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1OO ANOS DE RUBEM  BRAGA
Danilo Gomes

O capixaba Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito 
Santo, em 12 de janeiro de 1913.       
Em 1929, Rubem Braga matriculou-se na Faculdade de Direito do 

Rio de Janeiro, lá estudou por dois anos e depois se transferiu para Belo Hori-
zonte, onde concluiu o curso, em 1932. Ainda estudante de Direito, começou 
a trabalhar no jornal Diário da Tarde, de Belo Horizonte, onde já morava seu 
irmão, o  poeta e cronista Newton Braga.  Passa a assinar crônicas e faz a 
cobertura da Revolução  Constitucionalista de 1932, na frente de batalha, o 
Túnel da Mantiqueira. 

Na II Guerra Mundial, acompanhou a Força Expedicionária Brasilei-
ra-FEB, à Itália (1944-1945), como correspondente do Diário Carioca. Era, 

então, o Capitão Braga, sempre no front, em busca de notícias. Daí resultou o 
livro Com a FEB na Itália – Crônicas de Guerra.  Em 1946, realizou a cobertura 
da primeira eleição de Peron, na Argentina, e, em 1956, da segunda  eleição de 
Eisenhower, nos Estados Unidos.

Durante o ano, digamos, dourado, de 1950, morou em Paris, de onde 
enviava seus textos magistrais para o Correio da Manhã. Muitas dessas repor-
tagens, crônicas e pequenos ensaios estão agora enfeixados no recém-publi-
cado livro Retratos Parisienses (José Olympio Editora, 2013), com seleção e 
apresentação de Augusto Massi.  

Continua na página 8

COMEMORANDO 
A ANE 
Manoel Hygino

A ANE é nacional: Associação Nacional de Escritores é 
de todo o país e para todo o país. Está no nome, mas é, 
curiosamente, muito mineira, tanta e tamanha a impor-

tância que remonta à própria ideia de fundação e construção da 
capital da República. Disso dá nítida demonstração o fato que 
ressalta no próprio primeiro cinquentenário da entidade: de seus 
13 presidentes, seis foram mineiros, ou são, seguindo o ideário 
dos procuradores e idealizadores.

Continua na página 7

AFFONSO HELIODORO

Sou Aff onso Heliodoro. Nasci lá na Diamantina, da terra e pedras remexidas em busca do tesouro. Corri pelas ruas de calçamento irregular que me fortalece-
ram as pernas e que me levaram a andar empertigado pelos caminhos da vida. Não vou falar das minhas inúmeras atividades políticas e administrativas, estas 
as deixo para os meus amigos que descobrem títulos e documentos que nem mesmo eu sei de onde saíram.  Se forem elogiosas as referências, fi co encabulado; 

não por modéstia, mas por não me lembrar de coisas que dizem que fi z bem. Se, no entanto, as referências são negativas, viro uma fera e reajo. 
Aos sete anos de idade, recebi a notícia da morte do meu pai. Não entendi direito o que era a tal tragédia, só sabia que minha mãe fi cara viúva, e eu e meus 

seis irmãos órfãos. Achei as palavras com jeito de saudade e solidão. Acertei. Durante anos, as duas palavras fi zeram parte do meu cotidiano.
Continua na página 5

UMA TURMA DA 
PESADA
Ronaldo Cagiano

Lançado em 1992, O desatino da rapaziada, obra do jornalista e escritor mineiro Hum-
berto Werneck, acaba de ser republicada pela Cia. das Letras, numa homenagem aos 
vinte anos de seu lançamento. 
 Além da elegância de uma prosa fl uente e bem-humorada, peculiaridades de seu 

estilo, Werneck consolida a memória defi nitiva de um período importante da história lite-
rária de Minas Gerais. Época em que a produção artística e intelectual eclodia a partir de 
movimentos estéticos, tendo no tradicional Suplemento Literário de Minas Gerais uma de 
suas caixas de ressonância, órgão vinculado à imprensa ofi cial, que cumpriu importante pa-
pel na revelação de muitos dos nomes que hoje pontifi cam na fi cção e na poesia brasileiras.

Continua na página  6

A CATEDRAL SIMBÓLICA DE MARGARIDA
João Carlos Taveira

A escritora Margarida Patriota, ao escrever a biografi a romanceada do poeta Cruz e Sousa (1861-1898), fez dois mergulhos distintos: um nas águas turvas 
e turbulentas de fatos históricos da segunda metade do século XIX e outro na estrutura linguística da época, para narrar a saga de um dos precursores 
do movimento simbolista no Brasil.

Continua na página 6
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CAMINHO DA GLÓRIA

Cruz e Sousa

Este caminho é cor-de-rosa e é de ouro,
estranhos roseirais nele florescem,
folhas augustas, nobres reverdecem
de acanto, mirto e sempiterno louro.

Neste caminho encontra-se o tesouro
pelo qual tantas almas estremecem:
é por aqui que tantas almas descem
ao divino e fremente sorvedouro.

É por aqui que passam meditando,
que cruzam, descem, trêmulos, sonhando,
neste celeste, límpido caminho

os seres virginais que vêm da Terra,
ensanguentados da tremenda guerra,
embebedados do sinistro vinho.

(Seleção de Napoleão Valadares)

A exemplo do que fez com o conto moder-
no, objeto de nosso último comentário, 
Machado de Assis também revolucionaria 

a crônica, dando-lhe maior leveza e plasticidade, 
com o que contribuiria notavelmente para moder-
nizá-la. Talvez sem ele, ao transformá-la num gêne-
ro novo, não pudéssemos contar hoje em dia com 
figuras que podem ser vistas como representativas 
do gênero, como João do Rio, no início do século 
XX, Álvaro Moreyra, o doce Alvim de As Amargas, 
não, Rubem Braga, Joel Silveira, Otto Lara Rezende, 
Fernando Sabino, o próprio Carlos Drummond ou 
o poeta Manuel Bandeira, o Bandeira de Crônicas 
da Província do Brasil.

Entretanto, queremos destacar aqui o admi-
rável cronista parlamentar que foi o autor de A Se-
mana, com uma acuidade singular para os proble-
mas políticos de seu tempo, dotado que era de uma 
percepção enorme para sua época. Por isso é que 
não aceito de modo nenhum a acusação que se lhe 
faz de ter sido ele, em sua obra, toda voltada para o 
mundo interior, diríamos que para os problemas da 
condição humana, um absenteísta em política.

Tomemos como exemplo a crônica modelar, 
como estilo e como evocação política, que é O Velho 
Senado, que constitui página antológica de nossa li-
teratura, na qual repassa, com mão de mestre, toda 
uma época já extinta de nossa história política.

“A propósito de algumas litografias de Sisson, 
diz-nos ele, tive há dias uma visão do Senado de 
1860. Visões valem o mesmo que a retina em que se 
operam. Um político, tornando a ver aquele corpo, 
acharia nele a mesma alma dos seus correligionários 
extintos, e um historiador colheria elementos para a 
história. Um simples curioso não descobre mais que 
o pinturesco do tempo e a expressão das linhas com 
aquele tom geral que dão as cousas mortas e enter-
radas.” (M. de Assis, Obra Completa, vol. II, p. 636 
– José Aguilar Editora, Rio de Janeiro – RJ, 1974).

Fixa ele, neste documento, de forma indelével, 
o retrato das figuras do tempo e reconstrói, através 
delas, toda a fisionomia moral de uma época, como 
faz com a figura do estadista José Maria da Silva  
Paranhos, o Visconde do Rio Branco, rememorando 
o famoso discurso em que ele faz, no velho Senado 
do Império, a sua defesa, por conta da demissão, por 
pressão popular, da função de ministro plenipoten-
ciário. Vale a pena conhecer o texto admirável:

“Tornei a ver aquele dia, e ainda agora me 
parece vê-lo. Galerias e tribunas estavam cheias de 
gente; ao salão do Senado foram admitidos muitos 
homens políticos ou simplesmente curiosos. Era 
uma hora da tarde quando o presidente deu a pa-
lavra ao senador por Mato Grosso; começava a dis-
cussão do voto de graças; Paranhos costumava falar 
com moderação e pausa; firmava os dedos, erguia-os 
para o gesto lento e sóbrio, ou então para chamar os 
punhos da camisa, e a voz ia saindo meditada e colo-
rida. Naquele dia, porém, a ânsia de produzir a defe-
sa era tal, que as primeiras palavras foram antes bra-
dadas que ditas: ‘Não a vaidade, Sr. Presidente...’ Daí 
a um instante, a voz tornava ao diapasão habitual, e 
o discurso continuou como nos outros dias. Eram 
nove horas da noite, quando ele acabou; estava como 
no princípio, nenhum sinal de fadiga nele nem no 
auditório, que o aplaudiu. Foi uma das mais fundas 
impressões que me deixou a eloquência parlamen-
tar. A agitação passara com os sucessos, a defesa es-
tava feita. Anos depois do ataque, esta mesma cidade 
aclamava o autor da lei de 28 de setembro de 1871 
como uma glória nacional; e ainda depois, quando 
ele tornou da Europa, foi recebê-lo e conduzi-lo até 
à casa. Ao clarão de um belo sol, rubro de comoção, 
levado pelo entusiasmo público, Paranhos seguia as 
mesmas ruas que, anos antes, voltando do Sul, pisara 
sozinho e condenado.” (Ob.cit., p. 642).

Depois de fixar, de forma imperecível, o retra-
to das figuras do tempo e reconstituir, através delas, 
toda uma fase de nossa história política, conclui o 
relato à sua maneira niilista, evocando a visão das 
personagens desaparecendo, uma a uma, a enfiar 
por um corredor escuro “cuja porta era fechada por 
um homem de capa preta, meias de seda e sapatos 
de fivela.”

E conclui:
“Este era nada menos que o próprio porteiro 

do Senado, vestido segundo as praxes do tempo, nos 
dias de abertura e encerramento da assembleia geral. 
Quanta cousa obsoleta! Alguém ainda quis obstar à 
ação do porteiro, mas tinha o gesto tão cansado e 
vagaroso que não alcançou nada; aquele deu volta à 
chave, envolveu-se na capa, saiu por uma das jane-
las e esvaiu-se no ar, a caminho de algum cemitério, 
provavelmente. Se valesse a pena saber o nome do 
cemitério, iria eu catá-lo. Mas não vale; todos os ce-
mitérios se parecem.” (Ob. cit., pp. 643-4).

MACHADO DE ASSIS  
CRONISTA PARLAMENTAR

M. Paulo Nunes
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A RECONSTRUÇÃO DO PÁSSARO DO FRIO
Alberto Bresciani

Sentou-se diante do computador e esperou que 
as palavras deslizassem suave e continuamente 
de sua cabeça para seus braços, para as mãos, 

os dedos, que viessem com a inevitabilidade do flu-
xo sanguíneo, brotassem facilmente. Como respirar 
(ainda que não quisesse respirar). Era seu trabalho.

Ia da tela ao teclado. Algum texto. Um poema 
extremo, revelando as feridas maquiadas, uma crôni-
ca dessas que confessam, conto ou romance. Qualquer 
coisa que arrastasse para longe a história mal contada 
que era a sua. A tela e o teclado eram a interlocução 
possível. Eram a única interlocução. Acostumou-se a 
falar apenas o necessário. Muitas vezes se esquecia da 
própria voz.

