
 

DISCURSO DE SAUDAÇÃO A EVELINA HOISEL. 

 

Senhora acadêmica Evelina Hoisel, 

É com alegria no coração que chego a esta tribuna para dar seguimento 

à liturgia de posse com que são recebidos nesta Casa os que, eleitos 

pelos seus pares, aqui chegaram em reconhecimento de seu valor. 

Devo dizer que raras vezes esta Academia cumpriu os seus desígnios 

com tanto acerto como no momento em que, sufragando por 

unanimidade o vosso nome, cumpriu as expectativas da comunidade 

acadêmica e cultural de nossa terra, ao reconhecer-vos como legítima 

representante de um dos segmentos que mais contribuem para a 

preservação da cultura e da memória de um povo: sua literatura, a arte 

de traduzir em palavras o sentimento que se expressa através da 

linguagem e se transforma em repertório que nos pertence como legado 

e que se faz mister preservar, como patrimônio inestimável. 

Mas não chegais como neófita a esta Casa, nem como estrangeira 

adentrais as nossas portas, pois muitas foram as ocasiões em que aqui 

viestes para nos brindar com vosso saber; não só de experiência feito, 

mas de muito labor, de muito estudo e de muita reflexão. 

Como mestra e como parceira, muitos foram os eventos realizados nesta 

Academia que contaram com vosso prestimoso cuidado, com a vossa 

prestigiosa colaboração. Entre outros, o centenário de Manuel Bandeira, 

em 1986, e o seminário intitulado Quatro Leituras Roseanas, em 1996, 

em comemoração aos cinqüenta anos de publicação de Sagarana, além 

de vossa participação, em mais de uma oportunidade, no Curso Castro 

Alves, evento com que esta Academia costuma prestigiar, anualmente, o 

poeta das Espumas Flutuantes.  

Neste momento, cumpro com satisfação a prerrogativa de louvar e digo, 

repetindo palavras de Sílvio Romero, em seu discurso de recepção a 

Euclides da Cunha, na Academia Brasileira de Letras: “deixai que 



 

exerça livremente o meu direito de admirar. Também sei queimar 

gostosamente bagas de incenso, quando o altar não está vazio e nele 

existe realmente o que se deva venerar”. 

E assim vos quero salvar, Senhora Evelina Hoisel. Não com a rígida 

formalidade de um discurso acadêmico, mas com a sinceridade de 

palavras ditadas pela emoção com que me empenharei em traçar a 

vossa travessia. 

De tradicional família de antigas raízes sertanejas, filha caçula do casal 

João Gonçalves de Carvalho Sá e Hyldeth Costa de Carvalho Sá, Evelina 

de Carvalho Sá Hoisel, embora nascida em Salvador, foi criada pelos 

avós paternos na fazenda Bela Vista de Brotas, no histórico sertão de 

Geremoabo, hoje desmembrado em três municípios, um dos quais, 

município Coronel João Sá, assim denominado em honra de seu avô, 

chefe político de prestígio e de renome.  

Na fazenda, acostumou-se a escutar antigas histórias quando, à noite, 

nos espichados das redes, embalada pela conversa dos mais velhos, e já 

meio envolta nas neblinas do sono, percorria as veredas de um território 

mágico, palmilhado por jagunços e cangaceiros, num tempo em que a 

coragem era medida pelo bacamarte apoiado no peito, o olho do inimigo 

a brilhar no escuro das tocaias; desse modo tomou conhecimento da 

saga dos fanáticos de  Antonio Conselheiro e das tropelias de Lampião, 

a atemorizar as fazendas e os povoados com seu bando de cangaceiros, 

revelação de um mundo que a fascinava e  assustava, e que seria 

decifrado um dia, quando os longes da meninice ressuscitassem para 

encontrar nas páginas dos livros, nos meandros da escritura, os 

mesmos caminhos,  tão diversos e tão semelhantes. 

 Naquele universo longínquo e aparentemente tão apartado dos 

costumes da capital, volta e meia aportavam hóspedes ilustres, 

esperando beber nas fontes sertanejas os ensinamentos que não se 

encontram em compêndios, mas brotam livremente da sabedoria 

popular. Escritores, antropólogos, historiadores, ali passavam longas 



 

temporadas, desfrutando da hospitalidade da família e das comodidades 

do velho casarão, enquanto pesquisavam os costumes e a história 

daquela região tão carregada de tradições e de ensinamentos. 

