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ANE, MEIO SÉCULO 
DE EXISTÊNCIA

U m grupo de praticantes da literatura e das belas artes, entusiasmado com o 
sopro de inovação que sugeria a ambiência  de Brasília recém-inaugurada, 
resolveu se juntar em sociedade para melhor discutir e divulgar suas cria-

ções. Assim nasceu, no início de 1963, a Associação Nacional de Escritores – ANE, 
entidade que agora completa meio século de existência.

Até então poetas e prosadores residentes no DF se reuniam em livrarias da 
cidade, particularmente na Livraria Eldorado, da rua da Igrejinha (108 Sul). À falta 
de outros ambientes apropriados, também marcavam encontros em bares e restau-
rantes.

O passo a seguir foi a aquisição, através da NOVACAP, de um terreno na EQS 
707/907, onde foi construída e funciona hoje a sede defi nitiva da entidade, com 
amplo auditório para palestras e conferências, edifício que recebeu o nome do escri-
tor Almeida Fischer, fundador da entidade.

Dirigida atualmente pelo escritor José Peixoto Júnior, nestes 50 anos de ativi-
dade passaram pela presidência da ANE os seguintes escritores:

Cyro dos Anjos
1963-1965

Candido Motta Filho 
1965-1967 / 1967-1969

Domingos Carvalho da Silva
1979-1980

Bernardo Élis
1981-1983

Ronaldes de Melo e Souza
1983-1985

Alan Viggiano
1980-1981 / 1985-1987    
1989-1991 / 1991-1993

Danilo Gomes
1995-1997

Branca Bakaj
1997-1999 /1999-2001
2001-2003 / 2003-2005

Joanyr de Oliveira
2007-2009

Fontes de Alencar
2009-2011

José Peixoto Júnior
2011 - 2013

Almeida Fischer 
1969-1971 /1971-1973
1973-1975 / 1975-1977 

1977-1979

Napoleão Valadares
1987-1989 / 1993-1995    

2005-2007
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FUNDAÇÃO DA ANE

Cyro, Santiago, Alphonsus e Romeu,
Anderson, Fischer, Hélder e Joanyr,
Aluísio, Afonso e outros, no apogeu
do entusiasmo, fizeram surgir

na manhã de Brasília um silogeu.
Era vinte e um de abril. E para adir
mais brilho a essa data, aqui se deu
a fundação da ANE. O seu porvir

de glórias já se enxerga. E se inicia
nesse momento longa caminhada
de lutas e vitórias dos cultores

das nossas letras, porque nesse dia
vinha à luz, em esplêndida alvorada,
a Associação Nacional de Escritores.

 
Napoleão Valadares
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Soneto
do Mês

INAUGURAÇÃO DA SEDE: 
DIA DE FESTA

Danilo Gomes

A propósito dos 50 anos da Associação 
Nacional de Escritores-ANE, o presi-
dente José Peixoto Júnior  solicita deste 

escriba um artigo enfocando a inauguração da 
nossa sede, em 22 de agosto de 1996. Naquele 
tempo, este escriba presidia a Casa, por conta 
do generoso apoio dos prezados colegas asso-
ciados. O vice-presidente, sempre operoso, era 
o escritor e jornalista gaúcho Aldo Vinholes de 
Magalhães, de saudosa memória. O  editor do 
Jornal da ANE, Afonso Ligório Pires de Carva-
lho, reforça a encomenda do presidente.

Diante do exposto, passo a tentar levar 
a “mensagem a Garcia”... Vocês se lembram da 
página famosa e antológica do jornalista ame-
ricano  Elbert   Hubbard (1856-1915), “Mensa-
gem a Garcia”? Sim, certamente. Um “sujeito 
chamado Rowan” foi encarregado de entregar 
uma carta ao líder rebelde Garcia, durante a 
guerra entre  Espanha e Estados Unidos. Gar-
cia  encontrava-se no interior de Cuba, em 
algum lugar inóspito. Enfrentando mil dificul-
dades, Rowan entregou a mensagem a Garcia 
– e essa mensagem mudaria o curso da guerra. 
Mal comparando e com perdão pela lembran-
ça da página imortal, com relação a este ama-
nuense das montanhas de Minas, tentarei dar 
conta  do recado. 

A história da construção da sede própria 
é a história de uma labuta, de uma peleja per-
meada de idealismo, de ânimo forte, de dedi-
cação à literatura e à cultura  em geral. Como 
escreveu Napoleão Valadares no seu livro Vida 
Literária, “a vitória  da sede da ANE é de to-
dos os colegas, de todos os tempos, desde a sua 
criação”, com destaque para o antigo presidente 
Almeida Fischer, que dá nome ao prédio, numa 
justa homenagem de seus colegas.

Foi uma noite festiva, com discursos do 
então presidente e  do empresário Luiz Estê-
vão, cuja empresa construiu o prédio. O asso-
ciado padre José Carlos Brandi Aleixo oficiou 
a bênção das instalações e também dirigiu 
oportunas palavras aos presentes. Casa cheia, 

ambiente de congraçamento pela grande con-
quista, pelo término de uma luta de décadas. O 
terreno fora doado pelo Governo do Distrito 
Federal e o prazo para a edificação chegava ao 
fim. Corríamos os risco de perder o terreno.

Gostaria de mencionar aqui os nomes de 
todos os que lutaram pela nossa causa. O es-
paço, entretanto, é curto e eu poderia incorrer 
em omissão de alguns nomes. Mas todos eles 
estão na memória dos mais antigos, da “Velha 
Guarda”.

Finalizando, permitam-me acrescentar 
que, logo que cheguei a Brasília, em março de 
1975, fui recebido de braços abertos pelos con-
frades escritores associados à ANE, então co-
mandada pelo crítico literário, poeta, contista e 
ensaísta paulista Almeida Fischer. A ANE sem-
pre foi, para o mineiro que chegava de Mariana 
e Belo Horizonte, sua segunda casa na Capital 
fundada pouco antes por Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, o antigo menino pobre de Dia-
mantina, o Nonô de mestra Júlia, professora 
do grande pioneiro Cel. Affonso Heliodoro dos 
Santos, presidente do IHGDF e ex-presidente 
do Memorial JK.

A nossa Casa chega ao seu primeiro cin-
quentenário. Vida longa à Casa! Vida longa aos 
associados! Saudades dos que já partiram e que 
deixaram as marcas de suas obras e de seu con-
vívio fraternal!

Sem, nem de longe, ousar bancar o le-
gendário combatente Rowan, mas, pelo con-
trário, operando dentro da minha pequenez e 
limitações várias, e cheio de gratidão à ANE, 
creio ter, meus queridos amigos Peixoto e Li-
gório, levado minha modesta “mensagem a 
Garcia”. Cada membro da ANE, nesses 50 anos, 
foi um Rowan levando sua mensagem literária, 
seu companheirismo, seu idealismo pelo Brasil 
afora, especialmente nas páginas do Jornal da 
ANE, editado com reconhecida competência 
pelo escritor e jornalista Afonso Ligório Pires 
de Carvalho.
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Ao comemorar seus primeiros cinquenta 
anos de vida, a Associação Nacional de 
Escritores–ANE, entidade cultural de 

índole presidencialista, deve celebrar, com o de-
vido estrépito, uma plêiade de Presidentes que 
deixaram sua marca de conquistas à frente da 
Casa.

Nacional na origem, nos objetivos e na 
própria denominação oficial, a cinquentona 
ANE já teve treze presidentes, que representam 
um significativo espectro do território pátrio, 
com a seguinte distribuição pelas unidades que 
compõem a federação brasileira: Minas Gerais, 
que nos deu seis presidentes; São Paulo, dois; 
Rio de Janeiro, estado natal da única presidente 
mulher, Branca Bakaj; Pernambuco, onde nas-
ceu o atual presidente, Peixoto Jr.; Sergipe, com 
Fontes de Alencar; e Goiás, terra de Bernardo 
Élis. Além deles, um presidente nascido em Vila 
Nova de Gaia, Portugal, o poeta e professor Do-
mingos Carvalho da Silva.

O mineiro Cyro Versiani dos Anjos foi 
o primeiro dirigente máximo da ANE, o Presi-
dente fundador (1963-1965). Nascido em Mon-
tes Claros, em 1906, Cyro integra, com seu ro-
mance O AMANUENSE BELMIRO, de 1937, o 
cânone dos autores clássicos da Literatura Bra-
sileira do século passado. O auditório da ANE, 
palco de tantos eventos luminosos, leva, com 
inteira justiça, o nome de Cyro dos Anjos.

Nosso segundo presidente, o paulista 
Cândido Motta Filho, comandou a Entidade em 
dois biênios consecutivos, 1965-67 e 1967-69. A 
exemplo de Cyro dos Anjos, Cândido Motta foi 
membro da Academia Brasileira de Letras, além 
de haver ocupado, por vários anos,  uma cadeira 
de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF). Leitor ávido, Motta Filho deu a seu livro 
de memórias o sugestivo título de DIAS LIDOS 
E VIVIDOS.

