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Erico Verissimo em seu gabinete na União Pan-Americana, em 1953.
(ALEV 06a0192-1953)
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Introdução

Nos anos 1950, Erico Verissimo vivia uma situação tranquila. 
Com a abertura política ao fim da ditadura Vargas em 1945, não 
havia motivo para buscar refúgio em outro país, como fizera em 
1941 e 1943, quando o regime o perseguira, vigiando-o e censurando 
suas atividades de escritor. As duas estadas nos Estados Unidos 
haviam colaborado decisivamente para seu crescimento cultural e 
para que as desconfianças que o cercavam, sejam da direita ou da 
esquerda, fossem amenizadas. Seu romance mais recente, O Resto É 
Silêncio, de 1943, lhe trouxera acusações do regime e a simpatia dos 
socialistas. Seus dois livros de viagem, Gato Preto em Campo de Neve 
e A Volta do Gato Preto, respectivamente de 1941 e 1946, haviam 
dividido o público. Uma parte se encantara com o engenho narrativo 
de Verissimo no primeiro livro, enquanto outra considerava-o um 
ingênuo apaixonado pelos norte-americanos. O segundo livro, porém, 
conquistara as duas metades, uma vez que comprovava o espírito 
crítico do autor, sem perder seu toque magistral de contador de 
histórias.

Erico se encontrava, pois, num ambiente mais propício a 
voltar ao romance, e a um romance que estava latente nos seus 
planos e que nunca realizara. Por fim, animava-se a colocar o Rio 
Grande do Sul sob sua lente de aumento e mostrar, sob forma de 
romance histórico, como seu estado natal chegara a 1945, no plano 
sociopolítico. Começou a redigir, lentamente, o primeiro volume 
de O Tempo e o Vento: O Continente. Lançado em 1949, a história 
da família Terra-Cambará alcançou um sucesso inédito. A crítica 
o julgou unanimemente uma obra-prima e os leitores passaram a 
ter Ana Terra e o Capitão Rodrigo como parte da família. O êxito o 
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encorajou a escrever o segundo volume planejado, O Retrato, que 
veio à luz em 1951. Desta vez, houve certa decepção: o elemento 
épico fora deixado de lado, em favor da formação de um caudilho 
aburguesado, o médico Rodrigo Terra-Cambará. A acolhida morna 
interrompeu o andamento do processo criativo da trilogia, e Erico 
passou por um período de hesitações, avanços e recuos em relação ao 
terceiro volume: O Arquipélago. Tanto foi assim que o volume saiu 
apenas em 1961 e a obra só foi concluída no ano seguinte, custando 
ao escritor um grave enfarte no caminho.

Acontece que, em dezembro de 1952, Erico recebeu um convite 
inesperado. O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, João Neves 
da Fontoura, velho editado da Globo, insistiu em que assumisse o 
posto de Alceu Amoroso Lima (conhecido literariamente como Tris-
tão de Athaide) na direção do Departamento de Assuntos Culturais 
da Organização dos Estados Americanos. E argumentava: “Quero 
que o Brasil tenha nos Estados Unidos alguém que possa dar em 
suas universidades cursos sobre nossa literatura”1. Erico não ficou 
entusiasmado com a ideia de regressar à América do Norte, pois 
há muito sonhava em conhecer a Europa. Mas ante a insistência 
do Ministro, consultou a família, e todos, menos Clarissa, que não 
queria deixar os amigos, votaram por irem. 