Assim foi aprendendo a conviver com a simplicidade das gentes do 

campo e, ao mesmo tempo, com a sofisticação das novidades que eram 

trazidas de longe, de outra realidade que adivinhava esperá-la e para a 

qual vinha sendo cuidadosamente preparada. 

Preocupados com a sua instrução, os pais, que residiam em Salvador, 

providenciavam para que, ainda na fazenda, iniciasse os chamados 

estudos primários que, mais tarde, iriam ter seguimento no colégio das 

Mercês, em Salvador, onde cursou suas humanidades, preparando-se 

para ingressar no mundo acadêmico em que iria conquistar, passo a 

passo, as culminâncias de uma carreira construída com talento e 

obstinação.  

No colégio das freiras ursulinas, cinzenta construção, semelhante a um 

castelo feuda,l desterrado na paisagem da cidade amena, foram dados 

os primeiros passos da jornada que se alongaria, em busca de um saber 

mais consistente e mais refinado.  

Sua inclinação pelos estudos de Língua e de Literatura, influenciou sua 

opção pelo vestibular para Letras Vernáculas, com ênfase em Francês, 

na Faculdade de Filosofia da Universidade da Bahia, onde matriculou-

se, em 1966, confirmando a escolha dos caminhos que iriam conduzi-la, 

definitivamente, ao território das Letras. 

A Faculdade estava, à época, ainda sediada no bairro de Nazaré, num 

antigo casarão, em frente a esta mesma Academia,─ uma vizinhança 

que parecia anunciar destinos que se cruzariam,─ para depois ser 

instalada no Campus de Ondina, onde, mais tarde, ao dar seguimento à 

carreira  universitária, teve ocasião de exercer vários papeis na vida 

acadêmica, cumprindo etapas, não só nas atividades ligadas ao ensino 

e à pesquisa, mas igualmente em cargos de coordenação e de direção 

que culminaram com a diretoria da Escola, onde, demonstrando tino e 



 

competência, provou que os trabalhos administrativos podem e devem 

coexistir com as atividades acadêmicas. 

Assim Evelina juntava à investigação criteriosa do texto literário, a 

formação de um conhecimento que se foi aprimorando à medida em que 

avançava rumo a novos horizontes que se abriam para os estudos de 

Teoria da Literatura, matéria que fora introduzida como disciplina do 

currículo mínimo dos Cursos de Letras, em 1966, pela  professora 

Judith Grossmann, que acabara de regressar dos Estados Unidos, onde 

tinha concluído seus estudos de pós-graduação.  

Recém chegada à Bahia, com uma bagagem cientifica e uma energia 

criadora que contagiava os alunos, Judith Grossmam abrira novas 

perspectivas de aprendizado e novos modelos de aproximação com o 

texto literário. São dessa época as famosas Oficinas de Criação Literária 

e seus cursos livres sobre poesia que, pelo efeito multiplicador na 

disseminação de novas idéias, causaram impacto entre os estudantes.  

A entrada de Evelina na Faculdade coincide com a adoção de novas 

posturas críticas em relação ao texto literário. Desde o início do século 

vinte, com a aparição em cena dos chamados formalistas russos, com 

Roman Jacobsom à frente, que o encaminhamento dado aos estudos 

literários vinha sofrendo mudanças que contribuíam para o surgimento 

de várias escolas, proliferando em diversas correntes de pensamento 

critico, dando sinais de que os dias da velha prática historicista, 

herança do positivismo que dominara os estudos literários no século 

desanove, estavam definitivamente contados. 

Atenta a estas mudanças, ainda como aluna de graduação, ao 

freqüentar os cursos de Teoria da Literatura, ministrados pela 

professora Judith Grossmam, começa a delinear-se o projeto de 

trabalhar o texto de acordo com os novos princípios e uma nova 

metodologia de abordagem.  

Ressalte-se que o Instituto de Letras, assim denominado desde a 

reforma universitária de 1968, atravessava um período de grande 



 

produtividade com a presença em seus quadros de professores 

reconhecidos e aclamados nacionalmente, com um corpo discente 

motivado pelo intenso intercâmbio de idéias e de valores que iriam 

motivar calorosas discussões que se traduziam, às vezes, por 

inquietação e enfrentamentos.  

Vivia-se então um momento político difícil, com as liberdades cerceadas 

e uma crescente incerteza quanto aos rumos do país. As universidades 

eram centros de resistência democrática e de fermentação de idéias que 

refletiam não só a situação nacional, mas igualmente os acontecimentos 

de um mundo em conflito, em que os embates da guerra fria pareciam 

nos remeter constantemente à iminente possibilidade de uma catástrofe 

nuclear. 