Na sucessão de Cândido Motta Filho, ou-
tro paulista: Oswaldo Almeida Fischer, figura 
exponencial da cultura na Capital Federal, em 
suas três primeiras décadas de vida. Participan-
te ativo da criação da ANE, Fischer também 
ajudou a fundar a Academia Brasiliense de Le-
tras e, em 1987, a Academia de Letras do Brasil, 
que igualmente presidiu. Sua obra crítica, reu-
nida nos seis volumes de O ÁSPERO OFÍCIO, 
é referência para incontáveis estudos e pesqui-
sas literárias. Almeida Fischer foi o escritor que 
mais vezes presidiu a ANE, cinco no total.

No biênio 1979–1980, a ANE foi lidera-
da pelo ensaísta português Domingos Carvalho 
da Silva. Poeta da chamada Geração de 45, cuja 
denominação foi por ele cunhada, Domingos 

A CASA DOS 13 PRESIDENTES
Fabio de Sousa Coutinho

também exerceu o magistério e a crítica, além 
de pertencer às Academias Paulista e Brasilien-
se de Letras, sendo desta última cofundador e 
Presidente.

O goiano Bernardo Élis, possuidor de 
uma vasta coleção de relevantes prêmios literá-
rios, inclusive o Jabuti (1966), foi o quinto pre-
sidente da ANE. Exerceu o mandato de 1981 a 
1983. Assim como seus antecessores Cyro dos 
Anjos e Cândido Motta Filho, Bernardo  per-
tenceu à Academia Brasileira de Letras, a que 
chegou amparado em importante obra de fic-
cionista, com destaque para ERMOS E GERAIS 
(1944), O TRONCO (1956) e VERANICO DE 
JANEIRO (1966). 

Ronaldes de Melo e Souza, mineiro de 
Grupiara, presidiu a ANE de 1983 a 1985, na su-
cessão de Bernardo Élis. Professor de Teoria Li-
terária e de Literatura Brasileira da UnB, Ronal-
des é membro da Academia de Letras do Brasil, 
onde ocupa a cadeira n° XXXII, cujo patrono 
é outro mineiro ilustre, João Guimarães Rosa. 
Nos últimos anos, em função de sua carreira no 
magistério superior, Ronaldes passou a residir 
no Rio de Janeiro.

Alan Viggiano dirigiu a ANE por quatro 
vezes e, até os dias de hoje, é uma presença que-
rida e constante nas atividades da Entidade. Na-
tural de Inhapim, foi o terceiro mineiro a presi-
dir a ANE. É escritor premiado e aclamado pela 
eleição para diversas Academias de Letras. Foi, 
também, um dos fundadores e primeiro presi-
dente do Sindicato dos Escritores do DF,  além 
de haver criado a Editora André Quicé, respon-
sável pela publicação de livros de inúmeros au-
tores de Brasília.

Natural da histórica Mariana, titular da 
Cadeira n° 1 da Academia Mineira de Letras, 
Danilo Gomes foi Presidente de 1995 a 1997, 
período em que se consolidou a presença da 
ANE em sua sede atual, o Edifício Escritor Al-
meida Fischer, localizado no coração da Asa 
Sul de Brasília. Cronista de nomeada, Danilo é 
autor de quatro preciosidades literárias sobre a 
Cidade Maravilhosa e seus personagens: UMA 
RUA CHAMADA OUVIDOR, de 1980, ÁGUA 
DO CATETE, de 1984, ANTIGOS CAFÉS DO 
RIO DE JANEIRO, de 1989, e EM TORNO DE 
RUBEM BRAGA, de 1991.

A carioca Branca Borges Góes Bakaj foi 
a primeira e única mulher a presidir a ANE ao 
longo de toda a sua cinquentenária existência. 
Dirigiu a Entidade por oito anos consecutivos, 
exercendo quatro mandatos, de 1997 a 2005. 
Professora e conferencista, Branca chefiou, tam-
bém, o Arquivo Histórico do Senado Federal, 

que contribuiu para consagrar como um dos 
principais do País, no setor público. Recente-
mente, em ato generoso, sua própria biblioteca 
foi doada à ANE, onde se instalou no Espaço 
Branca Bakaj, homenagem de reconhecimento 
e gratidão de seus confrades. 

Alguns escritores presidiram a ANE em 
mais de uma ocasião. Apenas um, porém, o fez 
em três décadas distintas: Napoleão Valadares. 
Foi Presidente nos anos de 1980, nos de 1990 e, 
pela terceira e última vez, no biênio 2005–2007, 
em pleno século XXI. Mineiro de Arinos, situa-
da às margens do Rio Urucuia, chegou a Brasília 
em 1966. De lá para cá, foram mais de quarenta 
anos de dedicação às letras e ao múnus público. 
Antologista, dicionarista e prosador, Napoleão é 
incansável na divulgação da palavra escrita, seja 
como integrante de um sem-número de entida-
des culturais, seja na elaboração intermitente de 
obras de reconhecido valor estético.

O inspirado poeta e contista mineiro (de 
Aimorés) Joanyr de Oliveira presidiu a ANE no 
biênio 2007–2009, com afastamentos temporá-
rios motivados pela debilitação de sua saúde. 
Joanyr recebeu vários prêmios literários, mas 
seu êxito maior, no terreno das letras, foi a or-
ganização da antologia POETAS DE BRASÍLIA, 
de 1962, o primeiro livro editado na nova Capi-
tal. Pertenceu a muitas entidades culturais e fa-
leceu em dezembro de 2009,  meses após deixar 
a presidência da ANE.

Depois de meia dúzia de mineiros, a ANE 
elegeu, para sua presidência, em abril de 2009, o 
sergipano Luiz Carlos Fontes de Alencar. Juiz de 
Direito, Desembargador (e Presidente) do Tri-
bunal de Justiça de Sergipe e Ministro do STJ, 
Fontes de Alencar desenvolveu, em paralelo, 
intensa atividade literária, tanto em seu estado 
natal quanto na capital da República, para onde 
se mudou após a nomeação para o STJ. Antes de 
ocupar a presidência, Fontes de Alencar foi Vi-
ce-Presidente da ANE, cargo que voltou a ter na 
atual diretoria, encabeçada pelo pernambucano 
José Peixoto Júnior, o décimo terceiro manda-
tário, que passa o bastão presidencial em abril 
próximo. Naquele mês, a ANE completa seu 
jubileu de ouro e Peixoto atinge seus belos 88 
anos, na plenitude do vigor intelectual e autoral, 
como evidenciado, recentemente, pela arrebata-
dora coroa de sonetos SERRA DO ARARIPE e 
pela reedição de BOM DEVERAS E SEUS IR-
MÃOS, o principal livro cangaceiro do Cariri.

No marco do glorioso cinquentenário, a 
ANE se prepara para eleger o primeiro presi-
dente dos próximos 50 anos, cuja culminância 
será o centenário, em 21 de abril de 2063!
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Cultura em 
Debate

Afonso Ligório

CINQUENTA ANOS DEPOIS

Exatamente neste ano em que a Associação Nacional dos Escritores 
festeja 50 anos de fundação o romancista maranhense Aluísio Azevedo, 
autor de O Cortiço, romance em que retratou a miséria em sua época nos 
grandes centros brasileiros, completa cem anos de falecimento. A data tem 
um signifi cado especial porque um dos fundadores da ANE, escritor Aluí-
sio Valle é sobrinho do romancista.

 Aluísio Valle residiu nesta capital desde a fundação, tendo sido 
professor da Universidade de Brasília. Atualmente reside no Rio de Janeiro.

O HOMEM E A PALAVRA

O escritor Alaor Barbosa, um dos mais ta-
lentosos intelectuais do Brasil, lançou mais um 
livro:  O Homem e a Palavra, trabalho que se com-
põe de vários estudos literários, escritos, segundo 
o autor, ao longo dos últimos trinta e poucos anos 
em jornais e revistas do país. Trata-se de trabalho 
realizado com paciência, dedicação e, sobretudo, 
com a decência literária que o escritor goiano im-
põe aos seus escritos. 

IRMANDADE DOS CAVALEIROS PROBOS

Romance com esse título, ambientado em 
Brasília, foi escrito pelo jovem médico Pedro 
Manzke de Carvalho, e está em fase de impres-
são pela Editora Escrituras, de São Paulo. Recém-
-formado pela Universidade de Brasília, o autor, 
que  conta apenas 26 anos de idade,  mostra  uma 
força narrativa que o equipara a escritores madu-
ros de nossa literatura.

O romance agrada desde o princípio e tem 
o prefácio de Ronaldo Cagiano.