Embarcaram em março de 1953, para um período de dois 
anos. Conta o escritor que, ao redor de maio, já haviam alugado uma 
casa na Upshur Street, de um adido de imprensa do Departamento 
de Estado que fora nomeado embaixador em El Salvador. Na União 
Pan-Americana, o então Secretário-Geral lhe deu posse, sem grande 
cerimônia, e apresentou-o aos seus novos colaboradores. E Erico 
viu-se encerrado num gabinete bege, de portas de aço verde-oliva, 
num edifício branco – que ele viria a chamar de Mausoléu de Már-
more – na Constitution Avenue, perto da Casa Branca, ladeado pelo 

1 VERISSIMO, Erico. Solo de clarineta: memórias. 20. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. v.1, p. 279.
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Departamento da Marinha, pelo Departamento do Interior e pela 
Comissão de Energia Atômica. Ao toque de um botão do telefone, po-
deria ter a sua disposição o Dr. Ralph E. Dimmick, seu assistente, ou 
sua secretária Mary (cujo sobrenome holandês ele nunca decorou).2 
Preocupado com sua completa inexperiência, pôs-se a examinar a 
lista de nomes que Amoroso Lima lhe dera de seus subordinados, 
com anotações sobre como era cada um deles. Depois leu uma mo-
nografia explicativa sobre a OEA e a UPA, assustando-se com suas 
desconhecidas atribuições administrativas, que incluíam as cinco 
divisões e setores do Departamento: Educação, Filosofia e Letras, 
Música e Artes Visuais, Ciências Sociais e a Biblioteca de Colombo. 
Sua função era fazer com que todos cumprissem os programas do 
Conselho Cultural Interamericano e prestar contas à Comissão 
Administrativa da OEA, junto com os demais diretores dos outros 
Departamentos. Cercado por uma equipe altamente competente de 
especialistas, Erico logo aprendeu a delegar tarefas e conquistar seus 
funcionários. Seu desempenho no cargo foi plenamente satisfatório 
– tanto que não queriam que deixasse a UPA em 1956.

Erico Verissimo conferencista

Na direção do DAC/UPA, os deveres de Erico não eram so-
mente burocráticos, embora estes lhe tomassem o dia inteiro. Um 
deles era o de realizar conferências sobre o papel da OEA na união 
das nações americanas e cumprir o mandado de Neves da Fontoura 
de divulgar a literatura brasileira.  Sua experiência de contato com 
públicos diversos, que adquirira em suas estadas anteriores nos 
Estados Unidos, tornou-se uma feliz tarefa – podia circular por 
diversas cidades, e ele sempre apreciara viajar, e sair do ambiente 
administrativo que o esgotava. Palestrou em diversas universida-
des e colleges, sobre o pan-americanismo, as realizações de seu 

2 Cf. VERISSIMO, Erico. Solo de clarineta: memórias. 20. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005. v.1, p. 283.
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Departamento e sobre as culturas e literaturas latino-americanas. 
Embora tivesse a obrigação de defender a política de relações cultu-
rais interamericanas –, por vezes, inadequada às necessidades dos 
países-membros da OEA –, Erico se valeu desses espaços livres para 
manifestar suas próprias convicções e princípios sobre questões de 
direitos humanos, ditaduras, cultura, literatura, educação e alfabe-
tização. Suas conferências, pronunciadas em diferentes estabeleci-
mentos norte-americanos de ensino superior e outras instituições 
culturais, permitem delinear as questões que o motivavam e atestam 
seu empenho pela unidade e emancipação das Américas. 

Sobre literatura brasileira, é exemplar a conferência que 
realizou primeiro em espanhol, no clube Ateneo, de Washington, 
e depois repetiu, com algumas modificações, na Universidade de 
Harvard, em 3 de dezembro de 1953 e que intitulou Reflexões sobre 
Machado de Assis. Seu estilo é de um romancista, realçando os traços 
humanos da trajetória de sua personagem, algumas curiosidades, os 
problemas de cor e saúde – mais enfatizados na versão em espanhol 
do que na em inglês – mas principalmente o que pensa, ao lado de 
alguns críticos, sobre a obra do mestre, de quem se tornara cada 
vez mais admirador. Compara Machado a Eça de Queiroz, de quem 
sempre fora aficionado, realçando suas diferenças. A assombrosa 
sondagem das almas que o Bruxo do Cosme Velho realiza o induz a 
colocá-lo ao lado de Freud, Kafka e Proust. A amargura e o ceticismo 
de Machado em D. Casmurro e Memórias Póstumas de Braz Cubas 
lhe chamam a atenção, pela inclinação do mestre ao lutuoso, assim 
como a limpeza do estilo de linguagem, ao modo do romance inglês, 
segundo a qual gostaria de modelar sua escrita. 