Em 1973, já contratada como Auxiliar de Ensino, da Universidade 

Federal da Bahia, após concurso público, Evelina inscreveu-se para 

participar do curso de Literatura Brasileira Contemporânea, durante 

o 7° Festival de Inverno de Ouro Preto, em Minas Gerais, ocasião em 

que teve oportunidade de freqüentar os seminários ministrados pelos 

professores Silviano Santiago e Affonso Romano de Santanna, o que 

possibilitou novas descobertas e a decisão de habilitar-se ao Mestrado 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, então 

considerada um centro de excelência em Estudos Literários, onde, 

naquele momento, o professor Silviano Santiago iniciava uma re-visão 

dos estudos da Teoria Literária promovendo o diálogo entre as teorias 

estruturalistas do pós estruturalismo francês e o pensamento nacional. 

Na PUC, após cumprir um curso intensivo, como pré-requisito para a 

etapa final, Evelina foi classificada com média 9,1, obtendo o 2° lugar, 

no exame de seleção, o que viria comprovar o nível dos cursos 

realizados na UFBa.  

Como não havia um Mestrado específico em Teoria Literária, 

matriculou-se no Mestrado em Literatura Brasileira onde a grade 



 

curricular, bastante flexível, continha matérias relativas a Teoria, já 

então seu principal centro de interesse.  

Essa decisão foi de grande importância em suas escolhas futuras, pois 

a comparação entre posturas teóricas divergentes enriquecia e ampliava 

os conhecimentos já adquiridos, ao tempo em que propiciava, a partir 

das relações entre as recentes tendências universais e o contexto 

cultural brasileiro, novas possibilidades de reflexão e avaliação de 

valores tradicionalmente aceitos pela inteligência nacional. 

Já nessa ocasião, dentro da constelação de autores brasileiros até então 

estudados, entre os quais, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Jorge de 

Lima, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Cecília 

Meirelles, definira-se a preferência maior de Evelina Hoisel pela obra de 

João Guimarães Rosa. O ensaio “Elementos Dramáticos da estrutura do 

Grande Sertão: veredas”, apresentado inicialmente em seminário, 

orientado pela professora Dirce Cortes Riedel, sinalizava que essa seria 

a opção de escolha para a dissertação de Mestrado.  

Mas, provavelmente influenciada pelas novas posturas da crítica, e em 

consonância com o momento político, contrariando as expectativas, 

decidiu-se pelo estudo de dois textos singulares, de um jovem autor 

contemporâneo, com o propósito de inseri-los criticamente no contexto 

da literatura brasileira: Pan América e Nações Unidas, de José Agripino 

de Paula, considerados textos sintomáticos de uma época conturbada 

da cultura brasileira, no período que vai de 1964 a 1969. 

Frente aos surpreendentes avanços das artes ditas industriais, no seio 

de uma sociedade que parecia mais disposta a privilegiar as 

manifestações culturais protagonizadas através do espetáculo, 

alicerçando assim uma postura que conduzia à festa, à carnavalização, 

às manifestações coletivas, o livro, como instrumento tradicional de 

veiculação de literatura, parecia estar cada vez mais condenado à 

marginalidade e à exclusão. 



 

Protagonistas do solitário ato de recriar o mundo através do silêncio, 

aos escritores caberia apenas o lado escuro do palco. Assumindo 

atitudes distintas, enquanto alguns reconhecem o transe que lhes é 

imposto pelas circunstâncias e submergem nas águas revoltas para 

emergirem mais adiante, outros buscam diversos modelos expressivos 

que lhes permita aventurarem-se pelas frestas da nova ordem, sob o 

domínio e as tendências globalizantes do mundo capitalista. 

Os poetas são os mais atingidos por esses rumos que parecem indicar 

caminhos opostos aos tradicionalmente percorridos. Instalam-se então 

as baterias das barricadas onde se questiona, inclusive, a validade do 

signo verbal: concretos, pop-cretos, poemas processo, todas as formas, 

sobretudo as que se contaminem com outros sistemas.  

─O poema morreu, parecem dizer, mas viva a poesia! 

 Nas ruas, nos bares, nos muros; tatuada, esculpida, cortada, 

multiplicada em cartazes, iluminada, teatralizada, viva a poesia, 

contanto que participe da festa, que se inaugure como espetáculo a ser 

consumido pela mídia. 