 

CAGIANO PREMIADO EM PORTUGAL

O escritor Ronaldo Cagiano, nome conhecido nas letras nacionais,  
detentor de tantos  troféus literários, terá o seu livro  de poemas O Sol nas 

Feridas (Dobra Editorial, São Paulo, 2011) edi-
tado em Portugal. A notícia vem de São Paulo e 
dá conta de que o autor mineiro, durante tantos 
anos radicado em Brasília, fi gura entre os  fi na-
lista  do Prêmio Portugal Telecom de 2012. A 
premiação dá direito a uma edição da obra em 
Portugal pela editora Temas Originais, sediada 
na cidade universitária de Coimbra. O trabalho 

terá apresentação do escritor, crítico e ensaísta  Álvaro Alves de Faria.
Cagiano e  sua esposa, escritora Eltânia André, acabam de ser esco-

lhidos  em concurso da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para 
receberem, cada um, a Bolsa de R$ 10 mil, destinada a autores de fi cção.  

ZITA DE ANDRADE 
LIMA

Terezy  Fleuri de Godoi

Recordar Zita não é apenas um prazer, apesar da saudade, mas 
um dever, pois a fundadora da biblioteca da ANE não foi ape-
nas uma esposa e mãe amorosa, mas jornalista, radialista e es-

critora de talento e de grande versatilidade.  
Zita cativava com o seu sorriso permanente, generosidade e di-

namismo.
Transmitindo calor e entusiasmo ao seu redor, natureza inquie-

ta, curiosa, num eterno aprendizado, foi um exemplo de fi rmeza e de 
determinação.

Homenageando o esposo, jamais esquecido, deu à biblioteca  
(inaugurada no dia 1º de abril de 1999) o seu nome, LUIZ BELTRÃO, 
merecedor que  foi, pelos seus méritos de escritor fecundo, de muita 
projeção no mundo literário, pelas suas apreciadas obras.

Zita era bacharel em Jornalismo pela Universidade Católica de 
Pernambuco, tendo feito parte da 1ª turma de formandos.

Exerceu o jornalismo e a atividade profi ssional de Relações Pú-
blicas no Serviço  Público Federal, quando publicou inúmeros artigos e 
opúsculos sobre Comunicação.

Em 1964 fez estudos de especialização no Ciespal, Equador, sob 
os auspícios da Unesco. Em Brasília obteve o título de Mestre em Co-
municação, com dissertação feita sobre Rádio e Jornalismo, convertida 
em livro:”Princípios e Técnicas de Radiojornalismo”.

Participava de associações literárias e teatrais, tendo publicado 
no Diário de Pernambuco, em 1965, uma série de reportagens sobre 
literatura de cordel.

Nas artes cênicas também se destacou. Seu último livro, Era 
uma vez um rei triste, publicado pela Th esaurus em 2003, foi adapta-
do por Luiz Cruz  e apresentado em espetáculo pelo grupo Teatro de 
Bonecas Chez Nana, em 4 de março de 2007, na Casa da Cultura, em 
Recife, Pernambuco.

Já em Brasília, nos círculos literários sua presença era marcante.
Dentre outros trabalhos, publicou Conversas na noite grande, 

crônicas, em 1986; Pássaros embriagados, crônicas, em 1997; e Luiz 
Beltrão, companheiro de ofício e  de sonhos, Th esaurus, 1999.

Maria José Antunes de Andrade Lima, ZITA, nasceu em Olin-
da, Pernambuco, no dia 13 de abril de 1924. Faleceu em Brasília, em 
29 de outubro de 2004, cercada pelos seus cinco filhos, amigos e 
colegas escritores,  especialmente os da ANE, onde passava horas 
preciosas do seu dia, cuidando da biblioteca, com especial carinho 
e dedicação. 

MORRE CYL GALLINDO

Faleceu no dia 4 de fevereiro, em João 
Pessoa, sendo o corpo velado no dia seguinte, no 
Recife, na Academia Pernambucana de Letras, 
que integrava, o poeta, contista, cronista e ensaís-
ta Cyl Gallindo. Natural de Buíque, onde nasceu 
em 1935, Gallindo  era membro da Associação 
Nacional de Escritores e deixa extensa produção 
literária, de que se destacam Agenda Poética do 

Recife (1968), A Conservação do Grito-Gesto (poesia, 1971), os con-
tos de Um Morto Coberto de Razão (1985) e 20 Poemas Escolhidos 
por Waldemar Lopes (1999).
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O presidente Napoleão Valadares inspeciona o atual prédio da ANE, em 
adiantada fase de construção. 1995.

OS 50 ANOS DA ANE 
M. Paulo Nunes

Insiste o velho amigo e ilustre conterrâneo 
escritor Afonso Ligório Pires de Carvalho 
que o meu artigo da próxima edição do 

nosso Jornal da ANE, na condição de velho co-
laborador, desde os tempos do Boletim daquela 
cinquentenária instituição, seja dedicado àquele 
evento.

De nada adiantaram os apelos que lhe fiz, 
alegando a minha fraca memória, para dispen-
sar-me da honrosa incumbência.

E assim estou eu hoje aqui esforçando-
-me por evocar aqueles velhos tempos, inícios 
da década de 70, do século passado, para ten-
tar reeditar fatos passados, quando ali aportei, 
de malas e bagagens, com toda a família, ainda 
com filhos pequenos ou já no começo da ado-
lescência, disposto a exercer o meu exílio volun-
tário na capital.

Sem querer atribuir-me nenhuma im-
portância, movido por leituras literárias, vem-
-me aqui à lembrança o livro IV da Eneida, de 
Virgílio, quando relata o encontro, em Carta-
go, da rainha Dido com Eneas, e lhe pede esta 
que narre os sucessos da guerra de Troia e tem, 
como resposta, aquela fala que todos sabem 
de cor porque está em todas as antologias do 
período clássico e que eu ousadamente citaria 
no original para significar-lhe a importância: 

“Infandum, Regina, jubes renovare dolorem?” 
Gostaria também que me poupassem os leitores 
desse sofrimento, mas, tal não foi possível.

Cheguei a Brasília, assim, com a família, 
a 1º de março de 1971, para ali dar início a uma 
nova vida, passando a servir ali, no MEC, de 
que era funcionário.

Além dos parentes, procurei acercar-me 
de velhos amigos, como Afonso e Ribamar Oli-
veira, este, também escritor, exercendo, à épo-
ca, o cargo de delegado de polícia, na capital, 
e casado com uma prima, Maria do Rosário. 
Através do Afonso, fui tendo contato com al-
guns escritores, como Anderson Braga Horta, e 
ali também reencontrei-me com escritores que 
eu conhecia apenas de leitura, como Cassiano 
Nunes, “um príncipe, no convívio”, como diria o 
saudoso poeta e querido amigo Jorge Medauar, 
e Domingos Carvalho da Silva, os dois últimos 
professores de literatura de minha mulher e, 
posteriormente, de minhas filhas, na UnB. A 
eles acrescentaria também Clóvis Sena, uma 
flor de pessoa, há pouco desaparecido, que ali 
exercia o jornalismo parlamentar e a literatura, 
e o meu velho amigo e excelso poeta Antonio 
Carlos Osorio, figura de exceção no meio cultu-
ral brasiliense, como jurista, atividade exercida 
desde os albores da nova capital, aliada ao de-

sempenho de escritor e acadêmico dos maiores 
que ali tivemos, destacando-lhe, especialmen-
te, o trabalho desenvolvido, por longos anos, à 
frente da Academia Brasiliense de Letras.

Publiquei ainda artigos sobre literatura 
nos jornais de Brasília, como o Correio Brasi-
liense e o Jornal de Brasília e ali lancei também 
meu livro de estreia, A geração perdida, em edi-
ção da Artenova. Depois, submergi na burocra-
cia para voltar a escrever, no Boletim da ANE, 
após a criação, naquela cidade, da Associação 
Nacional de Escritores, onde voltei a conviver 
também com velhos amigos como Cassiano 
Nunes, que era uma espécie de animador cul-
tural da nova capital, e o já mencionado poe-
ta e ensaísta Domingos Carvalho da Silva, que 
visitaria, por mais de uma vez, nossa capital, a 
meu convite, para participar de atividades cul-
turais,  inclusive, em nossa Academia de Letras, 
ao tempo em que presidi aquela instituição. 

Gostaria de destacar ainda, e o faço por 
dever de justiça, a personalidade ímpar de crí-
tico literário e figura marcante das atividades 
pioneiras em nossa capital, no campo da cultu-
ra, de Almeida Fisher, pelo memorável trabalho 
em favor da ANE, como seu criador e que aqui 
homenageio, em nome de todos os que partici-
param desse meritório empreendimento.

ANE 50 ANOS

Emanuel Medeiros Vieira

É preciso celebrar o mérito de quem 
cumpre a vida – parodiando Miguel Torga.

