu lugar no palco, 
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e Bonaparte, apressado, ergue as mãos levando junto 
uma das suas. Ainda estavam de mãos dadas. Floriano 
baixa a cabeça e olha os pés. 

Veste calças curtas, atadas por um laço à altura dos 
joelhos, e botas de bico fino. Tem um chapéu em forma 
de cone e um lenço azul no pescoço. A cara lhe pintaram 
de branco. Está sem as luvas, mas não importa. O que 
incomoda são os calçados, com largos saltos de madeira, 
como tamancos ou botins, daqueles que hoje em dia só 
uma mulher usaria. Um dos rapazes começa a assoviar, 
desatando apupos e umas poucas palmas dos dois ou três 
mais ansiosos. Alguém pede silêncio com um longo psiu, 
e Floriano dá uma risada curta, abafada. O preceptor 
de novo puxa seu braço, não se importa com assovios. 
Napoleão, 2.° sargento na escola de oficiais, importa-se 
apenas com sua a parte, e de repente começa a falar. E 
fala como disse que faria. Bem pau-sa-da-men-te.

Ao mais nobre e incompatível grupo de pequenos po-
líticos e recrutas, vocês, os senhores, meus queridos jo-
vens, me ouçam com atenção. Que, embora se estude 
por gosto no adiantamento da vida particular, os favo-
res que vocês, aqui, já receberam, e ainda recebem, na 
instrução, na disciplina, mesmo os que vão embora em 
breve, ou até os que já foram antes do seu tempo, são o 
fruto das indústrias que governam as nossas vontades. 
E lhes digo o seguinte, que essas são, principalmente, 
o Medo e também a Dureza. 

Bonaparte solta a mão dada, dá um passo adian-
te e ergue os braços, deixando Floriano à sombra das 
lanternas. 
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Quero dizer, dureza nas empresas da vida, porque 
é difícil tentar, tentar, tentar, e um constante medo do 
sucesso, pois quando pensamos nos grandes homens 
de antes, e também nos de hoje em dia, não podemos 
ignorar a sua imensa dignidade, que de bagatela em 
bagatela, frivolidade a frivolidade, nós todos, vocês to-
dos, aliás, devem almejar entender, copiar, memorizar. 
Memorizar é muito importante. É pra isso que temos 
nosso espetáculo de hoje. Temos sim, vejam só, asso-
vios não. Sem assovios, por favor, ou então já sabem.

E chega perto da primeira fila de assentos. Os ra-
pazes se calam. Ele continua.

É o espetáculo dos grandes homens do Império, e 
de outros impérios. E das repúblicas, dos doges de Ve-
neza, a dos holandeses, as clássicas. Gregas. Também 
as modernas, da Europa latina. Bravo. Com certeza, 
e bravo a vocês, brejeiros, das fazendas, do interior, 
que os brutos também merecem homenagens, por que 
não? Pois é exatamente isso o que acaba de começar. 

Então Bonaparte, chapéu tricórnio e casaca cinza, 
o espadim à cintura, faz um gesto brusco, baixando as 
mãos de modo repentino, e a sala volta a cair na mais 
profunda escuridão.

Floriano está ao pé da cama, com Jean-Claude Fouché 
no colo, aguardando a inspeção daquela noite. Vinha 
de Fouché o texto que José Gentil, Bonaparte, que-
ria encenar. Gentil ama monólogos marciais. Mas al-
guém tinha lhe dito que o Napoleão francês não era 
imperador coisa nenhuma, que militar de carreira não 
tem sangue azul como Pedro ii. Floriano pensa nisso, 
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quando Bonaparte vem dormitório adentro, brusco, 
marchando entre as camas com o fardão azul-marinho 
de preceptor. Penteou o cabelo, cheira a malva, tem o 
rosto reluzente por uma fina capa de suor.

Floriano, eu vim aqui porque, você sabe. O que 
houve foi feio, e faz uma pausa. Não é errado. Parar 
no meio, calado, lá em cima. O que é que se vai fazer? 
Nem todo mundo dá para o teatro.

Floriano escuta, levanta os olhos. Deixa Fouché 
em cima do colchão. 

Você pode fazer melhor fazendo outra coisa, tem 
tanta coisa. Não tem? 

Tem, Floriano pensa. 
Não tem? 
Talvez ele tenha razão. 
Tem razão, Floriano engole em seco, de acordo, 

e fica à espera de que o imperador saia e venham os 
outros, com sua gritaria grossa, o vaivém entre as ca-
mas, perguntando, imitando. Querendo saber o que 
era para ele ter dito a Bonaparte, ali, na hora. O que 
foi que ele devia ter feito e não fez? Mas Floriano não 
diz nada. 

