
lEITURAS E MEdITAÇÕES dE 
UM gRANdE POETA

José Jeronymo Rivera

O premiado poeta e ensaísta Anderson Braga Horta traz-nos mais uma vez neste Proclamações o fruto de suas acura-
das leituras e meditações no âmbito de nossas letras, prosseguindo assim o valioso trabalho já desenvolvido em A 
Aventura Espiritual de Álvares de Azevedo, Erotismo e Poesia, Testemunho & Participação, Criadores de Mantras e Sob 

o Signo da Poesia, entre outros.
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UM SENHOR CONTISTA
Anderson Braga Horta

Conheci Hélio Pólvora em 1959, 
no Rio de Janeiro. Conhecimen-
to literário apenas. Estreara ele 

em livro no ano anterior, com Os Galos 
da Aurora. Sucesso imediato, superior-
mente merecido. Tenho o livro até hoje, 
quase tão novo quanto no dia em que 
o ganhei da namorada. Não por falta 
de manuseio, é claro, mas pelo cuidado 

com que folheava o amoroso presente. 
Assim como o namoro “deu certo” —eu 
e Célia continuamos juntos a varar es-
tes dois pedaços de século—, a aproxi-
mação literária só fez progredir. Hélio 
continuou publicando, e vieram mais e 
mais contos, e novelas, e crônicas, dois 
romances, e ainda poesia e ensaio.

Continua na página 3

A POESIA 
MAdURA dO 
PARAENSE 

ANTONIO MOURA 
Salomão Sousa

Para descobrir o que se produz de poesia no Brasil nos últi-
mos anos, é necessário olhar para outras fronteiras; e, aci-
ma de tudo, indagar o que se espera da poesia no momento 

em que a questiona. Não adianta questioná-la esperando que ela 
seja construída com fl uência idêntica a de outras épocas. Cada po-
eta fl ui a poesia do seu próprio tempo. Se alguma idiossincrasia é 
notada na poesia de alguma época – que pode ser a época atual − é 
porque no homem presente existe a prática de alguma idiossincra-
sia a ser captada. 

Do Norte, chega a contribuição de Antonio Moura. Poeta 
pronto, de fazer inveja. Se alguma postura for exigida da poesia bra-
sileira vindoura, não há dúvida de que a poesia do futuro é a que 
Antonio Moura constrói agora. Nela não há idiossincrasias, rasgos 
ou manchas que a macule. 

O livro “A sombra da ausência”, de 2009, pela Lume Editor, 
é um milagre na poesia brasileira produzida recentemente. Não é à 
toa que Antonio Moura, que iniciou na poesia em 1996, com o livro 
“Dez”, vem merecendo acolhida em outras línguas. “Rio silêncio”, de 
2004, seu terceiro livro, além de traduzido para o inglês por Stepan 
Tobler, acaba de ser saudado pela revista Tride Magazine. Ele informa 
que, além de estar prevista a publicação de novo título para breve, 
também está programada uma seleção de sua produção para este ano 
numa edição em catalão, com tradução de Joan Navarro, com título 
já defi nido como “Após o dilúvio e outros poemas”. Além de estar 
sendo traduzido para o espanhol por Victor Sosa, poeta já lançado 
no Brasil e que merece ser reconhecido.

Continua na página 5

kORI bOlIvIA E A 
ROSA AdORMECIdA

Pedro Shimose

Kori Yaane Bolivia Carrasco Dorado nas-
ceu em La Paz (Bolívia), em 22 de agosto 
de 1949.  Assina seus livros com seus no-

mes próprios – Kori Bolivia – que mais parece um 
pseudônimo. É, pode-se dizer, uma escritora bilín-
gue. Escreve em espanhol e em português com a 
mesma soltura. Não há muito tempo, li sua poesia 
em português, cuja qualidade sou incapaz de julgar. 
Boliviana residente em Brasília desde os anos 70 fala, 
também, inglês, francês e italiano. Desta forma, so-
ma-se ao grupo de escritores bolivianos que, além do 
espanhol, adotaram outro idioma para expressar-se 

literariamente: Emeterio Villamil de Rada e Diomedes de Pereyra, o inglês; Adolfo 
Costa du Rels, o francês, e Ruth Cárdenas, o italiano.

Continua na página 3
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Soneto
do Mês

À ESPERA

Batista Cepelos

Com sua voz assustadinha e doce,
Doce como um trinar de passarinho,
Ela me disse que esperá-la fosse,
Fosse esperá-la à beira do caminho.