Em 21 de fevereiro de 1955, Erico é convidado a palestrar so-
bre A liberdade na América Latina no tradicional Hollins College3. 
Convém lembrar que em diversos países, por exemplo no Paraguai de 

3 Pioneiro entre as escolas superiores para moças, transformou-se em 
uma prestigiada universidade da Virginia, dedicada às artes liberais.
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Alfredo Stroessner (1954-1989), na Colômbia de Rojas Pinilla (1953 – 
1957), na Nicarágua de Anastasio Somoza (1936-1956) e no Brasil de 
Getúlio Vargas (1930-1945), haviam prosperado regimes ditatoriais, 
muitos apoiados pelos Estados Unidos, por interesses comerciais e 
de combate à infiltração comunista. Erico aceitou o convite, desen-
volvendo a ideia de que liberdade e democracia andam juntas e que 
deveriam ser defendidas, não para que as nações latino-americanas 
se tornassem capitalistas, mas para que houvesse mais justiça social, 
de modo que os mais abastados deixassem seus excessos de fortuna 
para que a maioria do povo contasse com o essencial. 

Erico e Mafalda Verissimo no Hollins College, em 1955.
(ALEV 06a0228-1955)

No mesmo ano, em abril, Erico se apresenta na Universidade 
da Geórgia4, para uma conferência sobre as duas Américas, a Latina 
e a do Norte, com o título de A América do Sul e o Sul Americano. 

4 A Universidade situa-se na cidade de Athens. Foi fundada em 1785, antes 
da Guerra Civil, e é a mais antiga universidade estadual, tendo inaugurado 
o sistema norte-americano de educação de ensino superior.
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Ao dirigir-se ao público acadêmico, observa que um paralelo entre 
os latino-americanos e os estadunidenses normalmente causa po-
lêmicas, em vista da diversidade dos dois povos, mas que procurará 
similaridades possíveis. Ele as encontra não entre os sul-americanos 
e os habitantes do Leste ou Oeste norte-americanos e sim no Sul, 
usando as características da região menos adiantada daquele país 
para aproximá-la das condições de vida e cultura da América do Sul. 
Com isso, tenta demonstrar que uma compreensão maior é viável, 
tendo em vista que o Sul medeia os extremos e poderia formar uma 
ponte para o entendimento de todos os americanos.

Ainda no ano de 1955, em 4 de abril, no University Women’s 
Club, em Washington, D.C.,5 Verissimo realizou uma conferência que, 
como o título sugere, Pan-Americanismo: it works, buscou historiar a 
necessidade de união entre as Américas, respondendo ao interesse de 
época sobre o progresso do comunismo no Hemisfério. Enfatizando 
o papel de Simon Bolívar na história das relações interamericanas, 
Erico explana como, desde o Congresso do Panamá, por ele convoca-
do, as sucessivas tentativas de unificação das repúblicas americanas 
vieram a constituir a Organização dos Estados Americanos, em 1948. 
A partir daí, historia todas as Conferências Interamericanas até 
1954 e suas resoluções, chegando à conclusão que, mais importante 
que o combate ao comunismo, foram as tratativas culturais sobre 
erradicação do analfabetismo, da miséria e das doenças, para ele as 
verdadeiras causas que levam às revoluções socialistas.