As palavras também constroem mundos para 
quem escreve. É como desenhar um cenário pouco 
a pouco e nele inserir-se com a virtualidade de um 
Thron ou como Alice no país dos desastres. Escrever 
abafava seu vazio.

Primeiro de janeiro: a possibilidade de recome-
çar. Uma intuição nele persistia sem a coragem que lhe 
desse matéria, como quase cair e ceder no último ins-
tante. Um novo ano não tem muitas utilidades. Marca-
dor do tempo cada vez menor, ameaça para tudo o que 
não se cumpriu. Entretanto, possibilidades esperam 
dentro de um livro como incompreensíveis partículas 
de pó no raio de sol intruso. A dúvida rondava.

Sim, as palavras deveriam descer como o vento 
gelado que cortava a cidade na noite anterior. Cruel-
mente até. Aceitaria. O vento ainda ameaçava aquela 
manhã, esse vento que dava voltas ao mundo. Talvez 
houvesse passado sussurrante pelos corpos do hemis-
fério quente que abandonou (que o abandonou desde 
o início). O frio o aprisionou. O acidente fatal. Ela era 
sua crença plana. Em tudo. Levou seu tudo. Não fazia 
mais sentido.

Lembrou-se da véspera, dos fogos que morriam 
abaixo de zero, dos gritos, os movimentos de dança, 
encanto, cumprimentos elétricos, encontros. Por ne-
nhuma razão, quando a contagem regressiva progre-
dia, vieram-lhe à mente as promessas de felicidade 
da avó encerrada pelo tempo no capítulo findo. Ela se 
chamava Maria. Então, por fração de segundo, a casa 
inteira daquela avó o abraçou e o tomou de volta. Um 
presságio se cumpriu e evaporou. O segundo se foi. As-
sim como se desfez a chance de sua vida. A multidão 
ainda se comprimia. Homens e mulheres, mulheres e 
mulheres, homens e homens, pequenas e grandes famí-
lias, todos se agarrando à chance de sobreviver, voltar 
minutos contra o destino inexorável.

Saíra esquecido da data e sua aparência destoa-
va. Encaravam-no. Talvez não compreendessem. A ele 
que havia renunciado fazia tanto ao engano dos espe-
lhos, estrangeiro tão estrangeiro de si mesmo. Acos-
tumou-se a ver de dentro da armadura seca que era o 
corpo. O copo, só, único, ali, de ontem, já vezes bebido 
e bebido.

O computador ligado. Nas postagens da rede 
social, as fotos. Guardavam as personagens quentes 
muitos anos depois. Continuariam assim, escondendo 
a relatividade de tudo. Lá do outro lado. Toda aquela 
gente o tempo todo.

A temperatura externa não congelava as pala-
vras. Sabia. Só quase paralisava o pássaro assustado so-
bre a neve no jardim do edifício em frente. Plantas sem 
esperança e em geometria organizada. As palavras não 
apareciam. Foi buscar um café. Era outro primeiro de 
janeiro e era longe. O silêncio era o texto inteiro. Era 
muito. Dizia tudo e tanto. Impossível escrevê-lo.

Mudou-se quando já não mais suportava lem-
brar-se. Subira aquelas suas escadas tantas vezes. No 
início, sentia-se no cenário de algum dos filmes que as-

sistira na adolescência. Foi seu primeiro apartamento 
deste lado. Foi o único.  Tudo se desgasta. Até o gosto, 
pensou.

Voltou com o café. Colocou-o sobre a mesa. 
O pássaro insistia em sua busca por alimentos. Mes-
mo assim a vida seguia. Os pássaros, lá onde fora ele, 
tinham destino mais fácil. Aqui, o céu extremamen-
te azul enganava os sentidos àquela hora do dia. Os 
sentidos são presa fácil. A tela ainda o desafiava.

Desviou a visão para fora. O filhinho da vizinha 
ruiva estava na calçada, fixando o pássaro. Moravam os 
dois, ruiva e filho, no andar inferior. Passava por eles. 
Não conversava. Não tinha o quê. Levantou-se, procu-
rou por ela. Não a viu. Veio-lhe o pânico. Atravessar 
ruas quase inofensivas podia ser fatal. O acidente dian-
te de casa. O brilho dos cabelos dela no vermelho sobre 
o asfalto, as luzes, as vozes, o seu grito, fim, o dela e o 
seu. Abriu a janela e o frio quase o cegou. Procurou 
ainda uma vez. O medo. Sem pensar, correu para a por-
ta. Esbarrou na mesa e o café caiu sobre ele. Desceu 
em disparada. Saltava degraus. Tropeçou. Mergulho. 
Foi para a portaria. Pouco via. Cego. O menino só. A 
rua. Quase não teve como deter-se ao chegar ao térreo. 
Disse na língua do lugar: “o menino sozinho!” Foi esta-
cionar na calçada.

A vizinha ruiva, encostada ao portal, ria. Perce-
beu o susto e o engano. Chamou o menino. A travessia 
foi tranquila. Ele, tentando recobrar o ritmo da respira-
ção, não sabia o que fazer. Percebeu suas calças sujas de 
café. Ela ainda ria.  Aos poucos, a face feminina e suave 
se deteve. Os olhos verdes refletiram os dele. Havia um 
estranho universo pulsando naquelas órbitas de paz e 
folhas. “Toma um café?”, ela perguntou. Ele assentiu, 
subindo lentamente. Veio-lhe o impulso de libertar 
suas asas, estendê-las. Ela tocou em seu braço.

YARA  SEDUTORA
Val Beauchamp

Os mitos são universais, são histórias sem data de nascimento, co-
nhecidas desde a tradição oral. Se prestarmos atenção, veremos 
que os mitos se moldam às nossas vidas e refletem nossos desejos, 

nossos medos e nos forçam  a indagarmos sobre nossa existência, desta ma-
neira gerando narrativas que nos levam a questionar a ortodoxa pergunta:  
“o que quer dizer sermos humanos ?” Podendo se tornar mais complexa ain-
da quando estudamos a maneira de como nossos antepassados se preocu-
pavam em embalar seus mortos em suas tumbas – os preparando para um 
plano desconhecido…

Já dizia Mircea Eliade: “a mitologia é o discurso que mais precisa-
mos”. Em outras palavras, temos que estar preparados para deixar o mito 
nos transformar eternamente – inconscientemente. Baseada neste concei-
to,  gostaria de focalizar a lenda brasileira da Yara (mãe d’água) e Jaraguari 
(guerreiro Guarani), que se passa nas águas da Floresta Amazônica. O nome 
Yara foi dado à protagonista desta lenda (que por longas datas era conheci-
da exclusivamente como mãe d’água, uma serpente encantada), pelo nosso 
querido escritor Gonçalves Dias, que se valendo da língua Tupi-Guarani, 
colocou Yara no universo dos mitos universais – e Yara veio a ser a sedutora 
mulher das águas da Floresta Amazônica no nosso folclore.

O jovem Jaraguari, seduzido por Yara, nos apresenta uma jornada 
pessoal de morte e renascimento. Jaraguari teve que morrer para sua vida de 
guerreiro e filho diligente (onde todos os dias envolvido pelo belíssimo siste-
ma ecológico da Floresta Amazônica do Brasil, entre muitas águas de muitos 

rios, donde seus moradores na realidade são supridos em grande maioria 
pela economia pesqueira, pelas muitas plantas, extração de matéria prima, 
ou mesmo plantas medicinais, látex e madeira). 

Nosso guerreiro vem a ser seduzido e encantado por Yara,  pela mãe 
das águas da Floresta Amazônica, um ser sobrenatural. Ele neste status quo 
se calou, alvoroçando sua família com sua troca de atitude. Ele passou a ser, 
para sua mãe, uma pessoa quase irreconhecível, intocável…

Voltando à história do mito, que é universal, lembramos que quan-
do Platão voltou a considerar o mito da reencarnação, Aristóteles se rebe-
lou com a ideia dizendo que alguns mitos sobre os deuses são absurdos. 
Porém o mesmo chegou a afirmar que a base desta tradição, ou seja: “as 
primeiras substâncias são deuses”; e afirma ainda ser esta “verdadeira-
mente divina”.       

Daí concluímos que a força da nossa Yara, da Floresta Amazônica, com 
seus poderes sobrenaturais, conquistando e engolfando seus admiradores, os 
levando às profundezas das águas ao pôr-do-sol – “mãe, ela é lindíssima com 
a pele cor de alabastro, cabelos com cores indescritíveis, e quando olha para 
mim – eu só quero segui-la” – nos faz pensar, como leitores, que Jaraguari 
pensou: “se ela pode estar comigo no meu mundo da Floresta Amazônica, eu 
também posso estar com ela no seu mundo encantado, suas águas”.

O encontro entre Yara e Jaraguari fez com que ele transcendesse sua 
própria existência (humano-divina?), nos deixando imaginar que a lenda nos 
mostra uma troca de vida, ou uma troca de consciência do guerreiro.
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Cultura em 
Debate

SÉRGIO ALMEIDA E A NOVA LITERATURA 
PORTUGUESA

Em palestra  realizada no dia 16 de maio, no Auditório 
Cyro dos Anjos, na ANE, o escritor e jornalista Sérgio Almei-
da – natural de Luanda, Angola, e radicado em Portugal, na 
cidade do  Porto – falou sobre “Nova Literatura Portuguesa”.

Na presença da escritora Kori Bolivia, Presidente da 
ANE, e de expressivo número de associados da Instituição e de 
convidados especiais, inclusive do Corpo Diplomático sediado 
em Brasília, a palestra de Sérgio Almeida assinalou uma nova 
etapa das atividades da ANE, inaugurando em 2013 as Quintas 
Literárias Internacionais.

Na oportunidade, Sérgio Almeida autografou  seu novo 
livro, Não Conto, editado em Brasília pela Thesaurus.

M

POETA LÊDO IVO

O escritor Anderson Braga Horta foi o palestrante da 
Quinta  Literária de 23 de maio  último. Abordou o tema   
“Poesia de Lêdo Ivo”, quando  falou das várias  fases da vida  

e da obra do poeta  alagoano  re-
cém-falecido. No fim, respondeu a 
perguntas do público que lotou o 
auditório  da Associação Nacional 
de Escritores. Como sempre acon-
tece, as palestras de Anderson des-
pertam bastante interesse dos inte-
lectuais de Brasília. 

Depois foi distribuído o li-
vro  na Cadeira de Castro Alves, de 
autoria dos acadêmicos Fábio de 
Sousa Coutinho e Anderson Braga 
Horta.

MORTE EM SEGREDO 
Rosângela Vieira Rocha

Para Autran Dourado
 

Durante uns seis meses – ou seriam oito? – senti que uma espécie de nuvem escura pairava 
sobre o nosso apartamento. Nuvem? Talvez não, talvez fosse uma teia de aranha gigan-
tesca, invisível a olho nu, mas tão espessa que chegava a ser quase palpável. Como não 

sou supersticiosa, inicialmente pensei em sujeira mesmo, literal. Vasculhei todos os cantos de todos 
os cômodos, olhei atrás das portas, abri armários, subi numa escada e examinei minuciosamente o 
interior das sancas brancas, imaculadas. Nada. Tudo limpo, praticamente asséptico.

Cumprida essa etapa pragmática, mudei os rumos da investigação solitária, ansiosa para 
desvendar o mistério da sombra, que se tornava mais densa ainda nos finais de semana. 