A escolha dos textos de José Agripino, como objeto de pesquisa para a 

dissertação de Mestrado de Evelina Hoisel não foi aleatória, mas 

atendeu a uma necessidade de pensar criticamente as produções desse 

momento dentro de uma linha de pesquisa que parecia nortear, desde 

cedo, os suportes teóricos que iriam sustentar os alicerces de um 

pensamento crítico coerente e afinado com os ditames de seu tempo.  

Publicado em livro com o título de “Supercaos, estilhaços da cultura em 

Panamérica e Nações Unidas”, em 1980, pela Editora Civilização 

Brasileira, em convênio com a Fundação Cultural do Estado da Bahia, 

esse estudo permanece de uma atualidade que remete à sua 

importância não só como interpretação crítica do texto, mas, 

igualmente, como tentativa de resgate de uma época. 



 

Embora dona de uma cultura solidamente embasada no conhecimento 

das fontes tradicionais, em nenhum momento Evelina Hoisel deixou-se 

desviar do propósito de estar sempre de olhos abertos para a 

contemporaneidade, com suas contradições e seus enigmas, buscando 

atentamente, nas entrelinhas do texto, o significado de uma escritura 

muitas vezes transgressora em sua aparente docilidade. 

A relevância das questões, abordadas por Evelina Hoisel, em Supercaos, 

atestam sua preocupação com a criação literária do século 20 e 

remetem aos encontros de Literatura Emergente I e II, promovidos pelo 

Instituto de Letras da UFBa, em parceria com a  Fundação Cultural do 

Estado da Bahia, em 1980 e 1982, onde foram reavaliados alguns 

postulados sobre as tendências, confluências e contradições da prática 

literária, frente às circunstâncias daquele momento. 

Como representante da Fundação Cultural, tive o privilegio de 

participar da coordenação desses eventos, que se constituíram em 

fórum aberto à avaliação da literatura produzida na Bahia, fora do 

circuito comercial, na década de 70, e posso atestar o grau de 

entusiasmo que essa iniciativa, pioneira em nossa cidade, despertou 

nos meios literários. 

As divergências e confrontos cristalizados durante os Encontros, 

particularmente no segundo, comprovaram o nível de desorientação dos 

criadores diante do esfacelamento dos modelos tradicionais, frente às 

novas propostas. O conflito que apenas se esboçara no Iº Encontro, veio 

à tona, dois anos depois, culminando quando um dos participantes, 

inconformado com o rumo das discussões, literalmente virou a mesa, 

num gesto que traduzia, no espaço real, a atitude de rebeldia diante de 

fatos que ultrapassavam sua compreensão.   

Uma das propostas, feitas durante a realização do segundo Encontro, 

visava o escoamento da produção de jovens autores e concretizou-se 

com a criação da Coleção dos Novos, linha editorial pioneira, instituída 

pela Fundação Cultural e que foi responsável pela revelação de novos 



 

escritores, muitos dos quais hoje figuras importantes na cultura 

baiana, inclusive como membros desta Academia.                

Senhora Evelina Hoisel, não devo alongar-me na enumeração das 

honrarias e atribuições que vos foram conferidas e aqui apenas 

mencionadas, ─ de passagem e minimamente,─ e que vos asseguram 

um lugar de relevo no  espaço privilegiado do saber que  constitui a 

universidade brasileira a qual, embora constantemente cerceada em 

sua ânsia de aperfeiçoamento, pela eterna política de contenção de 

verbas, mal crônico de que padecem as instituições culturais em nosso 

pais, vem mantendo posturas de relevância que engrandecem a 

Instituição. 

Quero apenas enfatizar e enaltecer, mais uma vez, o vosso empenho em 

fazer da carreira universitária o motivo e a razão de uma existência que 

traz a marca da qualidade, da modéstia e da honestidade intelectual, 

como uma referência permanente. 

Em 1988, cumpre-se o destino para o qual fora a vida inteira 

preparada. Ao decidir cursar o Doutorado em Teoria Literária e 

Literatura Comparada, na Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 

Humanas, na Universidade de São Paulo, sob orientação de Professor 

João Alexandre Barbosa, Evelina apresenta, como proposta de tese, dois 

temas que se entrelaçam: o drama da linguagem e a escritura 

biográfica, sobre os quais já vinha elaborando estudos sistemáticos. 

Temas que se cruzam em um único projeto a ser trabalhado, resultando 

na tese, apresentada e defendida, sob denominação de “A Escritura 

Biográfica”, no dia 27 de setembro de 1996. 