5 Segundo consta, o Clube se chamava Sulgrave, fundado no começo do 
século XX, na Wadsworth House, uma residência de inverno do nova-
-iorquino Herbert Wadsworth e sua esposa Martha Blow Wadsworth, na 
Massachusetts Avenue. Fora usado em 1918 pela Cruz Vermelha e em 1932 
foi adquirido por um grupo de distinguidas senhoras, chefiado por Mabel 
Boardman. Era e é filiado ao tradicional University Women’Club, de Lon-
dres, fundado em 1886, com sede em 2 Audley Square, o que explica o 
nome empregado por Erico.  In: https://www.sulgraveclub.org/Default.as
px?p=dynamicmodule&pageid=383687&ssid=305837&vnf=1
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Em maio do mesmo ano, Erico Verissimo compareceu a uma 
mesa redonda na Universidade da Califórnia em Los Angeles, sobre 
Estudos Latino-Americanos. Ele lecionara Literatura Brasileira na 
sede da Universidade em Berkeley, durante sua estada de 1943-44, e 
era como voltasse ao lar acadêmico. O campus de Los Angeles havia 
se expandido largamente6. Verissimo fora convidado na qualidade 
de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-
-Americana e denunciou veementemente o anti-intelectualismo que 
então grassava sobre as democracias, em especial sobre os Estados 
Unidos, ameaçando escritores, artistas, cientistas, professores, com 
censura, expurgos, queima de livros e assassinato de caráter, no 
auge do Macarthismo. Sua tese é que deveria haver liberdade antes 
de tudo, para que as relações com a América Latina chegassem a 
um entendimento verdadeiro, fundado no conhecimento e não em 
preconceitos ideológicos.

Nos discursos que a nossa pesquisa conseguiu recuperar 
pode-se inferir o quanto a Erico interessava diminuir a distância e 
os conflitos entre América do Norte e do Sul, por meio do conheci-
mento mútuo. É assim que, ao defrontar-se com plateias acadêmicas, 
procura evidenciar que as diferenças não podem ser apagadas, já que 
são questões de identidade, mas que a informação séria, baseada nas 
ciências, especialmente as humanas, e nas artes, poderia fortalecer 
laços de compreensão e respeito, sem implicar em dominação cultu-
ral, algo que nos anos 50 abastecia as resistências de parte a parte.

Nesse período, as democracias ocidentais estavam ameaçadas, 
pelas assimetrias econômico-sociais entre países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos e devido à ascensão da Guerra Fria entre EUA e 
URSS. O clima se acirrava e Erico percebe a urgência da defesa da 
liberdade política e da liberdade de ideias. Nunca compactuara com 

6 Está hoje no 31º. lugar entre as melhores universidades do mundo, se-
gundo o QS World University Rankings de 2017. Entre seus egressos apa-
recem quatorze Prêmios Nobel.



15

ERICO VERISSIMO NA UNIÃO PAN-AMERICANA | Discursos 1953-1956

regimes ou medidas que cerceassem o pensamento e a livre expressão 
ou os direitos fundamentais do Homem. E, mesmo na condição de 
representante da OEA nesses ambientes acadêmicos, fez valer seus 
princípios pessoais, mostrando, sem imposições ou retórica oficial, 
o que poderia ser feito para amenizar as divergências existentes e 
manter a paz social. 

Erico Verissimo diplomata

Além do circuito de palestras e conferências que realizou nos 
Estados Unidos durante sua estada na União Pan-americana, Erico 
Verissimo foi chamado muitas vezes a prestar contas de sua admi-
nistração em encontros oficiais e principalmente nas Conferências 
Interamericanas da OEA. Nessas ocasiões, as exigências eram bem 
maiores. Era sua responsabilidade comandar uma equipe altamente 
especializada, cujas atribuições regulamentares incidiam em diversas 
áreas do conhecimento, que exigiam pesquisa, produção de conheci-
mento e resultados correspondentes aos desígnios da Organização. 

Embora inexperiente nas lides diplomáticas que enlaçam as 
relações internacionais, campo minado por interesses e sujeito a 
abalos ao menor sinal de interferência indevida, Erico conseguiu 
se movimentar nos círculos diplomáticos de Washington e nas reu-
niões e conferências de cúpula da OEA de que teve de participar, 
sempre apoiado por seus assessores, e desempenhar suas funções 
sem causar atritos internacionais. Não é pouco, tendo em vista que 
a conduta de alguém em missão diplomática requer preparo, cautela 
e sensibilidade para o momento, mais ainda para um escritor de 
ficção que representava também o seu país. 