Em incontáveis sábados e intermináveis domingos, ele permanecia sentado em frente ao 
computador, com fones nos ouvidos. Aparentemente, não trabalhava, não lia e nem jogava, apenas 
ficava postado diante da tela, imóvel, escutando música.

Naqueles meses, eu estava fazendo um trabalho muito difícil que me encomendaram, e apro-
veitava cada minuto, no meu próprio escritório, só parando para preparar a comida, tentando fazer 
com que ele comesse, já que durante a semana ele fazia as refeições no trabalho e se queixava de falta 
de apetite.

As comidas da roça, como as chamava, eram-lhe mais atraentes. Da roça mesmo, lá dos fun-
dões das Gerais, das quais aprendera a gostar comigo, como mostarda ou taioba refogada, alcatra 
moída feita com batatinha, muito bem temperada, chuchu ou abobrinha batida, jiló e inhame cozidos, 
couve picada.

Elogiava o almoço, sempre gentil e cavalheiresco, escovava os dentes rapidamente, e voltava 
à sua posição na eterna cadeira do eterno computador do eterno quarto.

Nesse ínterim, a sombra, que se tornava menos escura durante a refeição, de novo se 
avolumava. O mais estranho é que nada recendia a mágoa ou ressentimento, nem a indife-
rença ou agressividade. A tal nuvem era feita de outra matéria, mais complexa e misteriosa, 
completamente desconhecida para mim.

Depois de lavar as vasilhas e de limpar o chão da cozinha, eu voltava ao trabalho. Com o 
passar das horas, ia até o seu quarto e o encontrava na mesma posição. Ensaiava um afago no seu 
cabelo, punha as mãos na sua testa suada para sentir sua temperatura, sempre um pouco mais alta 
que o normal. Ele tentava retribuir com um sorriso quase imperceptível, olhava intensa e muito 
rapidamente para mim, abaixando um pouco a cabeça, de maneira meio constrangida, como se 
pedisse desculpas por algo que eu desconhecia.

Eu saía logo em seguida, para beneficiá-lo com a minha ausência, não por sentir-me 
rejeitada, mas queria livrá-lo da obrigação que a minha permanência ali lhe impunha, fosse ela 
qual fosse. Tinha vontade de perguntar o quê, afinal, estava acontecendo além do que eu já sabia, 
mas temia esgarçar algum fio da renda de bilro que há 35 anos tecíamos juntos, desagradava-me 
a mais remota possibilidade de arranhar o fino cristal que há décadas forjávamos.

Além do mais, eu sabia que não faria frente a um silêncio tão obstinado, que certamente 
recrudesceu na fase da clandestinidade, nos tempos da ditadura, quando não se podia falar nada, 
por razões de segurança. E que posteriormente acentuou-se ainda mais nas sessões de tortura, numa 
das quais um agente da repressão, desanimado e exausto, comentou com os colegas que praticavam 
o horripilante e vil ofício: por hoje, terminamos, pessoal. Com esse aí não tem jeito não, não abre o 
bico, só matando mesmo.

Em certos dias demorava a me concentrar no trabalho. Preocupada com o prazo de entrega, 
decidida a resolver o problema de uma vez por todas, se é que havia algo a ser resolvido, pegava 
as chaves do carro, postava-me diante dele, perguntando-lhe se queria que o levasse ao pronto-
-socorro. Depois de lançar-me o mesmo olhar que me intrigava, respondia suavemente que não, 
não queria ir a lugar nenhum.

Depois dessas tímidas tentativas, eu retornava ao meu posto, lançando mão do batido pragma-
tismo dos capricornianos, e ia trabalhar. Mas a nuvem não desaparecia, e era um alívio quando chegava 
a hora de dormir. 

O sono demorava a chegar, e eu ficava tecendo conjeturas sobre o real significado da-
quele olhar. Ora me parecia de compaixão – mas, compaixão por mim, que não estava doen-
te? Ora o interpretava como desânimo, cansaço. Em alguns momentos, falava de dor física, 
muita dor, uma dor desesperada, insuportável mesmo. Depois me parecia que impotência era 
a palavra-chave. Em raros instantes, pensei ter visto uma fagulha de despedida, um aceno de 
adeus. O fato é que havia algo oculto e ao mesmo tempo muito claro, que eu quase pegava com 
as mãos, concretamente, mas que no instante final desaparecia, esfumaçava-se.

Com medo de ser omissa, tentei abordar o assunto de maneira mais direta, perguntando-
-lhe se queria ir a um psiquiatra ou psicólogo, se deveríamos buscar um terapeuta. Além da doença 
crônica, quem sabe estaria com depressão? Invariavelmente, ele respondia com o mesmo esboço de 
sorriso, balançando a cabeça negativamente. A essa altura eu desistia, por saber que ele consideraria 
qualquer continuação dessa conversa como invasão de privacidade, falta de respeito.

Certa vez pensei em falar-lhe da nuvem escura, mas não tive coragem, temendo que 
minhas mãos, descalçadas das luvas de cetim, pudessem fazer-lhe algum dano. E depois, achei-
-o muito frágil, pálido e um tanto ofegante. Calcei novamente as luvas, que nem sequer cheguei 
a tirar, de todo.

Passados esses meses, continuo me perguntando o que diziam mesmo aqueles olhos, 
que contavam uma história cujo desfecho eu só descobri depois. Saberia ele o resto da narra-
tiva? Em algum lugar de sua mente haveria uma espécie de vislumbre? Teria premonições em 
relação à sua morte? Será que sentiu medo, desamparo, tristeza, angústia, e preferiu guardá-los 
para si, não quis dividir, para poupar-me, para proteger-me da dor?

Nunca saberei, jamais saberemos, os que ficamos. Agora não há mais nuvem escura, transfor-
mada que foi em tempestade, enchente, tromba d’água, tsunami. Cedeu lugar ao vazio, ao silêncio, à falta, 
à ausência. Como escreveu Lya Luft, “a perda do amor levado pela morte é a perda das perdas”
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AFFONSO HELIODORO

Segui o exemplo de meu pai e ingressei na Polícia Militar de Minas Gerais. Para ser policial era neces-
sário vocação, espírito público e destemor. A cada passo, a lembrança do meu pai fortalecia a minha 
alma, e fiquei sem medo da morte.
Foi assim que completei 97 anos, no último dia 16 de abril de 2013.
Os parcos recursos fizeram com que eu procurasse um trabalho, onde pudesse ganhar algum dinheiro 

para ajudar nas despesas de casa. Trabalhei e estudei com afinco. Descobri que só o trabalho e a educação 
encaminham os jovens ao sucesso.

Ao atingir a idade exigida, fui recebido pela gloriosa Força Pública de Minas Gerais, a mesma do 
Alferes Tiradentes. Não fomos contemporâneos, é claro. Na corporação, fiz carreira e conheci Juscelino  
Kubitscheck, foi quando a minha vida mudou junto com Brasil.

JK possuía espírito desbravador, democrático e generoso. Comecei na Prefeitura de Belo Horizonte e o 
acompanhei até o fim dos seus dias. Vivemos dias de glória e de derrotas; tal qual num casamento, assumimos o 
compromisso de lutarmos juntos na saúde ou na doença, na pobreza ou na riqueza, na alegria e na tristeza; até que 
a morte nos separou. Fiquei vivo e com a missão de nunca deixar cair em esquecimento os feitos e a memória do 
mais importante presidente do Brasil. Cabral descobriu o Brasil, e JK o desvendou para o mundo.

O principal objetivo foi concluído com a construção do Memorial JK, cuja imagem está no alto de 
um pedestal, observando a cidade que criou. Os demais são os milhares de seguidores do presidente e de 
suas ideias. Há alguns anos, dirijo o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, única instituição a 
guardar, mostrar e ensinar as orientações de Juscelino.

Mas, há dentro de mim um outro Affonso Heliodoro. É o Affonso romântico, amoroso, suave e amigo 
dedicado. Creio que este Affonso, 
adormecido durante anos, surgiu 
quando Sãozita, num fim de tar-
de iluminada, cruzou o seu olhar 
com o meu. Não foi faísca, nem 
amor à primeira vista; foi uma ex-
plosão de sentimentos que, dizem 
os que assistiram ao encontro, 
parecia explosão atômica, com 
nuvem em forma de cogumelo e 
brilho intenso. Já se vão 50 anos 
de vida conjugal sem uma única 
divergência. Ela manda e eu obe-
deço.

Foi pensando nela que 
cheguei à poesia: “Meu Cami-
nho”: Nas flores do meu cami-
nho/Vejo encantado o teu ros-
to./Nas estrelas lá do céu/É teu 
sorriso que vejo. Se à toa ando,/
Estrada iluminada,/é em ti que 
penso,/é a ti que vejo,/ é por ti que sigo./Se escura, brumosa,/difícil de suportar,/é a tua luz de amante 
que me guia,/que me incita o caminhar.

Eu, Affonso Heliodoro dos Santos, Coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, escritor, 
historiador, poeta, gozador, crítico rigoroso, voz poderosa e imensa vontade de continuar vivendo, lá pelos 
idos de 1995, muito antes do capitão Théo da novela Salve Jorge, já andava com o santo, como contei em meu 
livro “Um copo de cerveja”.

“Andava eu pela Lua. São Jorge ia comigo montado em seu cavalo branco. O dragão dormia sono 
profundo. O sono dos que levam terrível golpe de lança no peito e não morrem. (O dragão não pode morrer, 
senão São Jorge fica sem ter o que fazer lá em cima.)

Cansado de acompanhar o trote largo do cavalo branco, peguei um raio de luar que passava na hora e 
nele montei, tornando a minha marcha mais veloz do que a do santo lunar. Disparamos lua afora até chegar 
em sua face escura. Que medo! Só trevas.

Onde o romântico luar, onde a inspiração dos poetas, onde estaria eu?”
É claro que não sou Affonso Heliodoro dos Santos, transformei-me nele para saborear, por minutos, a 

glória de ter vivido um Brasil pujante, de, da terra bruta, ter ajudado a construir uma cidade e de ter forjado 
com amor e trabalho, um país democrático e livre.

Hoje, nesta homenagem que Affonso Heliodoro recebe de Valparaíso e do seu povo, curvo-me à 
personalidade de um homem que, em pleno outono da vida, não deixa cair uma única folha. É fruto da ja-
buticabeira que floresce há anos na Casa de JK, em Diamantina. Affonso é tronco resistente e fruto doce, e, 
como disse o poeta Vinícius de Moraes: “que seja eterno enquanto dure”.

Discurso proferido em HOMENAGEM A AFFONSO HELIODORO DOS SANTOS, EM VALPA-
RAÍSO-GO, 29.4.2013. Publicado na revista Brasília em Dia 3.5.2013. www.brasiliaemdia.com.br   

Testamento
Ives Gandra

Na voz do verso que resta,
Na velhice já sem festa,
Meu grito soa distante,
Sem ser triste ou ser tristonho,
Continuo o mesmo sonho,
Que vivi desd’eu infante.

Deus, família, minh’amada, 
No descer da estreita escada,
Que me leva ao fim da vida,
Eu os tenho agora ao lado,
Tornando doce o meu fado,
A curar qualquer ferida.

Meu testamento guerreiro
Eu o deixo, por inteiro,
Aos que lutaram comigo.
Mesmo fraco, vi-me forte,
Sujeito aos toques da sorte,
Fazendo amigo o inimigo.