Há um talento que talvez tenha sido o desenlace des-
se episódio de 1863, quando Floriano completou, com 
aprovação plena, o curso na Escola Militar do Rio de 
Janeiro. Era seu pendor para a pintura. Ele pintou o 
pano de boca e os cenários do palco no teatro da escola 
de oficiais. Antes, numa primeira tentativa, não alcan-
çou o coeficiente necessário para admissão em nível de 
cadete. Inabilitado, matriculou-se na Escola Central 
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como praça do Batalhão de Artilharia a Pé, onde chega 
à patente de cabo. Dois anos depois, afinal consegue 
ingresso no curso da Praia Vermelha, e então repete o 
primeiro ano por reprovação no exame de grau. Flo-
riano estreia como cadete relapso, e é dessa forma que 
conhece José Gentil.

Vá e ganhe o mundo, caboclo. 
E alta noite, ao deixar o dormitório dos cadetes, 

essa foi toda a conclusão possível, uma espécie de vati-
cínio da parte do boca-grossa, o sargento espetacular e 
autoproclamado, em cena, Napoleão Bonaparte.

Na manhã seguinte, ele folheia a correspondência do 
imperador, numa biografia que lê aos poucos, saltan-
do páginas, elegendo as fases preferidas na carreira de 
Napoleão. Floriano começou pelo fim, pela documen-
tação, Nunca antes vista. Cartas pessoais e outras polí-
ticas revelando, ali, Uma face inédita do general supre-
mo. Numa delas, em mensagem ao Egito destinada a 
um ministro seu, Bonaparte opina sobre a importância 
da escrita. Floriano se entusiasma, lê sorrindo, pratica-
mente de esguelha.

Da mesma forma que as ciências técnicas, diz Na-
poleão, a crônica também merece uma escola para o 
aprendizado e o exercício do seu ofício. Há uma dife-
rença tão colossal entre dois livros escritos sobre a mes-
ma época, ou o mesmo indivíduo, que quem deseje 
uma notícia confiável e se atire numa biblioteca vasta 
encontra-se num labirinto quase infinito. Minha von-
tade é reunir todos aqueles que fazem a história dos 
eventos presentes até nossos dias atuais. Importa pou-
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co que estejam mais ou menos distantes dos fatos. Pois 
não há dúvida de que o historiador do presente será o 
mais verdadeiro de todos, porque está mais próximo 
aos leitores que lhe servirão de juiz. Seja como for, são 
apenas dois os aspectos essenciais a serem considera-
dos, os fatos materiais e as intenções morais. 

Floriano para e pondera. Napoleão continua.
Sobre os fatos materiais não deveria haver grande 

diferença, no entanto praticamente não há acordo en-
tre dois levantamentos de um mesmo vilarejo. Quan-
to às intenções morais, como podem ser resgatadas 
de dentro de outro eu? Se decreto uma ordem, quem 
chega a alcançar a ideia por trás da ordem, ou mes-
mo a profundidade da minha intenção? Quem chega 
a entender como cada qual acolhe essa ordem, avalia 
e torce sua razão até que se conforme a seus planos ou 
interesses particulares? Mas é isso que faz a crônica, 
abarca a sem-razão das coisas. Já vi pessoas próximas 
questionarem no campo de batalha as minhas ideias 
para a campanha ou a intenção das decisões que to-
mei, e agirem contra mim, o seu general. Um único 
ponto de vista não nos dá o fato material nem a moral 
das intenções. Por isso, nunca me convenci a escrever 
minhas memórias e desfilar os sentimentos a partir dos 
quais brota meu juízo. Não me inclino às confissões, 
como Rousseau, já que elas não me explicam. Os even-
tos causados pelas minhas ações, sim. Ao atuar, altero 
meu povo, modifico-lhe a história, porque a gênese do 
passado está no presente, não o contrário. E esta será a 
primeira lição na ciência dos meus cronistas.

* * *
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Ele fecha os olhos, respirando a página. Em seguida, 
põe o livro de volta na estante ao lado da cama. Os 
outros ainda estão dormindo. Vem pelo janelão ao 
fundo uma luz arroxeada, que se mistura ao brilho do 
lampião em cima da mesinha. Ali à cabeceira estão a 
sua escova de pelos, para a farda, um estojo de laca 
com tesoura e navalha, a lupa, um abridor de cartas, a 
caneta-tinteiro e um feixe de lápis atados com uma fita 
vermelha. Floriano embrulha cada um desses objetos 
numa peça de roupa e coloca uma por uma dentro da 
maleta aberta em cima da cama.