Em 1954, ao representar seu Departamento na X Conferência 
Interamericana de Ministros do Exterior, em Caracas, ele cumpre 
seu papel, explanando objetivamente o que a OEA realizou em seus 
65 anos de existência. Mas também encontra tempo para saudar o 
discurso do chanceler da Guatemala, Guillermo Toriello, que acusa 
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os Estados Unidos de tentarem derrubar o governo legítimo de 
Jacobo Arbenz (sob os olhos desdenhosos do Secretário de Estado 
John Foster Dulles). Na festa oferecida no Círculo Militar, não hesita 
em deixar a fila de cumprimentos de Pérez Jiménez, ao perceber que 
a homenagem era para o ditador da Venezuela. Numa das tardes, 
junto com o diretor da Divisão de Educação e seu assessor, pôs-se 
a redigir o documento Campanha contra o analfabetismo, de que 
Erico se orgulha ter sido aprovado sem emendas na Conferência.7 

Por solicitação de Carlos Dávila, substituto de Lleras Camargo 
na Secretaria Geral, que não se encontrava bem, representa-o no X 
Congresso Pan-americano da Criança, na cidade do Panamá, em 
fevereiro de 1955. Abre a sessão inaugural, em espanhol, diante de 
membros do governo panamenho, de diplomatas, do núncio apos-
tólico e dos delegados ao Congresso. Ataca as ditaduras em geral, 
a desumanidade coetânea, em especial ante a miséria dos povos 
latino-americanos, que só a promoção da justiça social poderia 
vencer, e chama à luta pela manutenção da paz mundial, ante as 
ameaças iminentes de uma Terceira Guerra Mundial, armada de 
bombas atômicas. Vale salientar o apelo que dirige aos presentes 
pela preservação da vida das futuras gerações, evitando que venham 
a ser sacrificadas em novas guerras.

 

7 VERISSIMO, Erico. Solo de clarineta: memórias.20. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras,2005. v.1, p.295-6.
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Erico na Conferência Interamericana da Criança, em 1955.
(ALEV o6a0230-1955)

No Encontro do Instituto Internacional de Literatura Ibero-
-Americana, no México, ainda em 1955, Erico reconhece a importân-
cia das organizações internacionais pelo trabalho que realizam, por 
vezes desconhecido, que prestam à sociedade: elaborando os textos 
de futuros tratados e convenções, preparando projetos, publicando 
informativos e livros, promovendo o intercâmbio de especialistas 
e estudiosos, centros de pesquisa e seminários. E trata de expor as 
realizações de seu Departamento em prol da cultura das Américas: 
duas coleções dedicadas, uma à literatura e outra ao pensamento 
da América. Destaca, na primeira, a antologia de Torres-Rioseco e 
a da prosa de José Martí, entre outras; e, na segunda, a coletânea A 
Filosofia Latino-americana Contemporânea e a da Escola de Recife. 

Em 12 de maio de 1956, Erico comparece à II Reunião do Con-
selho Cultural Interamericano da OEA, que congregou Ministros de 
Educação de 21 países-membros, para fins de avaliar o trabalho do 
DAC e elaborar seu novo programa de atividades, que contemplasse 
o fomento da educação fundamental, através de meios e métodos, o 
qual deveria ser desenvolvido em conjunto com a Comissão de Ação 
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Cultural mexicana. O Ministro da Educação do Peru, um general, 
presidia o encontro, e a UNESCO se fez presente através de seus 
observadores. Esta recém levara a cabo sua conferência regional 
com o tema “Ensino Gratuito e Obrigatório na América Latina”, 
cujos resultados seriam repassados à Conferência dos Ministros. 