Meu verso pobre e diário,
Escrito em meu calendário,
Fez do combate certeza,
Qual astronauta no espaço,
Tracei sempre cada passo,
Sem medo da correnteza.

Pouco fiz, mas pouco importa,
A estrada não se fez torta,
Porque lutei sem descanso,
Na derrota e na vitória,
Sem nunca fazer história,
Mas tendo discreto avanço.

Das lições eu deixarei
Bem poucas: servi a lei,
Da luta não desisti.
Deus, família e inspiração
Foram de meu coração
E tudo agradeço a ti,

Companheira da virtude,
Desde minha juventude,
Nestes anos sem tormento,
A ti, Ruth, tão querida,
Hoje perto da partida
Entrego meu testamento.

SP, 22/4/2012. 
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A CATEDRAL SIMBÓLICA DE MARGARIDA
João Carlos Taveira

A lenda de João, o assinalado (editora Top-
books, 2012) percorre a vida do perso-
nagem desde o nascimento, em Nossa 

Senhora do Desterro (hoje Florianópolis), até 
momentos antes de sua trágica morte aos 37 
anos. Um trabalho, aliás, esplendoroso, que expõe  
algumas abstrações do biografado ante a inexorá-
vel aproximação do fim. Aquilo que, na poesia, se 
chama “chave de ouro”. Em nota ao fim da narra-
tiva, somos informados de que Cruz e Sousa mor-
reu na cidade serrana de Sítio, Minas Gerais, para 
onde se dirigiu na esperança da cura de uma tu-
berculose já sem remédio. E, com ajuda financeira 
de Nestor Vítor e outros amigos, seu corpo foi le-
vado para sepultamento no Rio de Janeiro em va-
gão destinado a transporte de cavalos. (Wolfgang 
Amadeus Mozart teve melhor sorte, apesar de ter 
sido enterrado como indigente em vala comum.)

O Brasil, embora tenha proclamado a repú-
blica nove anos antes da morte do Cisne Negro, 
ainda estava à procura de uma identidade política 
e ideológica e vivia as agruras da recente aboli-
ção da escravatura e os desastres iniciais do golpe 
político-militar que destronou a monarquia. Por 
isso, andava meio às cegas rumo ao desconhecido. 
(Hoje, passados mais de cento e vinte anos, o país 
continua basicamente o mesmo em vários aspec-
tos.) E aqui me lembra uma frase de Machado de 
Assis que nos leva a compreender melhor algumas 
questões internas até hoje não superadas: “O pro-
blema do Brasil não é a monarquia nem a repúbli-
ca; é a oligarquia absoluta.”

Para construir o personagem e a trama em 
torno dele, a autora absteve-se de pormenores 
biográficos mais polêmicos, como a implicância 
dos parnasianos chefiados por Olavo Bilac e a má 
vontade do autor de Memórias póstumas de Brás 
Cubas com o poeta da província. Deixa de lado 

também as andanças do protagonista por algumas 
capitais brasileiras, como ‘ponto’ de uma compa-
nhia de teatro, bem como a questão das intimida-
ções sofridas por ele durante o curto período em 
que esteve radicado no Rio de Janeiro. Opta por 
costurar uma narrativa ficcional com acentuação 
de traços psicológicos e o caráter de um homem 
marcado a ferro e fogo por sua condição social, 
num país ainda comprometido com a herança da 
escravidão e outros atrasos.

Desde a primeira infância, o menino João 
mostrou-se um superdotado, com nítida tendên-
cia para o mundo das ideias, das letras, das pala-
vras. Ser poeta, para ele, seria uma condição na-
tural: poeta nascitur, non fit (Horácio). Tanto que 
sensibilizou os patrões de sua mãe, que serviu em 
casa de um marechal-de-campo, cuja esposa, uma 
jovem senhora de sentimentos nobres e alma are-
jada, logo se prontificou a dar aulas para o menino 
e educá-lo como o filho que, biologicamente, esta-
va impedida de trazer ao mundo.

Margarida Patriota, ao levantar a catedral 
simbólica da vida do autor de Missal e Broquéis, 
compõe um painel humano e artístico na medi-
da exata. A narrativa tecida na terceira pessoa é 
ágil e penetrante, conquanto espinhosa — para os 
menos familiarizados com a linguagem utilizada. 
Durante a leitura do romance, idas ao dicionário 
hão de ser uma constante, mas, uma vez superado 
esse pequeno contratempo, a fruição certamente 
irá recompensar todo e qualquer sacrifício. A au-
tora, exímia construtora de diálogos, consegue a 
proeza da prosa poética em seu discurso ficcio-
nal, sem titubeio. Outro pormenor deriva-se do 
cuidado extremo com não cair (e não cai) no lu-
gar-comum e levantar bandeira contra quaisquer 
preconceitos de raça ou de cor. Sequer nomeia 
a cor da pele de seus personagens. E os nomes, 

quando não reduzidos, conduzem a síncopes e 
outras invenções, evitando-se, em alguns casos, o 
registro de cartório na vida real.

Dividido em seis partes (“Lar”, “Vila”, “Ar”, 
“Tribo”, “Farol”, “Porto”), o livro, entre os muitos 
achados estilísticos que contém, traz uma página 
antológica: o improvável diálogo entre Charles 
Baudelaire e Cruz e Sousa a partir da leitura de 
um livro do primeiro pelo segundo, e que vai de-
terminar a escolha deste pelos temas, digamos, 
vaporosos e místicos, levando-o a abraçar de vez 
a estética simbolista, marcada pela musicalida-
de dos versos e pela subjetividade dos temas.  
Margarida Patriota conduz essa “conversa” em 
clima de elevado colóquio entre os dois poetas, 
explorando nuanças insuspeitadas de uma espi-
ritualidade transcendente, que os aproxima de 
uma vez por todas.

Assim, a história contada pela autora de 
Elas por elas vai permeando o universo físico e 
psicológico de uma das figuras mais extraordiná-
rias da literatura brasileira, o poeta que, por pou-
co, não morria no ostracismo, tamanha a obscu-
ridade que envolveu sua vida e sua obra. A base 
do livro, no entanto, se solidifica na estrutura de 
plano linear, sem flashbacks, mas dentro de uma 
cronologia devidamente respeitosa. Didático sem 
ser didático, A lenda de João, o assinalado confi-
gura-se um discurso estritamente original, cuja 
linguagem erudita patenteia as intenções autorais 
em busca da perfeição estilística, do depuramento 
sintático e verbal. E o resultado é o retrato vivo e 
verossímil de um homem que protagonizou um 
dos períodos mais controversos da história lite-
rária no Brasil: Cruz e Sousa, o poeta negro que, 
por força de obstinação e talento, conseguiu in-
troduzir definitivamente o Simbolismo nas letras 
nacionais.

UMA TURMA DA PESADA
Ronaldo Cagiano

Werneck passa em revista à sagrada mitologia desse tempo, ao am-
biente efervescente de várias gerações, que desde a vanguarda do 
Modernismo (como o grupo da revista Verde, de Cataguases) foram 

culturalmente férteis para Minas e o Brasil, com seus personagens responsá-
veis pela constituição da intelligentsia mineira, muitos deles tendo firmado suas 
carreiras no Rio e em outros estados. Nesse panorama, o autor ressalta o pa-
pel e importância de suas vidas e obras no universo das Letras, onde desponta-
ram Carlos Drummond de Andrade, Otto Lara Resende, Murillo Rubião, Cyro 
dos Anjos, Pedro Nava, Autran Dourado, Ivan Ângelo, Manoel Lobato, Hélio  
Pellegrino, Fernando Sabino, Guilhermino César, Rosário Fusco, Roberto 
Drummond e tantos outros.

Misto de relato, crônica, análise, depoimento e ensaio, coadjuvado por 
farto material iconográfico, O desatino da rapaziada é um percurso delicio-
so, poético e sentimental de um jornalista hábil e reconhecido. E fazer esse  
inventário afetivo, mergulha na Belo Horizonte de antigamente, descortinan-
do as relações de cada protagonista não apenas com a literatura e o jornalis-
mo, mas com a cidade e seus pares, deixando a nítida sensação da existên-

cia de uma verdadeira pátria espiritual, fruto da coesão e solidariedade 
desses grupos. 

Humberto Werneck, mineiro que adotou a Pauliceia, é jornalista e 
escritor, escreve semanalmente no jornal O Estado de S. Paulo. Integra o 
primeiro time dos grandes cronistas contemporâneos, aqueles verdadeiros 
artesãos da linguagem que flagram o quotidiano, o corriqueiro, o inusi-
tado e o banal com leveza, humanidade e poesia, escritores que, em suas 
respectivas colunas, vêm revitalizando o gênero na grande imprensa, en-
tre os quais João Ubaldo Ribeiro, Carlos Herculano Lopes, Ana Miranda,  
Affonso Romano de Sant’Anna e Manoel Lobato. 

Com a reedição dessa obra, o autor firma o registro definitivo e into-
cável dessa época de ouro em nossas letras, em que idealismo e engajamento 
atravessaram gerações, algo raro num cenário hoje tão mutante, midiático 
e seduzido pelas conveniências de mercado. Mais que isso: oferece formi-
dável referencial a leitores, escritores e  estudantes,  um documento sincero 
e fiel, inesgotável fonte de deleite e pesquisa, para quem queira conhecer e 
entender o desatino (tão vital e necessário) dessa rapaziada sem igual.

Continuação da página 1
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Pequenas reflexões  
(fragmentárias)

EMANUEL TADEU MEDEIROS VIEIRA

PARA ADÉLIA E DORINHA – IRMÃS E AMIGAS
PARA LETÍCIA ARANGUE, MANAIRÁ ATHAYDE 

(E ANDRÉ) E CARLOS MOTA 

Informam-me que uma pessoa muito amiga, muito amada e muito querida está à morte.
Devoto-me às palavras – mal rompe a aurora – há mais de 50 anos: eu sei, elas não mudam o mundo.
O que dizer?
Mas a palavra tem uma força  imensa: nós nascemos para ela.
Somos, como dizia Lacan, “falesseres”. 
Seres da fala e prometidos à morte, ao falecimento.
Alguém disse que a escuta tem uma função pacificadora, e é cada vez mais necessária no mundo 
globalizado em que vivemos.
Salman Rushdie acredita que é “função do poeta: nomear o  inominável, apontar as fraudes, to-
mar partido, dar forma ao mundo e impedir que adormeça”.
Só haverá lugar para fala e para a escuta, se houver afeto.
Afeto, segundo Freud, está no campo do prazer e do desprazer.
O citado Lacan, por sua vez, traz o silogismo “amódio”, que junta amor e ódio.
O que fazer? Fazendo!
A vida seria aquele touro que, segundo o poeta Garcia Lorca, temos de enfrentar, nem que seja com o 
traje emprestado do toureiro, como disse alguém. 
Escrevemos porque acreditamos que isso dá sentido à nossa vida. 
Continuaremos escrevendo porque é também um modo de domar tormentos.
O leitor não tem rosto. 
Mas insistiremos: não para sermos célebres, por dividendos pecuniários, por vaidade. Isso não 
tem importância.
É preciso sentir organicamente a palavra para não poder viver sem ela.
E continuamos.
Viver é breve, efêmero.
E continuaremos com a palavra, mal rompe a aurora – até.
(Salvador, maio de 2013)

Após a meia dúzia de mineiros, São 
Paulo deu dois presidentes, Rio de 
Janeiro a única mulher, Pernambu-

co um, Sergipe um, Goiás um, e um proce-
dente do outro lado do Atlântico, Domingos 
Carvalho da Silva, o português Domingos 
Carvalho da Silva, de Vila Nova de Gaia. 
O primeiro dirigente máximo foi Cyro dos 
Anjos, nascido em Montes Claros, integran-
te da Academia Brasileira de Letras – como 
o segundo, Cândido Motta, ex-ocupante do 
STF, paulista como o seu sucessor Almeida 
Fischer, expoente da cultura na nova capi-
tal federal, como sublinha Fábio de Sousa  
Coutinho.