Mas o tempo da espera prolongou-se,
Prolongou-se demais! E eu tão sozinho!
Passou o dia. Veio a tarde e trouxe,
Trouxe marulhos de amor, de ninho em ninho.

Desespero. O silêncio me tortura.
Mas, de repente, alvoroçado, escuto
Um farfalhar de folhas na espessura.

E ela chega e tão linda, de maneira
Que, só para gozar este minuto,

Eu a esperara a minha vida inteira!

(Seleção de Napoleão Valadares)

“AMOR A ROMA”, 
AMOR EM ROMA

Danilo Gomes

Numa conversa telefônica, comentei com o 
escritor Afonso Ligório Pires de Carvalho 
que eu iria conhecer Portugal, viajando para 

Lisboa em breve. Com seu apurado instinto de vete-
rano jornalista, o editor do Jornal da ANE sugeriu-me 
que escrevesse um artigo sobre novidades literárias 
portuguesas. Tarefa difícil para um pobre cronista, 
acostumado a lidar com as miudezas do cotidiano. 
Contudo, aceitei a missão do meu antigo mestre de 
Jornalismo no CEUB. Embarquei para Lisboa no dia 
7 de outubro deste ano de 2013, pelas asas da TAP 
Portugal, no avião batizado com o nome, sabem de 
quem?, de...Pedro Álvares Cabral,vejam só! 

Adentramos, digamos assim, o Aeroporto 
Juscelino Kubitschek, aqui na nossa Brasília, eu, mi-
nha mulher Jeanete, meu filho Rodrigo e minha nora 
Danielle, nós quatro a caminho de Lisboa e Fátima. 
Ali, encontramo-nos com três jornalistas e escrito-
res que tomavam o mesmo destino, Lisboa, naquela 
tarde. Refiro-me ao mineiro Pedro Rogério Moreira 
e aos cearenses Wilson Ibiapina e sua mulher, Edilma 
Neiva. Aguardando o embarque, passamos a uma boa 
prosa,recordando casos. Pedro Rogério (que também 
iria a Bruxelas e Paris), momentos antes havia saca-
do da pasta seu novo livro, “Amor a Roma”, amor em 
Roma”, que tinha acabado de sair, naquele dia, pela 
Thesaurus Editora. Fez amável dedicatória e me disse: 
“O primeiro exemplar, saído agora do “forno”, é seu!”

É de justiça lembrar que Pedro Rogério 
Moreira, membro da Academia Mineira de Letras 
(sucessor de seu pai Vivaldi Moreira na cadeira 
nº 38) já havia publicado os livros “Hidrografia 
sentimental”, “O almanaque do Pedrim”, “Jornal 
amoroso I”, “Jornal amoroso II” e “Bela noite para 
voar” (enfocando JK).

***

Pouco depois, Edilma Neiva ofereceu-me 
seu livro “Ciclos da Vida”, recém-saído pela Gráfica 
Charbel (do Fausto Salim) e há pouco tempo lança-
do. Mais uma gentil dedicatória ao “companheiro de 
velhas jornadas”.

O combinado com o editor Afonso Ligó-
rio Pires de Carvalho foi por água abaixo, descam-
bou Tejo abaixo. A caminho de Portugal e lá na boa 
terra eu cuidaria, em primeiro lugar, de literatura 
brasileira,com os dois livros a tiracolo. Os portugue-

ses que me perdoassem. O escritor, editor e comenda-
dor Victor Alegria que me perdoasse, bem como seu 
filho editor Tagore Alegria. E cá eu sou devoto de Eça 
de Queiroz, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, 
Sophia de Mello Breyner Andresen (seus belos versos 
marinhos ilustram o Oceanário de Lisboa), Agustina 
Bessa-Luís e tantos outros autores lusíadas.

***

Neste artigo, enfoco o livro de Pedro Rogério. 
Cuidarei do romance de Edilma Neiva em próxima 
oportunidade, lembrando que o volume traz “ore-
lhas” do jornalista e escritor JB Serra e Gurgel e pre-
fácio do ministro Ubiratan Aguiar, também escritor 
e acadêmico.