A ANE – nos seus 50 anos – tem tra-
balhado assim, REVELANDO A PALAVRA e 
iluminando.

Agregando e unindo escritores, man-
tendo acesa a chama da Palavra, a ANE realiza 
brilhantemente (com determinação, pertinácia 
e garra) a sua missão de farol e de referência 
para todos nós criadores.

O que seria de Brasília – em termos lite-
rários –, sem ela?

É motivo de orgulho para nós todos, po-
dermos saudá-la no seu cinquentenário.

Agora e sempre: que viva a ANE!
Referência iluminadora, nossa obriga-

ção é fazer que ela viva cada vez mais.
Para sempre.
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GASTÃO CRUZ: POESIA QUE  
RECORTA ESCARPAS

Alberto Bresciani

Já se disse que poesia é o escrito 
mais do que escrito. Se o enun-
ciado sugere algum enigma, será 

facilmente decifrado pelo conta-
to com a poesia de Gastão Cruz. O 
premiado poeta português foi um 
dos quatro finalistas da categoria 
poesia, em 2012, da 10ª edição do 
Prêmio Portugal Telecom de Lite-
ratura em Língua Portuguesa, com  
Escarpas, livro editado em seu país 
de origem pela Assírio & Alvim, em 
2010 e, aqui, pela Mobile Editorial, 
em 2011. A poesia provocadora de 
Gastão Cruz já aportara nestas ter-
ras pela coletânea A moeda do tempo 
e outros poemas, lançada em 2009 
(Editora Língua Geral). As tardias 
publicações brasileiras revelam que 
nenhuma metáfora é necessária para 
se constatar que um oceano separa a 
poesia produzida no Brasil daquela 
nascida em Portugal – com perdas 
de lado a lado.

Gastão Cruz nasceu em Faro, 
Algarve, em 1941. É poeta, crítico 
literário, tradutor, professor, ence-
nador: é artista. Sem hesitações, um 
sólido marco e figura titular da lite-
ratura lusófona contemporânea. Sua 
obra extensa tem início em 1961, 
quando, com os poetas Maria Te-
resa Horta, Fiama Hasse Pais Bran-
dão, Luiza Neto Jorge e Casimiro de 
Brito, promove a publicação coletiva 
Poesia 61. Seguem-se, a partir daí, 
obras antológicas, mencionando-
-se (apenas como parcos exemplos 
e sem critério algum) Outro nome 
(1965), Teoria da fala (1972), Cam-
pânula (1974), Rua de Portugal 
(2004), laureado com o Grande Prê-
mio de Poesia da Associação Por-
tuguesa de Escritores, A moeda do 
tempo (2009), vencedor do Prêmio 
Corrente d’Escritas, e o recente Ob-
servação do verão (2011). 

Sim, com Gastão Cruz, o real é 
transfigurado em letras e, na recons-
trução do  universo, evola-se em po-
esia. A linguagem é elevada à máxi-
ma potência pelo manejo seguro das 
ferramentas literárias, sempre com o 
cuidado e o rigor que o distinguem (o 
poeta, cabe dizer, tem conhecimento 
seguro da arte camoniana). Intertex-
tualidade, o diálogo com outras ma-
nifestações artísticas, a musicalidade, 
o desafio ao leitor pela deliberada 
quebra dos versos e pela pontuação 

ausente ou escassa forjam voz poética 
inconfundível, objeto de não poucos 
estudos e pesquisas científicas.

Gastão acredita na poesia 
como recriação da linguagem. Vê e 
trabalha o poder da palavra enquan-
to potencial vetor para a reconfigu-
ração da realidade, que, metamor-
foseada, autoriza renascimentos, 
releituras, vias alternativas ou para-
lelas. Em Ofício, poema de Escarpas, 
lê-se que “assim devolve o corpo a 
poesia / que se confunde com o duro 
sopro / de quem está vivo e às vezes 
não respira”. Não se trata, em sua 
dicção literária, de falsear a emoção, 
mas de a remodelar pelos olhos da 
arte. Como em Fernando Pessoa, 
“o poeta é um fingidor”, mas “deve-
ras sente”. E sente com a intensida-
de de Ramo (A moeda do tempo): 
“Talvez eu não consiga quanto amo 
/ ou amei teu ser dizer, talvez / como 
num mar que tu não vês / o meu cor-
po submerso seja o ramo / final que 
estendo já não sei a quem”. 

Clara a recusa a soluções fá-
ceis ou ao comodismo de discursos 
sedimentados, ressalta na poesia de 
Gastão o trabalho de lapidação por 
sobre o impulso que o inspira – sem-
pre com olhos postos na musicali-
dade recomendada por Verlaine. A 
utilização do enjambement dá aos 
versos força e dimensão no ambien-
te escrito. Ainda em Rua de Portu-
gal está Depois dum sonho: “Não 
deixaste o deserto mas / árvores na 
casa Em sonho és / o sedutor arbusto 
reflectindo / para sempre o meio-dia 
O sol / porém desfaz-se quando as 
pálpebras / num ardor se entrea-
brem e te ocultas / nos ângulos do 
quarto Ausente / és pois o centro / 
feroz da minha vida transitas / como 
serpente fria no ventre / contraído 
escondes-te na / floresta que sem 
cessar se expande / onde dormíamos 
E erras / nos limites duma casa / des-
truída por raízes”.

Notável ainda o diálogo que 
estabelece com a pintura. Um foco 
em Jeune homme nu assis au bord de 
la mer (1836), poema de As pedras 
negras (1995) que (re)vê o quadro 
homônimo de Jean-Hippolyte Flan-
drin, hoje no Museu do Louvre: “As 
coxas e o tronco formam quase / um 
círculo pois tem / a cabeça pousada 
nos joelhos / cingindo com os bra-

ços as flectidas // pernas Mármore 
deve ser / a matéria em que aguarda 
a prolongada / catástrofe de nada / já 
sentir // acto de pedra à espera / de 
ser interpretado corpo branco pen-
sando o seu destino / inverossímil 
// O abandono tornou-se / rígido a 
dor irreal e o mar / junto do qual está 
representado / é apenas a perda não 
se sabe de quê”. A mesma voltagem 
conecta a obra de Cruz à música 
(Alguns pianistas, em Escarpas): “... 
// Sviastolav Richter imitava / o rigor 
da poesia ou da leitura / que dela fa-
zem os que leem nela / do universo 
a explosão futura: // em cada nota 
morre o universo / tal como em cada 
sílaba / da poesia, por isso ele tocava 
/ em sala escura // ...”. 

A homenagem ao ator fale-
cido Pedro Hestnes pungentemen-
te remete ao seu apreço pelas artes 
cênicas (Pedro Hestnes, em Obser-
vação do verão): “Passou a alguns 
metros de onde eu / estava; não o 
via / há anos e nem sei / qual a úl-
tima vez que com ele falara // Não 
o reconheci de imediato e bastou 
/ essa dúvida para criar um hiato 
/ na linha dos olhares de repente 
cruzados / dentro da tarde; recea-
ra // decerto não ter sido por mim 
reconhecido / enquanto que eu não 
fora já a tempo / de lhe mostrar 
que o vira e me lembrava / do seu 
rosto mesmo que um pouco menos 
// luminoso que outrora; e um re-
morso / absurdo me tomou por ter 
perdido / esse olhar hesitante / no 
desconcerto breve de uma tarde”. O 
Encenador reflete o vigor poético 
do autor de Escarpas, ao guardar 
a vastidão de arte, teatro, poesia 
e vida em mínimo e exato corpo 
de poema: “O encenador conhece 
o seu espectáculo / Há um lugar 
do qual noite após noite / o torna 
a ver sem de ninguém ser visto // 
Para que volta onde já nada é seu / 
onde a verdade se soltou do caos / 
e mente agora a uma luz fictícia?”

A atualidade é uma nota ir-
recusável da poesia de Gastão Cruz. 
Mesmo as referências ao cotidiano, à 
experiência – tão caras a poetas mais 
jovens – comparecem a seus poe-
mas, mas, neles, com os distintivos 
do aprofundamento, da experiência, 
da precisão, da criatividade, tons que 
dão densidade e tensão a seus versos: 

voo largo do que se vive ao que se 
escreve, garantia de bom espanto 
para quem lê. Som e tempo sempre 
presentes. O som como exterioriza-
ção da escrita a provocar o corpo; o 
tempo como objeto que caminha em 
cenários variados. Trata-se de poe-
sia que, sutil e quase delicadamente, 
violenta a fala comum, dando-lhe as 
feições do que sobressai. Diz o poe-
ta em Na poesia (Rua de Portugal): 
“Na poesia procuro uma casa onde o 
eco / existe sem o grito que todavia 
o gera”.