Em sua fala, Erico salienta a necessidade de que a Reunião 
articule um programa de erradicação do analfabetismo, já que na 
América Latina havia 45 milhões de pessoas que não sabiam ler 
nem escrever, e mais 15 milhões de crianças sem escolas. Informa 
que seu Departamento já tinha instalado 500 bibliotecas na Nica-
rágua e outras 500 em Costa Rica e que haviam sido despachados 
materiais instrucionais para outras no Equador e na Bolívia, além 
do Peru. E pede suporte para o programa de produção de livros 
para adultos recém alfabetizados, apoiado na criação de bibliotecas 
populares, estimulando a leitura e, com isso, a melhoria da vida de 
suas comunidades. 

Ao longo de sua defesa do programa de atividades DAC/CAC, 
invoca suporte financeiro para os projetos da Seção de Artes e Filo-
sofia, com o término do Dicionário de Literatura Latino-Americana 
e a continuidade da tradução de obras significativas dessa literatura; 
a promoção de seminários e reuniões sobre problemas sociológicos 
e antropológicos, proposta pela sua Seção de Ciências Sociais; ini-
ciativas para o uso pacífico da energia nuclear, em que a Seção de 
Ciência e Tecnologia poderia cooperar; apoio à Biblioteca Colom-
bo, especializada em assuntos americanos; fomento de filmotecas 
circulantes, de apresentações interamericanas de artes musicais e 
visuais; e por fim, o que considera de suma importância, a Carta 
Cultural da América, que abrangeria todas a normas aprovadas pelas 
Conferências desde o início até o ano em curso.

Esse vasto programa esclarece o intento de Erico em dar ao 
Departamento que dirigia um caráter eminentemente humanísti-
co, orientado pela função primordial da cultura e das artes, mas 



19

ERICO VERISSIMO NA UNIÃO PAN-AMERICANA | Discursos 1953-1956

também das ciências sociais e ciências aplicadas. Ele não trai sua 
antiga experiência de editor, ao insistir em publicações que viriam 
a beneficiar a união das nações americanas, a compreensão mútua 
e a manutenção da paz.  

Ao final do tríplice evento, ele se despede comovido, anun-
ciando sua demissão para agosto do mesmo ano, e agradece ao 
Governo do Peru, aos delegados ao Congresso, a seus colaboradores 
do Departamento de Assuntos Culturais, pelo convívio amigo – e 
pelo trabalho desenvolvido na efetivação do evento. Também apre-
senta seus agradecimentos aos funcionários do governo peruano, 
que os auxiliaram, e a todos que se envolveram no Congresso, de 
tradutores e taquígrafos a arquivistas. Para ele, aquela era a melhor 
oportunidade para “dizer aos representantes dos Estados Mem-
bros da Organização dos Estados Americanos que, dificilmente, se 
encontrará organismo nacional e internacional composto de gente 
mais competente, leal e dedicada que a União Pan-Americana”. 
E encerra seu pronunciamento com a proposição, que reconhece 
como da imaginação de um escritor, “Que os povos da América se 
encontrem, se visitem, se compreendam e se ajudem mutualmente 
e, como resultado de tudo isso, se estimem e se amem”.

Os mesmos termos de seu pronunciamento no Peru são mais 
tarde repetidos, em inglês, numa espécie de prestação de contas ante 
a U.S National Commission for UNESCO, reunida em Milwaukee.8 
Ao documento-base de Lima, Erico acresce informações sobre a 
participação da sua Seção de Música na constituição do Conselho 
Internacional de Música, patrocinado pela UNESCO, e sobre a 
contribuição da sua Divisão de Sociologia ao Boletim Internacio-
nal de Ciências Sociais da UNESCO para a América Latina. Ele se 
empenha em defender o seu Departamento quanto à colaboração 
com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

8 Não foi possível datar esse evento da UNESCO, que não consta em sua 
página.
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e a Cultura 9, pois a UNESCO era  responsável pelos objetivos da 
ONU de contribuir para a paz e segurança mundiais, desenvolvendo 
áreas como educação, ciências e tecnologia, ciências humanas, artes 
e comunicação/informação. 