Prefere fazer a mala de madrugada. Prefere polir as 
botas cedo na manhã e tomar café com a primeira leva. 
Assim, iria poder voltar à biografia no intervalo das ta-
refas, ou então depois, livre, se conseguir um exemplar 
só seu. E leria sem mais ninguém por perto, pergun-
tando, insistindo, querendo saber o que era aquilo, já 
que naquele dia, à tarde, em plena luz da baía de Gua-
nabara, ele afinal ia deixar a Praia Vermelha trajando 
seu uniforme de 2.° tenente. 

De volta à terra, já na chegada a Alagoas, para uma 
visita, tem má sorte. Os cabos do guindaste que faziam 
a descarga do Serena de repente se partiram. As pontas 
com roldanas dispararam para cima dos marinheiros. 
Um rapaz que trabalhava no porto foi atingido no pes-
coço e morreu na hora. Floriano passa por ele, perto 
do tablado de rolar os botes maiores para fora do píer. 
O rapaz usa luvas de lona verde, com as pontas dos de-
dos cortadas. Alguém pôs um punhado de areia no seu 
rosto, e o sangue parou de correr para longe do corpo. 
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Josina, sua pequena meia-irmã, vê a mancha no chão e 
pede que Floriano reze pelo rapaz, ou pelo menos diga 
a prece do bom-soldado. Ela está constrangida. Acha 
que é mau agouro um acidente na manhã da chegada 
a Maceió. Floriano não diz nada, observa as pobres 
docas com um píer e duas rampas. Josina sacode a ca-
beça e, dos seus dez anos de idade, entoa uma oração a 
Nossa Senhora Desatadora dos Nós.

Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais 
deixa de socorrer a um filho aflito, nossa Mãe, volta teu 
olhar compassivo sobre esse rapaz, vê o emaranhado de 
nós que houve em sua vida. Ninguém nem mesmo o 
Maligno poderá tirá-lo de teu precioso amparo, Mãe. 
Em tuas mãos não há nó que não possa ser desfeito. 
Mãe poderosa, por tua graça e teu poder junto a Teu 
Filho, meu Libertador, Jesus Cristo, recebe hoje em 
tuas mãos esse marinheiro. Ouve minha súplica, Maria 
Desatadora dos Nós, rogai por mim. Nossa Mãe, rogai 
por esse menino tão infeliz, tão infeliz. 

Josina se benze. 
Dois marinheiros que acompanhavam a oração, de 

pé, ao lado do corpo, se admiram da farda de Floriano. 
Comentam que, na hora dos cabos, eles pareciam co-
bras na cabeça de uma Medusa. Mas Floriano lhes diz 
que não, eram apenas cabos soltos por obra do acaso. 
Josina concorda de cabeça. Os marinheiros não pare-
cem convencidos, discutem a sorte do companheiro. 
Talvez fossem amigos dele. 

Ela acompanha os dois se afastarem dali, mas ami-
go nenhum deixaria à espera do oficial das docas um 
menino com o rosto coberto de areia, e a areia pintada 
com o sangue do amigo. 
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* * *

No início de seu apanhado sobre a curta vida de Flo-
riano, a quem ele prontamente chama de Implacável, 
Natale Netto conclui o seguinte.

Para compreender de forma ampla a personalidade 
de Floriano, tem-se hoje como certo que, além da in-
fância apartada do calor familiar e do aconchego do ar 
de nascença, da adolescência e juventude passadas no 
internato e nos quartéis, o jovem teve seu caráter fun-
damentalmente acrisolado na espartana e férrea disci-
plina da caserna, dentro de um cenário de recorrentes 
confrontos do Sul do país, na maior ação armada ocor-
rida até hoje na América do Sul. 

Porém, é um erro a tentativa de se determinar a 
fonte do trauma. Os relatos de sua vida desembocam 
numa postura fluida e endurecida, bruta, divina, pu-
bescente e senhorial, atenta, aleijada, gigantesca, pesada 
e em choque com toda e qualquer forma de sofistica-
ção, grave, fanática, paralítica, voluptuosa, impassível 
e muscular, ágil, pura, desnorteada, corcunda, gélida e 
escultural. Tudo está contido na mágoa que Floriano 
não esconde, cuja dor não tenta apagar. Ele próprio 
está preso numa ordem particular, e conta apenas com 
algumas poucas palavras muito bem seletas que o con-
duzem, efetivamente, em sua marcha solitária. 

Rousseau acreditava que apenas um homem sozi-
nho sabe como apreciar seu próprio sentido de ser, e 
que este homem, em seu estado natural, é feliz. Dide-
rot, na sua consideração sobre o que chamou de filho 
natural, ironiza o compatriota e garante, Só mesmo 
um homem mau está completamente sozinho. E Flo-
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