A exemplo do que vem acon-
tecendo com autores dedicados às 
narrativas, é fundamental que se 
volte energia para a publicação de 
poetas portugueses no Brasil. A 
interação entre vozes de diferentes 
gerações, latitudes e longitudes so-
mente trará benefícios para todos 
os interessados nesse raro prazer 
que é a leitura e a produção de po-
esia. Não custa lembrar que, para 
todos nós, o português é uma pá-
tria.

Tomando-a de A vida da po-
esia (2008), a Gastão imponho sua 
própria sentença: “contudo, a certa 
altura, o reconhecimento de um po-
eta ou de poema acaba por tornar-
-se uma evidência – uma evidência 
rara que se aprende a distinguir. 
Porque são sempre poucos os que 
estão verdadeiramente atentos à 
‘importância misteriosa de existir’, 
os que conseguem ‘prender a frase 
ao texto do universo’”. Assim é Gas-
tão Cruz.

ANE
Edital de Convocação

Ficam os associados convoca-
dos para a Assembleia Geral Ordi-
nária a realizar-se no dia 2 de abril 
de 2013, terça-feira, às 19 horas, na 
sede da ANE (SEPS 707/907, Bloco 
F, térreo), em primeira convocação, 
com esta ordem do dia: 1)relatórios 
de atividades e balancetes relativos 
ao período 2011/2013; 2) constitui-
ção da Mesa Diretora; 3) eleição da 
Diretoria e Conselho Administrativo 
e Fiscal para o  biênio 2013/2015; 4)
posse da nova Diretoria e do Conse-
lho Administrativo e Fiscal. “Só po-
derão votar os sócios quites” (art. 24 
dos Estatutos). José Peixoto Júnior, 

Presidente da ANE 
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CINQUENTENáRIO DA ANE
Ruy Nedel

Não conheci a notável figura de Al-
meida Fischer, seu fundador. Sequer 
sabia da existência da ANE durante 

seu primeiro quarto de século. Só mais tar-
de, vivi a ANE, em convívio amigo e fraterno 
com a maioria de seus fundadores e numero-
sos membros desta fantástica academia cos-
mopolita de letras e culturas do nosso Brasil 
polimorfo. É o verdadeiro e simples retrato 
literário do Brasil. 

 Quis o destino, e o amor foi seu 
complemento: o meu neto Rafael, de minha 
filha caçula, é filho do filho caçula de Almei-
da Fischer. 

 A visão democrática e afetiva da As-
sociação Nacional de Escritores — ANE é, a 
meu ver, seu maior valor. Vamos preservá-lo. 

 Deixo o registro do que perpetuei em 
meu romance Porto Alegre dos Casais e a Medi-
cina da Santa Casa (Cultuarte, pp 239/40): 

 (…) Associação Nacional de Escritores 
aberta a quem escritor fosse, independente de ven-
dagens mercadológicas e espaços midiáticos, em 
democracia plena e abertura completa. Dos jogos 
de palavras aos jograis; da poesia simples à sofis-
ticada; do romancista ao contista, cronista e ao 
filósofo; do tradicionalista do sul ao do nordeste, 
do embaixador ao professor, parlamentar, servi-
dor público, ao humilde versejador ou do manu-
seio das letras. Fantástica visão de nacionalidade 
cultural brasileira na sua diversidade cultural e 
redacional até mesmo na aceitação de discrepân-
cias literárias, desde que explorando ou tratando 
do universal em uma aldeia ou atingindo o uni-

verso do ser humano por mais humilde que seja. 
Ali Missões sempre valeu muito, como o vale para 
a UNESCO, como patrimônio cultural da huma-
nidade. Ali o embaixador Estelita Lins afirmou, 
com todas as letras, que tendo sido embaixador 
em diversos países, entre os quais a Argentina, 
fora aprender história do cone sul, não no Itama-
rati, mas nas palestras e debates da ANE (Associa-
ção Nacional de Escritores). Ali o piauiense, misto 
pernambucano, brasiliense e universal, Afonso 
Ligório Pires de Carvalho, sentenciou que a trá-
gica história missioneira, rio-grandense e do cone 
sul, com todas as revoluções e convulsões, degolas 
e genocídios, entreveros e brigas de faca, em um 
paradoxo máximo, representava um laboratório 
de ternura onde a pacificação e hospitalidade re-
presentavam o valor maior.  

SOBRE UM POEMA DE NATAL
João Carlos Taveira

Em 2012 o mundo não acabou. Leram mal 
as anotações do Calendário Maia, que 
certamente dizem outra coisa. Mesmo 

assim temos pouco que comemorar. O mundo 
continua o mesmo, cheio de injustiças, segrega-
ções, desigualdades. O sistema imperante veio 
para trazer a ilusão de que seria a salvação do 
planeta, com distribuição equilibrada de oportu-
nidades e lucros para todos. Uma falácia. Só faz 
privilegiar os poderosos, justamente os “invento-
res” e “guardiões” da grande máquina...

Como a Terra continua seu giro em torno 
do Sol, espera-se que este ano de 2013 seja me-
nos trágico do que 2012 e possa, no concerto das 
nações, amenizar os distúrbios sociais, políticos e 
econômicos desse aglomerado de seres humanos, 
hoje na casa dos sete bilhões. Para os menos céti-
cos, tudo continuará como dantes no quartel de 
Abrantes. O sistema há de aprimorar ainda mais 
seus tentáculos de dominação e o mundo conti-
nuará sob o efeito das mesmas profecias e premo-
nições. E o homem, crédulo ou incrédulo, há de 
continuar sonhando...

Das muitas datas marcantes deste novo 
ano, há algumas de grande importância no cam-
po da Música — os bicentenários de nascimento 
de Richard Wagner e Giuseppe Verdi, e o cente-
nário natalício de Benjamin Britten — e na área 
da Literatura, espalhadas pelo mundo e por esse 
Brasil afora. Listá-las aqui, não vem ao caso. Em 
Brasília, não será diferente. A capital do país, 
com sua história recente, já coleciona grandes 
conquistas e muitas efemérides. Uma delas é a 
comemoração, em abril, dos 50 anos de funda-

ção da Associação Nacional de Escritores, enti-
dade com uma sólida folha de serviços prestados 
à comunidade literária.

Com sede própria (Edifício Escritor  
Almeida Fischer), a Associação é das poucas enti-
dades no Distrito Federal que têm esse privilégio, 
essa estrutura. Em sua programação anual cons-
tam: palestras quinzenais, feitas por associados 
ou não-associados, no auditório Cyro dos Anjos, 
lançamentos de livros e exposições de pintura, no 
hall de entrada, além da Biblioteca Luiz Beltrão, 
com acervo rico e variado, da Sala Branca Bakaj, 
do Espaço Cultural Zita Beltrão e do Museu do 
Escritor. Mas os carros-chefe são o Jornal da ANE, 
com edição bimestral, e a página na Internet, com 
dados e informações sobre autores e livros.   

* * *
A propósito, no Natal de 2012 os associa-

dos da ANE receberam mensagem do presidente 
José Peixoto Júnior, que em breve estará encer-
rando seu mandato de dois anos junto à Dire-
toria da entidade. Esta mensagem, em forma de 
poema, abaixo se transcreve:

“Os três Reis Magos vindos do Oriente,
guiados pela Estrela do Pastor,
depositam aos pés do Inocente
incenso, ouro em pó, mirra, em seu louvor.

Por natureza e uso consequente
o incenso, igual à mirra, evaporou
e, desses três objetos do presente,
somente o ouro em pó é o que ficou.

Ficou? Como ficou? Ficou com quem?
Se o Casal junto aos muros de Belém
é a pobre Família de José!...

Não houve indagação desse sumiço.
Não procure saber, não pense nisso.
Eis o mistério que não é da fé.”

Geralmente não se escreve sobre um po-
ema isolado, e sim sobre coleção de poemas 
agrupados em livro, individuais ou coletivos. 
Toda regra há de ter exceção. José Peixoto Júnior 
é responsável pela quebra do paradigma. Escre-
veu um poema que, pela originalidade, merece 
análise e consideração da crítica. Trata-se de um 
soneto decassílabo. Mas o que chama atenção 
não é a forma. Grita nesses versos o conteúdo, a 
temática inusitada, a descoberta sutil, o aprovei-
tamento sintético.

Sem título, o soneto descreve admiravel-
mente o que se poderia chamar de ato de sub-
tração indevida a que nem o Salvador da huma-
nidade ficou isento. Com isso, os pais de Jesus 
tiveram de fugir com Ele para o Egito, em lombo 
de jumento, sofrendo todo tipo de privações e 
provações, a fim de livrá-Lo da sanha assassina de  
Herodes. O ouro ofertado por Melchior, um dos 
três Reis Magos, bem que poderia ter-lhes alivia-
do o sofrimento. Mas quiseram as forças do Altís-
simo que o quadro se cumprisse, sem ouro, sem 
posses, sem poder algum.