Um diplomata à contragosto

Os discursos aqui apresentados tornam claro o ponto de 
vista de um romancista que, ao enfrentar plateias tanto acadêmicas 
quanto oficiais, nunca se desviou de seu empenho, desde jovem, na 
radicação de regimes democráticos. Mesmo sem familiaridade com 
as exigências da diplomacia, tentou, de acordo com seus princípios, 
pacificar as interações entre Estados Unidos e países da Centro e 
Sul-América, através da defesa da cultura. Deu especial atenção 
às literaturas e artes de parte a parte, considerou primordiais as 
questões educacionais, científicas e tecnológicas, no sentido de 
emancipar os povos latino-americanos, mas também não fugiu aos 
aspectos de espoliação econômica e conflito ideológico evidentes em 
suas visitas, numa fase da política externa norte-americana que, no 
governo Eisenhower, após a vitória dos aliados na Segunda Grande 
Guerra, dedicou-se ao combate do comunismo na Guerra Fria e 
buscou conquistar alianças mais estreitas do que as realizadas no 
governo de Franklin Delano Roosevelt nas demais Américas. 

Seus discursos revelam a posição política progressista de 
um escritor proveniente do sul do Brasil, próximo de países como 
a Argentina e o Uruguai, que conhecia o espanhol e era fluente em 
inglês, permitindo-lhe adotar um lugar de fala com a autoridade de 
quem vivia a condição latina. O fato de ter circulado pelas três Amé-
ricas levou-o a perceber melhor os efeitos díspares, tanto internos 
quanto externos, das relações de poder na época. Preocupado, ao 
mesmo tempo, em obedecer às atribuições que seu cargo na OEA 

9 A sede atual da UNESCO se situa em Paris. A Comissão Nacional dos 
Estados Unidos se divide por diversas cidades norte-americanas. 
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determinava e em empreender, na medida de suas limitações e 
possibilidades, intervenções que sustentassem a paz e o bem-estar 
entre as Américas, como gostaria que fossem, ele se utilizou princi-
palmente de comparações entre identidades culturais para dirimir 
preconceitos e relatou o trabalho de seu Departamento fielmente, 
sem trair a Organização de que fazia parte e os colaboradores que 
o assessoravam. Imprimiu um sinete muito seu às atividades que 
estavam ao seu alcance propor e realizar, como assinalam iniciati-
vas ligadas à leitura, à erradicação do analfabetismo, a publicação 
de coleções temáticas sobre o mundo latino-americano, a valoriza-
ção da Biblioteca Colombo, como seria de esperar de um escritor 
e de um ex-editor. Pugnou pela formação de professores e pelo 
intercâmbio de especialistas e estudantes, tanto para melhorar as 
situações de comunidades muito destituídas quanto para incentivar 
o encontro com o Outro temido ou ignorado. 

Não renunciou a sua escrita criativa. Embora não encontrasse 
tempo ou disposição para terminar o último volume de O Tempo e o 
Vento, não desperdiçou a experiência adquirida nessas lides admi-
nistrativas e diplomáticas para alimentar sua produção literária. Seu 
encantamento com o México, que visitou com a família, mas também 
as vezes em que teve de se deslocar para resolver problemas com o 
Comitê de Ação Cultural, desaguaram em México, narrativa de via-
gem pouco lida hoje em dia, embora valorizada no exterior, traduzida 
na Itália e premiada pelos mexicanos. Ter vivido pessoalmente as 
problemáticas relações interamericanas permitiu-lhe, por um lado, 
retratá-las mais tarde em O Senhor Embaixador, em que as tediosas 
festas nas embaixadas e a subserviência latino-americana aos Estados 
Unidos aparecem sob forma de uma paródia cruel na figura do Em-
baixador Gabriel Alvarado e do governo ditatorial de Sacramento. Por 
outro lado, suas obrigações de representante da OEA levaram-no a 
observar algumas ditaduras latino-americanas, vivência que já trazia 
dos tempos de Getúlio Vargas, e a traçar a história de como próceres 
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corruptos e violentos encaminham suas comunidades a regimes de 
exceção, como acontece em Incidente em Antares.