Com esse passo tão importante em sua vida acadêmica, consolida-se o 

caminho ascensional de Evelina Hoisel.  

Construído a partir das reflexões sobre os novos pressupostos da Teoria 

Literária, segundo o pensamento crítico de Paul Valéry, que inaugura a 

tese de que o autor não sobrevive senão a partir do texto que o 

assassinou, a escolha da produção de João Guimarães Rosa, como 



 

ponto de partida para a elaboração de seu projeto de tese, somente 

confirma o que já vinha sendo previsto há muito tempo: o reencontro 

com o sertão, a partir da escritura de Guimarães Rosa.     

Na introdução de “A escritura biográfica”, Evelina faz uma síntese 

brilhante das modernas teorias literárias que buscam explicar a relação 

entre o autor e o texto, iniciando com a definição de biografia, seus 

propósitos  básicos, seu aparecimento como gênero literário da 

modernidade, quando Paul  Vallery percebe, no final do século 

desenove,  a necessidade de reformular os pressupostos da crítica 

positivista e formalista. 

 Munida de grande aparato conceitual, amparada por uma extensa 

leitura de obras dedicadas ao estudo das relações entre o autor e seu 

texto, que propiciaram a elaboração de um arcabouço crítico visando 

reunir elementos de análise em Grande Sertão: veredas, o texto de 

Evelina, de uma profundidade e de uma beleza inquietantes, nos faz 

pensar que também ela faz parte dessa tribo de poetas/críticos ou 

críticos/poetas que se dedicam continuamente a refazer o tecido dos 

significados numa reelaboração que vai além do meramente literário até 

enraizar-se na filosofia, na metafísica, na psicanálise, em busca do 

princípio esclarecedor que possa vir a iluminar a gênese do texto, as 

relações entre o autor e sua escritura, a existência do signo enquanto 

mediação e permanência. 

Nesse esforço de re-visitação das origens, nessa eleição da escritura 

como uma biografia criada a partir da tentativa de cumprir o anunciado 

parricídio ─ previsto e anunciado por Freud, Derrida, Barthes, 

Foucault,─ no autor devorado pelo próprio texto, define-se a vocação 

maior, a definição de uma existência em busca  permanente de 

aperfeiçoamento, desse poder alquímico que parece dominar os que 

dedicam a vida à procura de alcançar a perfeição pelo conhecimento. 

Ainda a merecer uma edição fora dos limites acadêmicos, que permita 

ao grande público avaliar o alcance desse trabalho excepcional, “A 



 

Escritura Biográfica”, revalida e explica as principais referências da 

crítica no séc. xx reafirmando o poder de síntese do pensamento da 

autora que, ao proceder ao exame detalhado da obra de uma dos mais 

extraordinários escritores da literatura brasileira, através da 

emblemática persona de Riobaldo Tatarana, cumpre também uma 

travessia que vai levá-la de volta ao sertão de sua infância. Ao sertão 

que está em toda parte, nas nascentes do Urucuia, do mineiro 

Guimarães Rosa ou nas barrancas do rio Gavião, do baiano Elomar 

Figueira Mello, com sua sinfonia das águas perdidas.              

E, pois, agora vos digo, senhora Evelina, menina sertaneja, cumpristes 

o destino traçado desde o berço, a garimpar pedras raras em terras do 

grande sertão, a navegar em águas de um tempo contado a partir da 

saga dos avós, no espaço reencontrado das infinitas leituras, nas 

distantes lonjuras.  

Do espaço sagrado, do mítico território dos barões antigos, 

resguardados em molduras nas paredes centenárias da velha 

construção familiar; dos campos agrestes onde corria o vento áspero, a 

quente aragem dos longes de Geremoabo, palavra caramelada do sumo 

de frutas agrestes, trouxestes os instrumentos necessários à decifração 

de um outro sertão, que cumpria revelar, recolhendo as palavras como 

se recolhem seixos, na fina areia clara dos regatos. 

De vossa travessia, da infância para a maturidade, das terras áridas do 

sertão para os campos doces do Recôncavo, para esta cidade do 

Salvador, engastada no azul da Baía de Todos os Santos, trouxestes, no 

rigor de um aprendizado que foi se construindo aos poucos, o sentido 

secreto da paisagem, a diferença entre a contenção e a desmesura e um 

obstinado desejo de penetrar no âmago das coisas, no ponto exato entre 

o silêncio e a palavra.  

Myriam Fraga 
Academia de Letras da Bahia 
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