Brasília, 2 de janeiro de 2013.
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POEMAS DE FUNDADORES

Pastoreio
Joanyr de Oliveira

Fui pastor de destinos
soltos nas ventanias.

Fui pastor de sonhos,
de abismos e insônias.

Hoje pastoreio as horas,
colho o mel das palavras.

Pastoreio metáforas
na inocência do branco.

Pastoreio murmúrios
diluídos nos ermos.

Pastoreio estribilhos
na memória e nas veias.

Ovelhas não navegam
as águas de meus sonhos.

Ovelhas não ruminam
o itinerário de meu verbo.

Ovelhas não burilam
a sofreguidão de meu rosto.

Hoje sem dardos e cajado
pastoreio a mim mesmo...

M

Recordações de  
Minas

 José Santiago Naud

Nestas mesmas paragens,
Manuel – o Cláudio da Costa
colhia poemas ternos,
sem saber quem sabe

que a família mineira
já quentava sol
e, com ele,
lá longe Watteau planejava piqueniques,
jogando com a luz.

Aquela serra comprida,
devia de parecer ao Tiradentes
ordens do reino.
Quanto horizonte no seu dorso escuro!
Quantas flores!
Assim, nos meandros de Heliodora
o Alvarenga podia conceber
a filha, tão gentil.
E um órgão, cheio de anjos
– enquanto tocava coisas
de que o futuro iria dizer: Bah! –
deixava sonhar Marília
com a doce e verde calma,
dada às favas – né, meu Dirceu,
turuna da África.

E este urubu?
          Coitado,
à espera que Drummond,
por fim, o esclarecesse
– dizendo a todo o mundo:
                                           É ele!
postou-se desde sempre
no telhado derruído.

                                Sô, que tempo!
Uai, Minas, me dá
uma só mulata,
e eu multiplicarei tuas igrejas de delícias.

M

Velho Casarão
 Romeu Jobim

Meu coração é casa abandonada
que a ação do tempo envelheceu e cujas
salas vazias servem de morada
a fantasmas, morcegos e corujas.

Menina-moça que andas pela estrada,
sendo noite de luar, convém que fujas
desta triste mansão mal-assombrada,
de portas gastas e paredes sujas.

Segundo antiga lenda, nessas noites,
canta o bruxo que a habita (oh! não te 

[afoites!)
e à sua voz, na jovem que o ouve, medra

fascínio tal que, em transe o mais profundo,
ela transpõe as portas de seu mundo,
mas, quando o encara, se transforma em 

[pedra.

M

Paisagem
 José Hélder de Souza

Deprimido e só
decompondo a tarde
saudoso de outras eras
de outras gentes
e outras tardes,
fixa o mundo e vê
o Sol, numa tradição covarde,
sujar as nuvens de amarelo.

São, em verdade, seis horas,
o cotidiano finda.
Larga e longa fila de automóveis
corre na avenida rumo ao Sol
– desencantada luz esmaecendo
por trás da torre no horizonte.

Antepondo-se, calma lua se suspende
sobre serra horizontal.
Tardes nunca vistas, ressaltando
frustrações.

O homem, intranquilo, dirige seu carro
para o poente como se fosse
mergulhar no crepúsculo, e some.
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Elegia III
Antonio Carlos Osorio

O mundo é tão diverso
 (do meu verso)
E já tão enfadonho
 (está meu sonho) 
E tudo é desencontro
 (longo ou pronto)
A morte contém penas
 (sem antenas)
E o dia contém diálogos

 (análogos).

A hora em vão espera

 (uma outra era)

O vento é tão disperso

 (é de perverso?)

O voo em si se esvoaça

 (e despedaça)

Já póstuma é a hora

 (e desamora).

O mundo é tão diverso do meu verso
que o papel está branco
do meu pranto.

O Sol
Almeida Fischer

Tu és luz do amanhecer
que ilumina minha vida,
antes de ti tão escura,
tão sem graça de viver.

Hoje és sol de todo dia
entrando pela vidraça
mesmo nos dias de chuva
em que o escuro predomina

para as outras criaturas
que não têm luz dentro delas.
Um dia, quando eu morrer,
esse sol de quem será?

Talvez das minhas lembranças
que ficarão para sempre,
no núcleo de tua chama,
pulsando em tua ternura.

Não faz mal, meu Deus, que eu morra
se ficar dentro de ti.

MARGARIDA E O POETA 
 ASSINALADO

Anderson Braga Horta

–Quem é Margarida Patriota?
Não é sem algum atrevimento que 
lanço a pergunta, pois é já bastante 

conhecida a escritora carioca-brasiliense, pro-
fessora universitária, condutora do programa 
semanal Autores e Livros, da Rádio Senado, 
membro da Academia Brasiliense de Letras. 
Premiadíssima autora de contos, a exemplo de 
Nuas (1986), ensaios, como Para Compreender 
Raimundo Correia (1995), romances, dentre os 
quais cito Mafalda Amaz’Ona (1991), e livros 
para a juventude, não é cabível, nem oportuno, 
esgotar aqui a enumeração de seus títulos –os 
pessoais e os livrescos– ou a relação das láureas 
que tem merecido. Mencionarei apenas mais um 
romance, Meu Pai Vive de Arte, lançado em 2001 
e aquinhoado com os prêmios do INL e da UBE 
do Rio de Janeiro.

– E quem é João, o Assinalado, protago-
nista de sua mais recente narrativa longa?

Ora, Joãozinho, João, ou o Assinalado, 
é ninguém menos que João da Cruz e Sousa, o 
poeta filho de escravos, o Cisne Negro ou Dante 
Negro da antonomásia famosa, que implantou o 
Simbolismo e foi o seu maior representante no 
Brasil, ao lado de Alphonsus de Guimaraens; 
Cruz e Sousa, como é literariamente conhecido, 
autor de uma das mais ricas poesias deste país 
de poesia riquíssima, objeto da admiração insus-
peita de um Roger Bastide, que o coloca no alto 
da pirâmide simbolista, ombreando com Mallar-
mé e Stefan George. 

A Lenda de João, o Assinalado* não é, con-
tudo, uma biografia, tampouco um ensaio sobre 
a poética cruz-sousiana.  Baseia-se o livro, é cer-
to, em fatos da vida do Poeta – berço humilde, 
redimido pelo amoroso interesse dos patrões de 
seus pais, infância e adolescência prometedoras 
de glórias, que afinal vieram, mas carunchadas 
pelo preconceito e pela miséria. Trata, sim, dessa 
vida de idealismo e sofrimento até a morte, mas 
não há uma sequência de datas e acontecimen-
tos, as pessoas, em geral, são indicadas apenas 
pelo prenome, a própria obra, se bem que várias 
vezes referida e citada, não é objeto de análise. 
Classifica-o como romance a Autora mesma. Re-
pito palavras suas: uma livre interpretação ficcio-
nal da vida de Cruz e Sousa. Romance biográfico, 
então? Diria que sim, desde que restritivamente 
entendida a expressão como narrativa moral, 
retrato anímico, escorço essencial do homem-
-poeta, biografia espiritual, em suma.   

O que importa, afinal, é que o livro foi es-
crito –e assim deve ser lido– como uma histó-
ria de amor e de ideal, de miséria moral (a do 
preconceito) e financeira transcendida por um 
obstinado trabalho de alquimia, de que é fruto, 

suprema vitória do Espírito, o cristal do Poema. 
Diamante da Poesia –permitam-me divagar pe-
las nuvens do Símbolo– engastado no suporte 
áureo de uma alma que se forjou mais e mais 
pura nos embates da sorte.

A Lenda é apresentada em seis seções. A 
primeira, “Lar”, cuida do nascimento e da in-
fância do menino João, adotado pelo casal de 
amos, indo até a morte de Clara/Clarinda, a 
patroa e mestra querida. Já então as primeiras 
manifestações poéticas. 

Em seguida, “Vila”. Órfão da protetora, 
o menino adolesce. Diploma-se no Ateneu. 
Pedem-lhe poemas para ocasiões. Colabora 
na imprensa. Ganha projeção local em prosa e 
verso. Viagem ao Sul com saltimbancos. Volta 
afamado, mas... Glória à esquerda, preconceito 
à direita. Duas derrotas: primeiro amor contra-
riado, pelos pais da jovem e pela fatalidade da 
tísica; e a Grande Mudança não veio – a que da-
ria foros de humanidade aos servos.

“Ar”, a terceira parte, é a mais breve. 
Ocupa-se da “visita” de Baudelaire, cujo conhe-
cimento seria decisivo para a revolução poética 
de João.

“Tribo”. Na Capital. Luta ainda contra o 
preconceito e pela sobrevivência. Reconheci-
mento quase que só na pequena roda de ami-
gos, vindos quase todos, como ele, da Província.