A noção de tradução cultural, de Homi H. Bhabha,10 de que a 
mensagem que refere um objeto aos sujeitos emissores e receptores 
se abre em possibilidades de sentido que não são intencionais, que 
derivam de construções culturais e históricas e que se imiscuem no 
processo de comunicação, tornando-o multissignificativo e capaz 
de atuação política, possibilita entender como Erico evitou os 
processos discursivos de dominação herdados dos imperialismos. 
Abordando, em seus discursos e conferências, questões delicadas 
como as de identidade étnica, racial, de gênero ou nacionalidade, 
e interesses econômicos, numa situação de caráter diplomático, 
em que a discrição e cautela se faziam indispensáveis, traduziu-os 
conforme sua própria pauta de valores. Deve-se lembrar que ele 
preferia a franqueza aos rodeios de linguagem e que, nesse sentido, 
sua expertise de escritor facilitava seus pronunciamentos: contava 
histórias, transmitia fatos do passado com leveza, sem omitir os 
aspectos de dominação implicados tanto na colonização da América 
Ibérica quanto nas próprias políticas da OEA. 

Acima de tudo, os discursos de Erico delineiam a proble-
mática internacional entre Estados Unidos e a América Latina, 
marcada pela Guerra Fria e pela conquista de territórios culturais 
entre povos colonizados já emancipados, mas ainda tutelados pelas 
duas superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, 
na “era dos extremos”, na expressão de Eric Hobsbawm 11. Erico 
Verissimo foi alterando seus pontos de vista benévolos sobre as 
relações Estados Unidos-América Latina, expressas na narrativa 

10 Cf. BHABHA, Homi K. Culture’s in between. In: BENNETT, David (Ed.) 
Multicultural states: rethinking difference and identity. London: Routled-
ge, 1998.
11 Cf. HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-
1991. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
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de viagem Gato Preto em Campo de Neve, tornando-se um crítico 
sutil não só das mesmas, mas inclusive da própria instituição de 
que fazia parte, a União Pan-Americana, como insinuam esses 
discursos. Tanto é assim que chega a recomendar um socialismo 
suave, como solução para os países subdesenvolvidos.

Erico Verissimo, em seus pronunciamentos, não só re-
presentou a territorialidade das Américas, com seu passado de 
conflitos, suas identidades e os diversos acordos promovidos pela 
OEA, buscando sua união, mas também se auto-representou tanto 
como falante e como conferencista12. Nota-se em suas falas um 
primeiro estado de desconfiança em sua capacidade administrativa, 
superada pelo bom entendimento que manteve com seus colegas 
da UPA/OAS, fossem eles seus subordinados e superiores. Sua 
timidez inicial foi gradativamente vencida pelo sucesso que obte-
ve em suas conferências pelas universidades norte-americanas e, 
igualmente pelo seu êxito nas conferências oficiais da OEA. Soube 
mostrar autoridade, sem cair no autoritarismo, e proficiência nos 
encargos diplomáticos. 

12 Cf. LEFEBVRE, Henri. The production of space. Trad. D. Nicholson-
-Smith. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
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Erico com José Moura, diretor-geral da OEA, em 1956
(ALEV 06a0250-1956)

A reunião desses discursos possibilita a revisão das relações 
de Verissimo com as três Américas, em geral pouco conhecidas e mal 
interpretadas, e fornece dados inéditos à história cultural brasileira 
no que diz respeito à intervenção de um escritor nacional em culturas 
estrangeiras. Altera o que se sabia sobre a atuação de Verissimo na 
política cultural da União Pan-Americana em diversos países centro e 
sul-americanos, e abre a pesquisadores e interessados novos incentivos 
para a descoberta de outros aspectos e temas correlatos ainda lacu-
nares em sua biografia e na da Organização dos Estados Americanos. 

Maria da Glória Bordini
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