Também imortalizado pela ANE foi 
o goiano Bernardo Élis, sucedido por Melo 
Souza, mineiro de Grupiara, que teve como 

COMEMORANDO A ANE 
Manoel Hygino

continuador Alan Viggiano, de Inhapim, 
e, em seguida, Danilo Gomes, de Mariana, 
nosso confrade na Academia Mineira de Le-
tras, excelente poeta e prosador. A escritora 
Branca Bakaj é a única mulher carioca a de-
sempenhar as altas funções.

Napoleão Valadares, nascido em Ari-
nos, presidiu por três vezes, para dar lugar ao 
jurista Fontes de Alencar, de Sergipe, e o atu-
al, José Peixoto Júnior, que está terminando 
o mandato e veio de Pernambuco. Evidente-
mente, não se esquecerá o inspirado poeta 
Joanyr de Oliveira, de Aimorés, que tanto 
deu de si pelo crescimento da ANE, enquan-
to a dirigiu.

Na diretoria atual, estão outros bri-
lhantes autores mineiros, como o confra-
de José Carlos Brandi Aleixo, da AML, fi-

lho do indelével Pedro; Rosângela Vieira  
Rocha, de Inhapim; Jacinto Guerra; o gran-
de poeta Anderson Braga Horta, além de 
outros, ex-presidentes ou cujos nomes me 
escapam. O que não se permitiria é deixar 
de registrar que a Associação foi berço da 
Academia Brasiliense de Letras, abrigando 
autores da maior expressão de nossas letras, 
como Aglaia Souza e Lina Tâmega Peixoto, 
de Cataguases. Affonso Heliodoro desen-
volveu atividade expressiva no IHGDF e 
no Memorial JK, de que foi presidente. E, 
ainda, o escritor Afonso Ligório Pires de 
Carvalho, editor do Jornal da ANE, em cujo 
expediente aparecem o poeta José Jeronymo 
Rivera e a programadora visual Cláudia Go-
mes. No mais, é lamentar a falta de espaço 
para ampliar o registro.

A Tecedeira

Antônio Carlos Santini

O sol se põe. Na tarde sombreada

A Tecedeira tece a sua teia:

Entre oito patas o seu fio enleia

E deixa a leve malha preparada.

O tempo corre. Escorre a fina areia

Da rocha que caminha para o nada.

A Tecedeira espera, conformada,

A hora de colher a vida alheia...

Vejo a lua no céu: foice minguante

Pronta a ceifar estrelas num instante,

Inermes ante o gume de seu corte!

Vejo na teia a paciente aranha:

Vertiginoso ataque a mosca apanha,

Surpresa no seu voo para a morte!
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1OO ANOS DE RUBEM BRAGA
Danilo Gomes

Em 1955, chefiou o Escritório Comercial do Brasil 
em Santiago do Chile. Em 1961, foi embaixador 
do Brasil no Reino do Marrocos, quando o tími-

do provinciano da pequena Cachoeiro teve de usar solene 
casaca, para tratar de temas diplomáticos com o rei.

Com Fernando Sabino, fundou a Editora do Au-
tor e, depois, a Editora Sabiá. Essas casas lançaram, no 
Brasil, nomes de expressão, como Salinger, Gabriel Gar-
cía Marquez, Manuel Puig e Mário Vargas Llosa.

Além de escrever reportagens, artigos, ensaios, 
poemas e crônicas, principalmente crônicas, “o velho 
Braga”, como gostava de ser chamado, fazia também tra-
duções do francês, como da obra de Saint-Exupéry. Ru-
bem Braga poeta? Sim. Além de suas crônicas serem pura 
poesia em prosa, deixou poemas, dentre eles o belo sone-
to “Tarde”, dedicado a Tônia Carrero, uma de suas mais 
conhecidas musas...

De 1975 até seu falecimento, em 1990, integrou a 
equipe de jornalismo da TV Globo, onde suas crônicas, 
principalmente sobre artes plásticas, eram lidas por fa-
mosos locutores.

Seu amigo, o grande romancista (e também cro-
nista admirável) José Lins do Rego, publicou, em 1948, 
página deliciosa, intitulada “O poeta da crônica”, que me-
rece transcrição, pela graça do humor e pelo estilo colo-
quial:

“Afinal, o que quer o Rubem Braga? Sim, o Braga 
do Cachoeiro de Itapemirim, o filho do escrivão, o cigano 
de todas as terras, o poeta da crônica. Quererá o reino de 
Pasárgada, quererá a filha do rei, quererá “Oropa, França 
e Bahia”? O que quer o Braga, que tanto anda, que tanto 
ama, que tanto bebe, que tanto sofre, que tanto pinta? E 
que escreve tão bem, e se vai para a França, quer ir para 
Luanda; se vai para a Itália, quer voltar para o “Café Ama-
relinho”. O que quer o Braga, que tudo quer e nada quer?

Pobre do Braga, que não tem sossego, pobres das 
terras que o Braga pisa. Não pega raízes, não pega amo-
res, não cria alicerces. Se avista terras de Espanha, fica 
logo pensando em areias de Portugal. Coração de pedra 
mármore, como diz a cantiga do Reizado de Alagoas. 
Sim, este Braga é assim como um “Don Juan” de povos 
e cidades.

Mas não é. Tudo é aparência, tudo é visagem, tudo 
é mentira.

Eu sei o que o Rubem Braga quer. Ele pode en-
ganar aos críticos, aos povos, às mulheres, aos bares, aos 
copos de “chopp”, às marcas de “whisky”, todos os cavalos 
brancos, ao Moacyr Werneck de Castro, aos partidos po-
líticos, ao rei do Congo, aos ventos do Itamaracá. A mim, 
não. Ao pobre do José do Rego, ao menino de engenho de 
quarenta e sete anos, não.

Eu te conheço, minha flor de laranjeira, eu sei o 
que és e o que pretendes, mestre Braga, que não és como 
o mestre Carlos do poema de Ascenso Ferreira, o que 
aprendeu sem se ensinar. Ninguém é mais ensinado do 
que o Braga. Ele sabe gramática, ele sabe física e química, 
sabe o que é a bomba atômica e sabe, do começo ao fim, o 
dicionário das rimas, o secretário dos amantes e alguma 
coisa do livro de São Cipriano. Garanto que sabe mais 
que o grande sabedor de tudo que é Graciliano Ramos. 
Mas, afinal, o que quer o Braga? É preciso dizer o que 
quer o Braga.

E eu o digo. O Braga não quer outra coisa senão 
um simples pé de milho. Tudo o que ele viu, tudo o que 
ele amou, tudo o que debochou com o seu sorriso mais 
falso que os olhos de Capitu, nada é para o Braga que eu 
conheço. Dêem-lhe um pé de milho, ali no fundo do seu 
quintal, da rua Júlio de Castilhos, e o Braga se desmancha 
na doce poesia da crônica mais terna que um sopro de 

brisa. Tudo o que é do Braga se confunde com a bondade 
de Deus. E ele é bom, claro, sem mágoa, macio como o 
seu pé de milho, “um belo gesto da terra”.

Tudo o mais é conversa do grande poeta que se 
chama Rubem Braga.”

Publicou numerosos livros de excelentes crônicas.
Rubem Braga tratava, em linguagem coloquial, 

sem nenhuma pompa e circunstância, mas com rique-
za de informações, de temas grandiloqüentes, como as 
catedrais de Ruão e de Chartres (no livro A Borboleta 
Amarela); de temas triviais, posto que saborosos, como 
aquele “Almoço mineiro”, em que discorria, com unção 
gastro-seráfica, sobre torresmos crocantes, tutu de feijão 
e um dourado lombinho de porco assado. Nesse caso, o 
cronista, lírico, telúrico, “homem da roça”, quase levitava, 
como um chefe de cozinha lá de Diamantina, de Mariana, 
de Tiradentes, de Ouro Preto, do Serro, de Santa Bárbara, 
de Montes Claros, a Montes Claros dos escritores Cyro 
dos Anjos e Manoel Hygino dos Santos. 

É ele também o impressionante narrador realista, 
com pitadas de Zola, Aluísio Azevedo, Flaubert, em “O 
enxoval da negra Teodora”, que o leitor encontra no livro 
As Boas Coisas da Vida.

Ele foi um mestre do bem escrever e do bem nar-
rar, um virtuose do estilo literário, um mago contador de 
histórias às vezes cruas, às vezes líricas, primaveris mes-
mo, fosse discorrendo sobre catedrais da Idade Média, 
fosse sobre belas damas, um corguinho no meio do mato 
lá no pé da serra, uma pescaria no Acre, sobre um lendá-
rio sino de ouro numa pequena cidade daqui do querido 
nosso Estado de Goiás.

Manuel Bandeira, grande poeta e cronista de es-
col, professor de literatura, lapidou esse juízo certeiro, 
que está em seu livro Flauta de Papel: “Eu estava sentindo 
falta de qualquer coisa e não sabia o que era.(...) De re-
pente me deu o estalo e achei: eu estava era sentindo falta 
da crônica diária do velho Braga: a semanal da Manchete 
não me bastava. Agora estou como quero: compro de ma-
nhã o Diário de Notícias e vou logo à segunda página, ao 
puxa-puxa de Braga. Braga é sempre bom, e quando não 
tem assunto, então é ótimo.” 

O depoimento de Millôr Fernandes, no Jornal do 
Brasil de 21-12-1990, é marcante: “Conheci Rubem Braga 
a vida inteira. Li Rubem Braga a vida inteira. Foi, sem 
dúvida, o ser humano que mais admirei a vida inteira.”

O romancista Esdras do Nascimento esculpiu essa 
consagração: “Admirado por José Lins do Rego, Murilo 
Mendes, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, ele é, de 
certa forma, um clássico da literatura brasileira. São pou-
quíssimos os autores que conseguem escrever de maneira 
tão simples e ao mesmo tempo tão sofisticada.” (O Globo, 
15-1-1989.)

Otto Lara Resende, grande estilista, de prosa sem-
pre castiça, foi também enfático: “De O Conde e o Passa-
rinho a este As Boas Coisas da Vida, a prosa de Rubem 
Braga é um exemplo de apuro do instrumento literário.
Trata-se de um clássico. E de um mestre.”

O humorista Stanislaw Ponte Preta (pseudônimo 
do cronista Sérgio Porto) contemplou Rubem Braga com 
um epíteto que pegou: Sabiá da Crônica. Em entrevista 
que o arredio cronista capixaba me concedeu, no saguão 
do Hotel Eron, aqui em Brasília, em 1986, Rubem me 
disse o seguinte: “O título foi uma brincadeira do Sérgio 
Porto. Mas o sabiá não é passarinho de cantar bonito, é 
monótono. O título não é lá muito elogioso...” 