“Farol”. Núbia (nome poeticamente em-
pregado pelo Poeta, e atribuído pela romancista 
a Gavita, sua esposa). Primeiros livros solo.

A última, “Porto”, é a mais extensa. Nas-
cem os filhos do casal. O Poeta granjeou renome, 
é fato, mas não consegue subsistir senão mediante 
modesto emprego, que mal o tira da pobreza ex-
trema. Loucura temporária de Núbia. Tuberculo-
se. O livro termina a um passo da morte.

Tudo isso é contado por Margarida com 
sabedoria romanesca; o leitor sente-se encade-
ado à trama vital do protagonista, comove-se 
–especialmente o que já escalou as altitudes de 
sua poesia– com sua obstinação no ideal e com 
a profundidade e persistência de seus sofrimen-
tos. E a Autora o faz, para cúmulo, com um esti-
lo direto, equilibrado, de interessante originali-
dade frasal, de belos achados; com estilo, enfim.

Concluindo: com A Lenda de João, o As-
sinalado, Margarida Patriota consegue dar de 
nosso admirável Poeta Negro, alvo de numero-
sos estudos biográficos e estéticos, um retrato 
de nuances novas, que lhe salientam a simpatia 
e a grandeza humana, poética e espiritual, no 
amplo sentido da palavra.

____________________
* Margarida Patriota, A Lenda de João, o Assinalado – 
Cruz e Sousa, o Poeta Negro. Topbooks, 2012.
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A ABRANGENTE CRIAÇÃO DE 
AUGUSTO ESTELLITA LINS

Josélia Costandrade

No livro “O mistério das catedrais”, 
Fulcanelli (pseudônimo de Eugè-
ne Cansellet, alquimista francês do 

século XIX) afirma que a quintessência da 
Alquimia encontra-se na Diplomacia, assim 
representada pelo pintor Paolo Veronose, 
artista da Renascença, também chamado 
de Paolo, o veneziano, por ter vivido muito 
tempo na cidade do leão de são Marcos. 

Do verde veronese, a cor característi-
ca do Mestre renascentista, o diplomata de 
carreira, escritor, pintor e desenhista, Au-
gusto Estellita Lins sempre utilizou-se em 
seus quadros. Ele deparou-se com a alqui-
mia contida nas obras esplêndidas da Arte 
universal e buscou a sua própria fórmula 
alquímica. Observou a consistência entre a 
teoria e a prática, a História da Arte e a infra 
História da Arte – que é o momento parti-
cular de cada artista,  resultando nisso uma 
capacidade de escrever ensaios, crônicas, 
poesias, e trabalhando ainda com o desenho 
e a pintura. Criou o desenho a aquarela e 
bico de pena, para a capa de seu livro Diá-
logos com os signos da Arte – Ensaios de Arte 
e Semiologia, no qual empreende a busca do 
significado aparente e oculto da produção 
estética, por meio da simbologia nela conti-
da. Nos quatro capítulos a publicação revela 
a caminhada do autor e traduz conceitos fi-
losóficos de épocas, regiões, gêneros e esti-
los distintos sobre o sentido da Arte em suas 
múltiplas facetas.  

Em páginas consagradas da literatura 
universal, nas pinturas e esculturas expostas 
nos Museus de vários países, nos monumen-
tos ancestrais, na arte popular e na drama-
turgia, até mesmo, nas atuais telenovelas, a 
percepção de Augusto Estellita Lins esteve 
sempre aguçada. Entre as muralhas megalí-
ticas de Tirinto, que alicerçam o esplendor 
do Classicismo Grego do século V AC, visu-

alizado na Acrópole de Atenas – e o roman-
ce Os noivos, de Alessandro Manzoni, poeta 
libertário do apogeu do Romantismo na Itá-
lia, ele coloca um fio de ligação, sustentado 
pela ciência da estética originada com Platão 
e Aristóteles – em uma ponta e Benedetto 
Crocce, filósofo italiano dos séculos XIX e 
XX – na outra.   

Fórmulas e formas de composição ar-
tísticas, medidas que obedeceram às impo-
sições metafísicas ou religiosas, veladas ou 
escancaradas, como no caso da Antiguida-
de Oriental, com os cânones da Geometria 
sagrada, transposta  posteriormente para 
a Arte medieval europeia, não escaparam 
ao olhar do autor. Ele fixou tal olhar nos 
exemplares pintados por Jan van Eyk, pintor 
flamengo, que, juntamente com seu irmão, 
Hubert van Eyk, redescobriu a fórmula da 
tinta a óleo, invenção dos gregos e perdida 
durante a Idade Média. Assim, com a durá-
vel tinta a óleo, a pintura organizou-se num 
verdadeiro salto quântico. A simbologia ad-
vinda dos preceitos herméticos medievais 
iria encontrar sua contrapartida em Salva-
dor Dali, após os séculos nos quais o Surrea-
lismo do profético pintor alemão Jeronimus 
Bosh acordara após séculos de silêncio. 

Intelectuais, gênios do esplendor do 
Renascimento, Michelangelo Buonaroti e Ra-
fael Sanzio, que abordaram os rigores lineares 
e a da Perspectiva de Observação e das cores, 
no sentido de transferir as leis da Física para 
o objeto plano, então metamorfoseado em 
tridimensional. Observa a translucidez das 
pinturas de Monet, que capturou os efeitos 
óticos para as suas pinceladas cheias de con-
trapontos, como na Música de Bach. E, como 
“na natureza tudo se resume a cubos, cilindros 
e esferas”,  Estellita Lins penetrou no pensa-
mento Cubista de Cézanne, que possibilita a 
abertura de novas expressões para a Arte. 

Constatação
Aglaia Souza

Hoje eu vi
o tempo passando
sob minha janela.

Foi um vento?
Roçou o meu rosto
e dobrou a esquina.

Hoje senti
o peso nas costas,

nas pernas, no olhar.

Foi uma pedra
atirada pro alto? –

fez-me os joelhos dobrar.

Hoje eu vi
a vida escoando
pela ampulheta.

Foi a areia?
Desceu qual ladeira
rolando as pedras.

Hoje eu vi
a vida acabando
me deixando só.

Foi fumaça?
Desfez-se qual nuvem
levando meus sonhos.

Hoje eu vi...

Poética
Lina Tâmega  Peixoto

Fecharam minha boca
com seixos e bordados.
No gume do exílio,
como uma luva ou dália,
o róseo grão da poesia
ata em feixe minhas palavras.

Escuto apenas
um trêmulo e inquieto ruído
de quem mastiga cristais entre dentes.
Tudo é martírio na áspera solidão
do corpo que arde em cinzas e dores.
No desenho da arte que invento,
minha boca, ungida de mel,
puxa os fios dos bordados
e devora os seixos, pães dormidos,
que costuram e alimentam
o verso que vem vindo.

POSSE NA ACADEMIA BRASILIENSE  
DE LETRAS

 

O Secretário-Geral da ANE, advogado e escritor Fabio de Sousa Coutinho, assumiu, 
em 14 de março, a Cadeira nº XIX da Academia Brasiliense de Letras, para a qual 

fora eleito em 17 de agosto de 2012. O patrono da cadeira é o poeta romântico Castro 
Alves e o ocupante anterior foi o sonetista pernambucano Waldemar Lopes. Em sua ora-
ção acadêmica, Fabio de Sousa Coutinho destacou a circunstância de a posse se realizar 
no Dia Nacional da Poesia, homenagem da cultura brasileira ao fato de naquela data 
celebrar-se o natalício do Poeta dos Escravos.  O novo Acadêmico, que fez questão de 
empossar-se na sede da ANE, berço histórico da Academia Brasiliense de Letras, foi sau-
dado pelo confrade Anderson Braga Horta.
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MULHERES  
NA ANE

José Peixoto Júnior

Nesta edição comemorativa da presença deste centro de cultura encarregado de congregar amigos das 
letras há 50 anos na Capital da República, é importante considerar, embora em anotação contida 
pela restrição espaço, o papel relevante das literatas integradas ao meio aneano, levando em conta 

a sua dedicação, sensibilidade, intuição, com repercussão positiva na atividade da Associação Nacional de 
Escritores.

O universo feminino no rol associativo da ANE mostra-se, inicialmente, nos nomes de primeira grandeza no 
firmamento mulher em nossas letras nas cinco fundadoras desta Associação, em 21 de abril de 1963: Astrid Cabral, 
Helena Silveira, Leda Naud, Lina Tâmega Peixoto e Yvonne Miranda, nomes entre os quarenta e dois nomes que 
firmaram a preparação para o nascimento desta pessoa jurídica de direito privado voltada para o desenvolvimento 
cultural do País. 