Fama de turrão e arredio o “velho Braga” tinha.
Meio casmurro e resmungão, por temperamento, como 
seu tio e personagem Quinca Cigano: era essa a “imagem 
pública” que se tinha do mestre. Mas, no fundo, quando 

tocado no coração, aquele homem sensível era educado 
e amável. O jornalista gaúcho Rivadávia de Souza, que 
aqui morou, e que o conhecia bem, lá do Rio, definiu-o 
concisamente: “Um cacto por fora e um lírio por dentro.”

O nosso colega Fabio de Sousa Coutinho, carioca 
da gema e torcedor do Fluminense, de quatro costados, 
diz ser Rubem Braga “o Urso de Ipanema.” O título se 
lhe assenta, porque o excelente cronista era, deveras, de 
modo geral, de conversa espartana e meio solitário. Mas, 
para os amigos mais chegados e para os familiares, era 
folgazão e, à vontade, contava casos e piadas, com sutil 
bom-humor. 

O lirismo é uma das tônicas essenciais da prosa 
braguiana, sua marca registrada, sua quintessência, junto 
com machadiano humor.

Finalizando, lembro que o escritor, cosmopolita, 
internacional, estava sempre se lembrando de sua infân-
cia em Cachoeiro de Itapemirim, que ele chamava, cari-
nhosamente, de “a capital secreta do mundo.” Otto Lara 
Resende perpetuou com mão de mestre esta frase, que 
soa como idílico epitáfio: “A partir de Cachoeiro de Itape-
mirim, a partir da fonte inesgotável da sua infância, Ru-
bem Braga alcançou a universalidade que só os grandes 
alcançam.” 

Vale leitura o livro de José Castello, Na Cobertura 
de Rubem Braga, que contém interessantes informações 
sobre o assim chamado “Urso de Ipanema”, que se sentia 
feliz diante do mar-oceano. 

Sofrendo de um câncer na garganta, nosso cronis-
ta, em companhia de seu fraternal amigo Edvaldo Paco-
te, foi ao Crematório da Vila Alpina, em São Paulo, e lá, 
para grande espanto da atendente, solicitou sua própria 
cremação. Faleceu no Rio, em 19 de dezembro de 1990. 
Num bilhete, pedira a seu único filho Roberto, cuja mãe 
foi Zora Seljan, que as cinzas fossem, discretamente, de-
positadas nas águas do Rio Itapemirim, lá em Cachoeiro, 
de onde nunca saíra seu coração amoroso, acrescento eu. 
Eram 6h25 de uma triste manhã. O ponto final da histó-
ria de uma vida que daria um romance.

Recomendo a leitura do livro Rubem Braga - Um 
Cigano Fazendeiro do Ar, Editora Globo, 2007, 610 pá-
ginas. Seu autor, Marco Antônio de Carvalho, cachoei-
rense, faleceu pouco antes de ver sua monumental obra 
publicada.Tinha apenas 57 anos de idade. Em crônica de 
2009, Affonso Romano de Sant’Anna escreveu que Marco 
Antônio de Carvalho “fez uma biografia de 600 páginas 
canonizando Rubem de vez.”

Por fim, mas não menos importante, quero des-
tacar que o SESC mantém, há anos, concursos nacionais. 
São sete os Prêmios Culturais do SESC-DF: de Música 
Tom Jobim, de Pintura em Tela Cândido Portinari, de 
Fotografia Marc Ferrez, de Contos Machado de Assis, 
de Contos Infantis Monteiro Lobato, de Poesia Carlos 
Drummond de Andrade. Desde o ano passado temos 
também o Prêmio de Crônicas Rubem Braga, graças ao 
culto diretor regional, Dr. José Roberto Sfair Macedo, 
com o apoio do presidente do Conselho da Fecomércio-
-DF, Dr. Adelmir Santana, outro empreendedor ligado à 
cultura. O Dr. José Roberto é casado com a romancista 
Maria Célia Nacfur, da Diretoria da ANE, autora do belo 
romance Uma Vida Longa Demais, da Thesaurus Editora.

Discreto, desconfiado, arredio como seu legendá-
rio tio Quinca Cigano, mesmo sem querer brilhar Rubem 
Braga brilha na história da literatura brasileira. Meio sem 
jeito, querendo escapar, mas brilha, e para sempre.

                                     Laus Deo!

(Resumo do texto lido na Associação Nacional de 
Escritores-ANE, em Brasília, na noite de 9/5/2013.)  

Continuação da página 1
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Sereia do  
Báltico

Flávio Kothe

Ela era loira, lembro, era alta e esbelta,
tinha os olhos azuis e um sorriso letal,
convidou-me à praia de Warnemuende,
na beira do Báltico, na boca do Warnow.

Já era outono, já era finado o bom verão,
andamos pela areia deserta, mão na mão,
à esquerda o mar, à direita as dunas altas
coroadas de capins e abetos de cascas alvas.

Ao longe o navio que ia para a Dinamarca
apitou, já saudoso de onde partia à tarde;
os nossos pés deixavam na areia pegadas
já prontas para serem pelo mar apagadas.

Com um sorriso maroto nos olhos e lábios
tu me puxaste para um abrigo entre galhos
e troncos que jaziam lá nas brancas areias,
tu me beijaste e atraíste como fazem sereias.

Mas eras mais que sereia, mais que donzela,
tinhas a plenitude da mulher que se sabe bela
e que gosta de ser amada por quem ela gosta:
nos amamos como se houvesse em nós aposta.

Eu tive de seguir o meu caminho de exilado,
tu tiveste de cuidar do teu emprego e passado:
hoje és um raio de luz que me deu o Báltico,
recuerdo e adiós, e nem disso sequer saberás. 

M

Fontes
 Antônio Temóteo

 
Ao Presidente da ALB  

escritor Fontes de Alencar.

Do pé da serra, das minas,
de Sergipe, trás os montes,
brotam águas cristalinas
que escorregam sobre as fontes.
 
Dessas nascentes meninas
lá nos cerros do horizonte
sorvem-se as águas divinas
colhidas nas próprias fontes.
 
São fontes puras, serenas,
revoadas por falenas
em contradanças no ar.
 
São as fontes dos eleitos
nas letras e no direito,
são as Fontes de Alencar.

CATEDRAIS DE BARRO 
Nilto Maciel

O mal de certa gente afeita a redigir, na hora de lapidar seus contos e poemas, é torná-los quase enig-
máticos. Não, não é certo usar esse “quase”. Na verdade, se convertem em signos indecifráveis, seme-
lhantes a fórmulas, ao mesmo tempo cabalísticas e matemáticas. Conheço muitas dessas pessoas de 

aparência normal (nada de cabeças desproporcionais, antenas verdes plantadas na testa, como aqueles extra-
terrestres de Hollywood). São idênticas a nós: leem Machado de Assis, Fernando Pessoa, Graciliano Ramos e 
também Kafka e Joyce (em português). Vão a cinemas, teatros, ouvem música clássica, chorinho, Luís Gonzaga. 
Tomam chope, conhecem mulheres ou homens, gostam de feijoada, baião de dois e pizza. São quase (aqui cabe 
o advérbio) iguais aos outros seres humanos. Quando não chegam a tanto, se parecem com escritores. 

Ficcionistas novos (na idade) ou principiantes (alguns se iniciam na arte de escrever depois de madu-
ros, aposentados, desiludidos dos prazeres da carne, do vinho, do queijo e dos doces) me mandam contos e 
poemas (devo agradecer aos céus por não produzirem aqueles romances enormes ou aquelas novelas inter-
mináveis) e pedem opinião. Com enfado, corto aqui, podo ali, e, cansado, sugiro revisão gramatical. Também 
me tratam assim, com essa preocupação profilática, meus amigos mais adestrados no ofício de burilar (não 
escrevi burlar) frases, professores de gramática e língua portuguesa, todos de extrema erudição. Acato suas 
sugestões, embora nem sempre consiga efetuar a emundação proposta. Não me zango com eles; pelo contrá-
rio, sou-lhes grato. Não fossem eles, quantas barbaridades eu teria publicado! 

Entretanto, os pimpolhos e os senhores a quem me referi se inflamam comigo. Uns deixam de me 
cumprimentar e saem por aí, zangadíssimos, a me achincalhar: sujeitinho metido a intelectual, escritorzinho 
sem cabedal, desconhecido até da própria família.  Até imagino suas infantilidades: rasgam, queimam, jogam 
fora os livros de mim recebidos em doação paternal.

Aprendi duas ou três lições de podadura verbal. Não apenas no uso da língua, mas também na elabo-
ração de um estilo e escolha e tratamento dos temas. Não propagarei os nomes de meus mestres, como não 
informarei os apelidos dos meus insolentes “alunos”. 

Uma delas diz respeito ao uso reiterado de vocábulos, na mesma frase, na mesma oração, no mesmo 
parágrafo, na mesma página. Em meus escritos encontrei milhares de “mas”, “porém”, “estava”, “era”, “que”, 
“pôs”, etc. Alertaram-me desse pecado meus amigos. Como não se trata de erro ortográfico (é só defeito de 
estilo), não dei importância ao carão. Além disso, até nos grandes criadores são encontradas repetências 
sucessivas de vocábulos e expressões. Vejamos este trecho de Dom Casmurro: “Pois, senhor, não consegui 
recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os 
outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é 
tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que ape-
nas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me 
desse vinte anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. 
Os amigos que me restam são de data recente; todos os antigos foram estudar a geologia dos campos-santos. 
Quanto às amigas, algumas datam de quinze anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. Duas 
ou três fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal 
frequência é cansativa. Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior; é outra coisa. A certos respeitos, 
aquela vida antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei; mas é também exato que perdeu 
muito espinho que a fez molesta, e, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira”.  O termo 
“que” aparece onze vezes; “mas”, quatro vezes.

Além de evitar a repetição de vocábulos, devemos nos esquivar de expressões reproduzidas em de-
masia, transformadas em clichês, os ditados, sem falar nos termos chulos e da moda, as gírias, os jargões.

Assim também devemos nos comportar em relação às descrições desnecessárias, às narrações de 
gestos e atos insignificantes (para a trama), aos adjetivos que servem de mero adorno, sobretudo os quali-
ficativos de ordem moral (especificamente no caso de narrador onisciente). O estilo se faz mais límpido e 
agradável, se nos dedicarmos a um trabalho de remoção de entulhos nos diálogos. Precisamos extirpar as 
falas inúteis, se nada acrescentam à compreensão da narrativa. Chamemos a isso de benfeitorias. Encurtar a 
fala do personagem tagarela é sempre salutar. Isso pode ser feito com a transposição do diálogo direto para 
o indireto e, ainda, com o não emprego dos desagradáveis verbos dicendi. A frase deve ser clara. Nada de 
deixar o leitor em dúvida. Ou dar a tudo duplo sentido, como a chamar o leitor de idiota.

Entretanto (volto ao início desta crônica), não é preciso ser purista, seguir as normas gramaticais ao 
pé da letra, escrever à maneira de Camões, Bernardes, Vieira, Castilho. Ou, pior ainda, aprimorar tanto o 
estilo, a frase, que o leitor terminará por nada entender ou por se enredar todo nas malhas de um fraseado 
excessivamente obscuro. Sentir-se-á enjoado de tanto malabarismo verbal, de tanto neologismo, de tanta 
invencionice. O pior de tudo, porém, se dá quando o escriba se imagina bem diferente de todos os outros. 
Acima dos demais, como se escrevesse para deuses, gênios ou seres imaginários. Objetiva ser enigmista, 
ininteligível, ilegível. Certamente tenciona se afastar dos recursos gramaticais e estilísticos, romper todas as 
barreiras, ser o anti-Machado, o anti-Graciliano, o anti-Pessoa. Corre de medo de frases assim: “Uma noite 
destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que 
eu conheço de vista e de chapéu” (Dom Casmurro). Ou desse modo: “Na planície avermelhada os juazeiros 
alargavam duas manchas verdes” (Vidas secas). Ou de Fernando Pessoa: “No tempo em que festejavam o dia 
dos meus anos, / Eu era feliz e ninguém estava morto” (“Aniversário”). Fogem da difícil simplicidade!

Portanto, nem desleixo, nem esmero demasiado. Um é pobre, feio, sem arte. O outro é similar ao falso 
rico: “tem” mansão (só a fachada), carro importado (alugado por uma semana), jatinho (emprestado). São 
catedrais de barro. E isso não é arte, é falsidade, é logro. 
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ANE COMEMORA JUBILEU DE OURO  
COM CASA CHEIA

CINQUENTA ANOS, meio século, quase a ida-
de de Brasília, onde a aniversariante, Associa-
ção Nacional de Escritores, nasceu e tem sua 

sede.
Fundada por um grupo de intelectuais pionei-

ros de Brasília, a ANE comemora seu Jubileu de Ouro 
com uma bonita história.

O primeiro presidente, que dirigiu a ANE de 
1963 a 1965, foi o renomado escritor Cyro dos An-
jos. Outros intelectuais famosos foram responsáveis 
pela construção e consolidação da hoje internacio-
nalmente famosa Associação Nacional de Escrito-
res: de 1965 a 1969, Candido Motta Filho; de 1969 
a 1979, Almeida Fischer; de 1979 a 1980, Domingos 
Carvalho da Silva; de 1981 a 1983, Bernardo Élis; de 
1983 a 1985, Ronaldes de Melo e Souza; de 1980 a 
1981, 1985 a 1987, 1989 a 1993, Alan Viggiano; de 
1995 a 1997, Danilo Gomes; de 1997 a 2005, Branca 
Bakaj; de 1987 a 1995 e de 2005 a 2007, Napoleão 
Valadares; de 2007 a 2009, Joanyr de Oliveira; de 
2009 a 2011, Fontes de Alencar; e de 2011 a 2013, 
José Peixoto Júnior.

Os novos diretores e conselheiros da ANE to-
maram posse no dia 2 de abril de 2013, realizando sua 
primeira reunião no dia 17 seguinte. 

Auditório lotado (Foto tirada por Wílon Wander/Jornal Satélite)

Presidida pela escritora Kori Bolivia, a ANE 
tem como atuais dirigentes: José Carlos Brandi Aleixo, 
primeiro vice-presidente; Fontes de Alencar, segundo 
vice-presidente; Fabio de Sousa Coutinho, secretário-
-geral; Maria Célia Nacfur, primeira-secretária; Ario-
valdo Pereira de Souza, segundo-secretário; Marco 
Coiatelli, primeiro-tesoureiro; Eugênio Giovenardi, 
segundo-tesoureiro; Thelma Rocha Pinheiro, diretora 
de biblioteca; Wílon Wander Lopes, diretor de cursos; 
Jacinto Guerra, diretor de divulgação; e Afonso Ligório 
Pires de Carvalho, diretor de edições.

O novo Conselho Administrativo e Fiscal da 
ANE é integrado por Alan Viggiano, Anderson Braga 

Horta, Danilo Gomes, José Jeronymo Rivera, José San-
tiago Naud, Napoleão Valadares e Romeu Jobim. 

Primeira reunião da nova diretoria (foto tirada por  
Wílon Wander /Jornal Satélite)

Muito concorrida, também abrilhantada com 
animação musical do maestro Nestor Kirjner, lotando 
o auditório da ANE, a solenidade comemorativa do 
Jubileu de Ouro da Associação Nacional de Escritores 
aconteceu na sede própria da entidade, que fica bem no 
centro de Brasília, na Asa Sul, SEPS 707/907, Bloco F, 
Edifício Escritor Almeida Fischer, atendendo pelos fo-
nes (61) 3244-3576/3242-3642, site www.anenet.com.
br, e-mail  ane.df@terra.com.br  

O TALENTO E A GRANDEZA DE  
LEONARDO SAMPAIO

Edmílson Caminha

Leonardo Sampaio é um erudito, na mais 
nobre acepção do conceito. Graduado em 
ciência política pela Universidade de Brasí-

lia, seus interesses rompem os limites da formação 
acadêmica para alcançar a história, a mitologia, a 
linguística, a filologia – tudo, afinal, que seja ex-
pressão de cultura. Espíritos como o dele, refina-
dos, buscam aprender não como um fim em si 
próprio, mas como o caminho que leva ao conhe-
cimento, ao saber, para a melhor compreensão dos 
homens e do mundo. Em nossa época, são poucos 
os brasileiros assim, com a grandeza de um Antô-
nio Houaiss, cuja sofisticação intelectual fez maior 
e mais rico o tempo que lhe foi dado viver.

Natural de Brasília, onde nasceu em 1974, 
a obra de Leonardo Sampaio prima pelo conteú-
do substancioso e pela grandeza literária. A apo-
teose de São Hermenegildo (Brasília : Thesaurus, 
2000) foi reeditada pela All Print em 2008, com 
poemas em português, italiano e espanhol. A fi-
lha de Otakar (Brasília : Thesaurus, 2006) é, con-
forme o autor, uma “fábula behaviorista”, seguida 
de outros textos. Poesia e prosa, como se vê, são 
as matérias com que trabalha o escritor, movido 
pela inquietude, pela paixão, pela impressionante 
força que o impele a criar, para conceder dimen-
são humana à experiência pessoal, sem o que ao 
verdadeiro artista não resta escolha senão morrer.

Como poeta, Leonardo Sampaio perten-
ce a uma das mais importantes genealogias da 
literatura em língua portuguesa, que vai de Ca-

mões a Tomás Antônio Gonzaga, de  José Alba-
no a Gerardo Mello Mourão. Está certo Mauro 
Santayana, na boa apresentação que escreveu 
para A apoteose de São Hermenegildo: “Leonar-
do Sampaio é poeta. A frase não é gratuita, nem 
inocente. É uma grave constatação. Há muita 
gente que faz versos e que, fazendo versos, con-
segue êxito nos meios literários. Mas os poetas 
são poucos. São aqueles capazes de ir além da 
forma, e buscar, no interior das imagens, a sua 
substância eterna.”

Veja-se, por exemplo, a bela estrofe que 
abre o seu “De profundis”:

No meu rosto corre o pranto
(Dos olhos sangue derramado)
De quem da vida o encanto
Desertou do corpo fraco.

Quanto à prosa, o narrador de A filha de 
Otakar prende já no início a atenção dos que o 
leem, segundo a lição de quem brilhou no roman-
ce histórico, como, por exemplo, Érico Veríssimo: 
“Imperava ainda a anarquia naqueles reinos da 
Morávia, que, desde a morte do grande e saudoso 
rei que foi Svatopluk, via seus naturais digladia-
rem-se entre si, divididos entre os partidos for-
mados em torno dos três filhos do soberano, que 
mesmo sem possuírem os dotes e as capacidades 
do pai, teimavam em disputar o trono de um reino 
falido.”

No terreno do artigo e da crônica, a qualida-
de é a mesma, pelo embasamento e pela seguran-
ça com que escreve. Em “Indiferença hagiológica”, 
sobre a falta de santos brasileiros no catolicis-
mo, é certeiro: “Acontece que o Vaticano, como 
qualquer instituição pública patrimonialista, 
peca pelo favoritismo. As minúcias processuais 
de uma canonização assemelham-se a algumas 
das intoleráveis formalidades da justiça brasileira, 
e são, como nela, frequentemente esquecidas 
quando se trata de um candidato politicamente 
conveniente.”

Com agudo saber, o ensaísta observa, em 
“O legado sebástico”: “Falta ao Brasil o historia-
dor de suas agitações. Muito se fala e se escreve 
sobre os movimentos novecentistas em todo o 
mundo, mas esquece-se que, no que concerne aos 
movimentos religiosos, o Brasil foi nessa época 
o país mais conturbado do mundo. Tivemos in-
surreições islâmicas. E é ao sebastianismo, nossa 
mais original contribuição à teoria social, uma 
sociologia cabocla, não científica, que se podem 
imputar nesse período vários dos episódios mais 
tintos de sangue da história do Brasil.” 

Como poeta e como prosador, Leonardo 
Sampaio é, portanto, uma das mais representa-
tivas vozes da literatura brasileira contemporâ-
nea. Lê-lo é experimentar a prazerosa aventura 
da descoberta e do conhecimento, que nos 
engrandece porque nos faz melhores, mais ricos 
e mais sábios.   
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A HOMENAGEM A SALINAS DEVIDA
Adelto Gonçalves 

I

A Voz a Ti Devida/La Voz a Ti Debida, um dos 
melhores livros de poesia de Pedro Salinas 
(1891-1951), está desde agosto de 2012 no 

mercado brasileiro em edição bilíngue castelhano-por-
tuguesa, graças aos esforços de José Jeronymo Rivera 
(1933), que se tem destacado como um dos grandes 
tradutores das poesias espanhola e francesa para a Lín-
gua Portuguesa. Lançado pela Th esaurus Editora, de 
Brasília, a edição traz um extenso e elucidativo ensaio à 
guisa de prefácio, “Pedro Salinas e La Voz a Ti Debida”, 
de autoria do escritor e professor José Antonio Pérez-
-Montoro, assessor cultural da Embaixada da Espanha 
em Brasília e tradutor de autores brasileiros para o es-
panhol, além de apresentação do poeta João Carlos Ta-
veira, notícias biobibliográfi cas do autor e do tradutor 
e texto de contracapa do poeta Anderson Braga Horta.

Para quem desconhece a história da Literatura 
Espanhola, é preciso que se diga que Salinas fez parte da 
Geração de 27, que inclui, entre outros, Rafael Alberti 
(1902-1999), Jorge Guillén (1893-1984), Luis Cernuda 
(1902-1963), Vicente Aleixandre (1898-1984) e Fede-
rico García Lorca (1898-1936), o mais famoso deles. E 
que A Voz a Ti Devida é o seu título mais conhecido, 
sendo considerado o melhor livro de poesia amorosa 
do século XX da Literatura Espanhola, na opinião de 
muitos estudiosos. Esta bela tradução, portanto, é uma 
homenagem que as letras brasileiras deviam à memória 
de Salinas e à Literatura Espanhola.

Graduado em Direito, Letras e Filosofia, Sa-
linas dedicou-se à docência universitária. De 1914 a 
1917, atuou como leitor de Espanhol na Sorbonne, 
em Paris, onde se doutorou em Letras. De sua afi-
nidade com a cultura francesa resultou a vontade de 
traduzir para o espanhol Em busca do tempo perdido, 
de Marcel Proust (1871-1922), tarefa que não che-
gou a concluir, tendo vertido alguns volumes.

Depois, Salinas ensinou na Universidade de 
Sevilha e, em 1922-23, em Cambridge.  Passou para a 
Universidade de Múrcia e, em seguida, para a de Ma-
dri. A guerra civil espanhola o obrigou a mudar-se para 
os Estados Unidos, onde passou a lecionar na Universi-
dade Johns Hopkins, em Baltimore. Em 1943, transfe-
riu-se para a Universidade de Porto Rico, mas reassu-
miu mais tarde a cátedra na Johns Hopkins. Morreu em 
Boston e está sepultado em San Juan de Puerto Rico.