Denodadas, enriquecem o corpo material desta sociedade literária com equipagem de inestimável expressão 
cultural: Biblioteca Luiz Beltrão – Zita de Andrade Lima, nome perpetuado junto aos livros no espaço onde ela os 
colocou. Lutadora vitoriosa na defesa do patrimônio desta agremiação – Branca Bakaj, condutora segura, cuja ad-
ministração fecunda estendeu-se por quatro períodos consecutivos, nomina a sala no frontal da porta franqueada 
ao tesouro dos seus estudos. Atuações marcantes nas diretorias para as quais foram chamadas – Elza Caravana, 
Dinah Silveira de Queiroz, Regina Stella, Alvina Gameiro, Sofía Vivo, Cléa Rezende, Aglaia Souza, Terezy Godoi, 
Rosângela Vieira Rocha, Kori Bolivia, beletristas que aliam ao zelo no exercício dos cargos a presença distinta, 
incentivadora na atividade associativa que o dia literário da quinzena oferece. Suas ações somadas ao concurso de 
outras associadas igualmente talentosas, em palestras, recitais, exposições de arte, dão vida na ANE ao Auditório, 
ao Salão de Festas, onde, às vezes, o ambiente enche-se da voz feminina em canto para encanto da assembleia. 

O enriquecimento das nossas letras pelo contingente feminino da ANE é notório, mostra-se em editorações 
pessoais, participações coletivas, presença nas páginas de jornais, de revistas, mostrando o mundo da ficção, o 
arrebatamento do verso. 

Na fusão do ontem e do hoje gira em torno de oitenta mulheres na Associação Nacional de Escritores – 
aquelas já inscritas no preito da saudade: Cora Coralina, Yolanda Jordão, Maria de Lourdes Reis... e estas, com-
ponentes da lista ativa do Quadro Social, a quem o talento de cada uma encarrega-se de dar vida ao cenário das 
letras que nos rodeia, fazendo-o aqui, em academias, casa de poesia e outros ninhos literários. São incansáveis, 
essas mulheres!...

 “No começo Deus criou o Mundo e descansou. Então, Ele criou o homem e descansou. Depois, criou a mu-
lher. Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o Mundo, tiveram mais descanso”. (Luis Fernando Veríssimo)

A ANE, no seu cinquentenário, cumprimenta este expressivo conjunto de mulheres escritoras.

Astrid Cabral Leda Naud

Helena Silveira Yvonne Miranda Lina Tâmega Peixoto
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O ROSTO  PERDIDO,  
ROMANCE DE ALMEIDA FISCHER

Fontes de Alencar

Almeida Fischer (1916-1991) foi crítico literário, contista,  profes-
sor   de  Teoria Literária e de Literatura Brasileira; poeta e também 
autor de novela e romance.  A Academia Brasileira de Letras o ga-

lardoou, por produções literárias, com os prêmios Afonso Arinos e Assis 
Chateaubriand. Marcada ficou  sua presença aqui no planalto: cofundador 
da Associação Nacional de Escritores em 1963, da Academia Brasiliense de 
Letras (1968) e da Academia de Letras do Brasil (1987), tríade em Brasília 
sediada. 

De sua autoria é O Rosto   Perdido, cá publicado em 1970. Disponho 
eu da sua 2ª edição, tirada pela Record (Rio de Janeiro) e  INL (Brasília), de 
1978, que registra ser a obra dedicada a Dinah Silveira de Queiroz, Marques 
Rebelo e R. Magalhães Junior. Esse livro contém estudo introdutório titulado 
Romance e Mistério de  Flávio Macedo Soares, e o prefácio de Lêdo Ivo, de 
instigante designação: Quem é quem, 
Almeida Fischer?                                    

Machado de Assis, bem antes de 
alcançar o ápice da romancística nacio-
nal com o Dom Casmurro, advertia, 
em trabalho de 1873, que o romance 
exige da parte do escritor qualidade de 
boa nota;  para logo acrescentar: 

Pelo que respeita à análise de pai-
xões e caracteres são muito menos co-
muns os exemplos que podem satisfazer 
à crítica; alguns há, porém, de mereci-
mento incontestável. Esta é, na  verdade, 
uma das partes mais difíceis do roman-
ce, e ao mesmo tempo das mais superio-
res (v. de MA, O jornal e o livro – São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011). 

Aquela qualidade de boa nota e 
a incontestabilidade do mérito as pos-
suía o romancista Almeida Fischer. Eis 
o que Lêdo Ivo, que integrou a Acade-
mia de Letras do Brasil e a Brasileira de 
Letras, o autor do  proêmio à obra fis-
cheriana de que me ocupo, assinalou a 
propósito:

Romancista nato e nítido, em 
permanente  inteligência com o lavor 
e o primor, Almeida Fischer timbra em 
exibir, desde o primeiro lance de sua 
narrativa, a capacidade, essencial num 
contador de histórias, de converter a 
eventual inverossimilhança numa realidade autônoma e até arrogante. O 
direito do romancista, de ultrapassar as fronteiras em que o real cotidiano 
ou civil se aprisiona a si mesmo, Almeida Fischer o exerce com o tirocínio e 
a gentileza  daqueles que sabem ser a realidade da ficção uma conquista da 
imaginação e o  resultado da eficácia do texto e da congruência formal. As-
sim, a história de um transplante de cérebro é tratada, neste romance  com 
uma versatilidade que abrange, em sua cuidada tessitura, as mais várias 
linhas da realidade – e, por isso, propõe ao leitor a admissão de diversos 
modos de lê-la.

Nos idos da quinta década do Novecentos surgiu, editado pela José 
Olympio, do Rio de Janeiro, compondo a Coleção de Documentos Brasilei-
ros, dirigida por Gilberto Freyre, O Romance Brasileiro – As suas origens e 
tendências,  estudo de Olívio Montenegro (1896-1962), com texto preambu-
lar do próprio Mestre de Apipucos. 

O  paraibano que se radicara no Recife nesse seu livro escreveu:
Nos grandes romances psicológicos a Proust, a Joice, a Meredith, e de 

certa maneira a Dostoiewski e a Gide, a ação a vemos sempre lenta, difusa, 
fria, e algo dormente como uma luz indireta, uma luz de reflexos. A ação não 
vale por si como representação de vontade, mas pelo que exprime em substân-
cia de vida; em ideia.

E pouco adiante  arrematou o  ensaísta:
A atmosfera dos grandes romances psicológicos nem sempre  é 

transparente e fluida como nos romances que vão diretamente à compreensão 
popular ; é, ao contrário, densa e profunda. Mas o que nela reflete do meio dia 
das coisas   reflete com uma nitidez que atinge além da memória – atinge à 
consciência mesma da nossa vida. 

No meado da centúria passada  a Academia Brasileira  de Letras, en-
tão sob a presidência de Aníbal Freire 
da Fonseca (Lagarto-SE / 1884 – Rio 
de Janeiro/1952) , promoveu o Curso 
de Romance. Seu primeiro conferen-
cista foi  Menotti Del Picchia, o poe-
ta de Juca Mulato. Acentuou  que o 
romance tem como objeto também a 
ousada  incursão no mundo onírico 
ou supra-real, desbordando da ideia 
do tempo e do espaço, localizando seus 
panoramas  quer no agreste chão desta  
terra, quer no fluido e ilimitado terri-
tório da imaginação. Em sua preleção 
ele,  o autor de Salomé,  disse do ro-
mancista:

... é um Deus terrestre operan-
do o milagre de soprar almas na car-
ne do verbo, material que cria vida 
do espírito e transfere a vida fungível 
para o plano eterno da criação artís-
tica.

Neste início de século a mídia 
tem noticiado transplantes faciais in-
dicadores de enorme desenvolvimen-
to  da arte cirúrgica relativa a trans-
plantação de órgãos. O romance de 
Almeida Fischer, porém, versa  tema  
outro, o de espantosa transferência 
de cérebro humano.  Que importa ao 
leitor haver a ciência dos nossos dias 
assentado o conceito de morte ence-

fálica; ou carecer o tópico de verossimilitude? A criação literária prescinde 
da verisimilidade.

Peregrino Junior, igualmente expositor naquele Curso, com acuidade, 
acerca do criador de Dom Casmurro percebeu:

Homem do fim do século XIX – do século de Balzac e Stendhal – Machado 
é anterior a Proust e Joyce. A sua aventura intelectual é, pois, surpreendente 
e singular, por antecipadora. Ele soube exercer o ofício da análise em profun-
didade, dando mergulhos verticais no fundo da alma humana, com a lucidez 
adivinhadora dos modernos profissionais  do romance psicológico. 

O Rosto Perdido, que se ambienta em Brasília,  tem uma bem elabo-
rada fabulação. O trabalho de Almeida Fischer situa-se no rol dos romances 
psicológicos. Sua reedição seria bem oportuna, sobretudo neste ano do quin-
quagésimo aniversário  da ANE.

Almeida Fischer