II

A Voz a Ti Devida é um poema longo e unitá-
rio e não uma antologia de 70 poemas, como se pode 
supor a princípio. Inclusive, na Espanha, houve uma 

edição póstuma da obra completa do autor que trouxe 
alguns poemas deste livro com títulos, o que nunca foi 
a intenção do poeta. 

É preciso que se diga também que Salinas é um 
poeta modernista, na acepção espanhola do termo, o 
que não corresponde à brasileira. Está ligado à Belle 
Époque e, no Brasil, o seu fazer poético corresponde 
ao Parnasianismo e ao Simbolismo, o que nada tem a 
ver com Mário de Andrade (1893-1945) e seus mo-
dernistas. Mesmo assim, a sua poesia já se apresenta 
livre das amarras da rima, embora siga a métrica, para 
manter o cômputo silábico, como observa José Anto-
nio Pérez-Montoro no estudo introdutório.

Trata-se, portanto, de um poeta ao mesmo tem-
po clássico e moderno, como ressalta na apresentação 
João Carlos Taveira, lembrando que o poema A Voz a 
Ti Devida é quase todo construído em versos de seis sí-
labas e redondilha maior, com pouquíssima utilização 
da métrica decassilábica. Aqui, ao contrário do que fez 
em outros livros, Salinas nunca recorre ao verso livre. 
Eis aqui um exemplo da poesia de Salinas, exatamente 
a parte fi nal do poema, na tradução bem medida de 
José Jeronymo Rivera:

(...) Ouves como elas pedem realidades,
elas, descabeladas, feras,
elas, as sombras que nós dois forjamos
neste tão grande leito de distâncias?
Cansados já de infi nitude e tempo
sem medida, do anônimo, feridas
por imensa saudade de matéria,
pedem limites, dias, nomes. 
Não podem
viver assim, não mais; estão à beira
do desmaiar das sombras, que é o nada.
Acode, vem comigo.

Estende as mãos, estende-lhes teu corpo.
Os dois lhe buscaremos
uma, uma data, um peito, um sol.
Que descansem em ti, sê tu sua carne.
Calmar-se-á seu grande ansiar errante,
Enquanto avidamente
as estreitamos entre os corpos nossos
onde encontrem seu pasto e seu repouso.
E dormirão enfi m em nosso sono
abraçado, abraçadas. E assim logo,
ao separar-nos, ao nutrir-nos só
de sombras, em distâncias,
elas
terão lembranças já, terão passado
de carne e osso,
o tempo que viveram dentro em nós.
E seu sono afanoso
de sombras, outra vez, será o retorno
a esta rósea e mortal corporeidade
onde inventa o amor seu infi nito.

III

Quem compulsa a tradução e o original pode 
enganosamente atribuir ao tradutor neste caso um 
trabalho fácil. É que Salinas não é um poeta rebusca-
do; pelo contrário, busca a singeleza como ideal. Por 
isso, encontrou em Rivera um “poeta disfrazado de 
traductor”, na perfeita defi nição de Pérez-Montoro, 
ou seja, o interlocutor certo não só pelo conhecimen-
to que tem da língua espanhola como pelo respeito 
que devota à sintaxe original.

Como bem observa o poeta Anderson Braga 
Horta, Rivera tem dado uma contribuição inestimável 
ao enriquecimento das letras nacionais com criações 
originais de outras línguas, como é bom exemplo a 
tradução que fez de Gaspard de la Nuit, de Aloysius 
Bertrand (1807-1841). Sem contar as versões que fez 
do português para o castelhano, algumas já publica-
das em Poetas Portugueses y Brasileños de los Simbolis-
tas a los Modernistas, obra organizada pelo professor 
José Augusto Seabra (1937-2004), ao tempo em que 
era embaixador de Portugal em Buenos Aires, publi-
cada pelo Instituto Camões. Traduziu também poe-
mas do belga Émile Verhaeren (1855-1916), de quem 
tem previsto para o prelo a versão de Les Heurses. 
Traduziu ainda o clássico Rimas, de Gustavo Adolfo 
Bécquer (1836-1870). 

Engenheiro, economista e administrador, Rivera 
foi professor universitário e de ensino médio. É membro 
da Academia de Letras do Brasil. De sua lavra, publicou 
Aprendizado de poesia: 1951-1953 (Brasília: Th esaurus 
Editora).

Escritor José Jeronymo Rivera

ESCRITORES DE BRASÍLIA GANHAM PRÊMIO EM NOVA IORQUE

Os escritores Cleunice Arruda, Adriana Kortlandt, Marcos Linhares (ANE), Judivan J. Vieira e Daniel 
Spindola, de Brasília, foram contemplados em Nova Iorque (EUA), no último dia 30 de maio,  com os 
prêmios de 1º lugar de Melhor Ficção, Menção Honrosa Não-Ficção, 2º lugar em Melhor Não-fi cção, 

2º lugar Melhor Ficção e 1º lugar em livro infantojuvenil. Os prêmios foram entregues em cerimônia no Institu-
to Cervantes de Nova Iorque. O International Latino Book Award é o maior prêmio da língua latina nos EUA.
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SANTA LUZIA DE GOIÁS
Fontes de Alencar

O professor e pesquisador Carlos Sepúl-
veda, em prefácio a Memórias Póstumas 
de Brás Cubas (1ª ed. – Rio de Janeiro: 

BestBolso, 2012) menciona certa viagem de Ma-
chado de Assis: única viagem fora do Rio de Ja-
neiro – foi para Friburgo. A que vem aqui o ponto 
assinalado? Mais adiante sua razão se mostrará.

O naturalista francês Auguste de Saint-Hi-
laire (1779-1853) chegou ao Brasil em 1816 e aqui 
permaneceu até 1822; nesse período frequentou 
algumas regiões do País e escreveu relatos sobre 
lugares por onde andou, gente e coisas vistas. Do 
corpo dessas relações destaco nesta oportunidade 
Voyage aux sources du Rio de S. Fran-
cisco et dans la province de Goiaz (Pa-
ris: Arthus Bertrand, Libraire-Éditeur 
– Libraire de la Société de Geographie; 
tome premier, 1847 – tome second, 
1848). Entre nós a editoração da obra 
saint-hilaireana não tem seguido a for-
matação de origem. Assim, a Viagem à 
província de Goiás ganhou publicação 
isolada, qual a edição da Itatiaia, de 
Belo Horizonte, e Universidade de São 
Paulo, que traz a tradução de Regina 
Regis Junqueira. Dessa publicação de 
1975 me valerei doravante. 

Eis o que memoriou o cientista 
viandante dos toscos caminhos brasí-
licos daquele então:

Depois de ter deixado o Regis-
tro dos Arrependidos, segui pela serra 
do Corumbá e do Tocantins, mais ou 
menos na direção do Leste, para ir a 
Vila Boa, capital da Província, depois 
de passar pelos arraiais de Santa Luzia 
e Meia-Ponte. 

[...] Finalmente, após uma jor-
nada longa e tediosa, avistei Santa Lu-
zia de Goiás, o arraial a que me desti-
nava.

[...] Acabava de ser realizada 
em Santa Luzia a festa de Pentecostes. 
Todos os fazendeiros das redondezas 
estavam reunidos no arraial, e no mo-
mento em que cheguei à praça pública 
ia ser realizada uma cavalhada. O vigá-
rio, João Teixeira Alvarez, recebeu-me 
calorosamente. Sua casa, situada na praça, estava 
cheia de gente à espera de que o espetáculo come-
çasse. Serviram-se café e bolos, e todo mundo se de-
bruçou nas janelas ...[...]... A cavalhada não tardou 
a começar. Havia sido traçado na praça, com um 
pó branco, um grande quadrado, à volta do qual se 
enfileiravam os espectadores, de pé ou sentados em 
bancos ....

[...] No dia seguinte o vigário esteve ocupado 
o tempo todo. Deu confissão a um grande número 

de fazendeiros pertencentes à sua paróquia mas que 
moravam a vários dias de viagem do arraial. Esses 
homens só vinham ao povoado uma vez por ano, 
e para se confessarem e comemorarem a Páscoa 
aproveitavam os festejos de Pentecostes, data que é 
celebrada no Brasil com grande regozijo e solenida-
de. ...[...]... 

... Os principais artigos que os habitantes de 
Santa Luzia exportam são peles de animais selva-
gens, couros e sobretudo marmelos cristalizados, 
de excelente qualidade, que são enviados ao Rio de 
Janeiro.

1873. Esse, o ano da publicação de Histó-
rias da meia-noite, contendo narrativas, escritas 
ao correr da pena, como advertia aos leitores seu 
autor Machado de Assis (1839-1908). A primeira 
das novelas curtas estampadas, A parasita azul, 
que já saíra em Jornal das Famílias, de junho-se-
tembro de 1872.

Atente, leitor, para a abertura do conto ma-
chadiano:

Há cerca de 16 anos, desembarcava no Rio 
de Janeiro, vindo da Europa, o sr. Camilo Seabra, 
goiano de nascimento, que ali fora estudar medi-
cina e voltava agora com o diploma na algibeira e 
umas saudades no coração. E no que lhe foi acres-
cido:

Nascera rico, filho de um proprietário de 
Goiás, que nunca vira outra terra: além da sua 
província natal. Em 1828 estivera ali um natu-
ralista francês, com quem o comendador Seabra 
travou relações, e se fez tão amigo, que não quis 
outro padrinho para o seu único filho, que então 
contava um ano de idade.

[...] Compadre – disse o comen-
dador ao naturalista – se este peque-
no vingar, hei de mandá-lo para sua 
terra, a aprender medicina ou qual-
quer outra coisa em que se faça ho-
mem. No caso de lhe achar jeito para 
andar com plantas e minerais, como 
o senhor, não se acanhe; dê-lhe o des-
tino que lhe parecer como se fora seu 
pai, que o é espiritualmente falando.

Leia, ainda, amigo meu:
O tio Jorge andava a perguntar 

a todos o que pensavam do sobrinho 
Camilo. O tenente-coronel Veiga agra-
decia à Providência a chegada do dr. 
Camilo nas proximidades do Espírito 
Santo. 

[...] No tempo em que esta his-
tória se passa uma das mais genuínas 
festas do Espírito Santo era a da cidade 
de Santa Luzia.

... Camilo estava em casa do co-
ronel, quando ali apareceu o bando dos 
pastores, com alguns músicos à frente e 
muita gente atrás. 

[...] É ponto duvidoso, e prova-
velmente nunca será liquidado, se o 
tenente-coronel Veiga preferia naquela 
ocasião ser Ministro de Estado a ser im-
perador do Espírito Santo.          

* * *

Machado de Assis, que atingiria 
a culminação da prosa brasileira e que por suas 
obras inseriu-se na literatura universal, tradu-
ziu autores franceses, para o nosso idioma. En-
tre eles, Victor Hugo. Tal circunstância autoriza 
a idéia de que a narrativa de Saint-Hilaire lhe 
serviu de base para a ambientação do seu fazer 
literário em Santa Luzia de Goiás.

O mais, leitor e amigo, é ler em Histórias da 
meia-noite, de Machado de Assis, a novela curta a 
que me reporto.

Machado de Assis