Tive o prazer e a honra de escrever as “ore-
lhas” do novo livro de Pedro Rogério Couto Morei-
ra, que tem como subtítulo “Diário de viagem em 
companhia de Afonso Arinos e Cyro dos Anjos”. 
Permitam-me transcrever meu texto, sob o título de 
“Indulgências plenárias”:

“Sem rodeios bizantinos e sem os salamale-
ques da etiqueta, digo logo que gostei muito da lei-
tura deste novo livro de Pedro Rogério Moreira, pela 
intermitente evocação de Cyro dos Anjos e Afonso 
Arinos de Melo Franco, pela erudição bem dosada 
e sem afetação, pelo humor, pela modéstia telurica-
mente mineira, pelo quê de romance na trama real 
que entrelaça a personagem Chiara com seus ena-
morados. Que bela viagem! Foi um prazer flanar, 
ancorado nas páginas de Cyro e Afonso Arinos, pelo 
delicioso diário de Pedro Rogério nas vias da Roma 
imortal, sedutora, única. E mais Assis e Nápoles. 
Tudo intercalado com gentes, feitos e coisas da nossa 
Minas Gerais, até da querida roça mineira. Pela con-
cepção, urdidura e estilo,este livro é um marco na 
nossa literatura de jaez confessional, fundindo emo-
ção e memorialística. Pena que o livro é de belo con-
teúdo mas de poucas páginas – e isso me faz lembrar 
a certeira observação de Fernando de Castro: “Mas 
esse é um problema dos bons livros: quando menos 
se espera, eles acabam.” Aproximando-se de Roma 
e a vivenciando, o jornalista Pedro Rogério Moreira 
volta a tocar o esplendor de uma beleza legendária e 
imortal. E o romeiro de Minas distribui, como me-
morialista, indulgências plenárias Urbi et Orbi. Ave, 
Roma Eterna!”
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Os Galos da Aurora foi republicado em 
2002, em “nova edição definitiva”. O 
conto-título ficou bem diferente da 

forma original. Não me meterei a comparar cri-
ticamente uma e outra versão. Acho-as ambas 
excelentes. Mas guardarei sempre com carinho 
aquele pequeno volume de 1958, com impressi-
va capa de Barboza Leite, e a memória perma-
nece fiel ao formato de antanho. Coisas mais do 
coração que da mente...

Minha admiração pelo talento do con-
tista não estacionou nas primeiras impressões; 
consolidou-se à releitura e só tem feito aumen-
tar, de livro para livro. Pouco mais de duas dé-
cadas após a récita inicial de seus galos, veio 
o contacto epistolar, com intercâmbio livresco, 
surgido já não sei em que circunstâncias. A 
partir daí, os livros passaram a chegar-me com 
amáveis dedicatórias do Autor, e a admiração 
ganhou tintas de amizade. Fui apresentado a 
outras obras-primas: Mar de Azov, Contos da 
Noite Fechada, as narrativas maiores (Inúteis 
Luas Obscenas e Don Solidon), as realizações 
em gêneros outros, a exemplo de Itinerário do 
Conto — cito ao sabor dos caprichos da memó-
ria. Ao bilíngüe Três Histórias de Caça e Pesca / 

Trois Récits de Chasse et Pêche (tradução de Ja-
cques Delabie) dediquei registro em Testemu-
nho & Participação. Breve e modesto registro, 
tão-só para marcar, em livro meu (de 2005), a 
presença do grande contista. Digo agora que 
sua escritura é clássica, no sentido geral de 
correção, elegância, equilíbrio. Não precisa de 
malabarismos modernosos para se impor. E é 
legitimamente moderna. Sua paisagem é tanto 
o campo como a cidade, o sertão como o lito-
ral — ele é de Itabuna, terra também de Jorge 
Amado e do poeta Telmo Padilha. No essencial, 
não foge do humano (segundo Alan Viggiano, 
no estudo introdutório a 10 Contos Escolhidos, 
a matéria-prima por ele trabalhada é a alma). 
Lembro Vivaldi Moreira, que fala de sua prosa 
“cuidada, limpa, enxuta e expressiva”, apontan-
do-lhe como temas “o compromisso humano, 
os caminhos da condição humana”; Lygia Fa-
gundes Telles, que assinala nele uma “sensibi-
lidade de vidente”; e de inúmeros outros escri-
tores de porte, das mais variadas feições, que 
discorrem elogiosamente sobre sua obra: José 
Cândido de Carvalho, Fausto Cunha, Almeida 
Fischer, Ascendino Leite, Fábio Lucas, Wilson 
Martins, Carlos Nejar, Moreira Campos, Salim 

Miguel, para mencionar (desarranjadamente) 
apenas uns poucos. 

E eis que, finalmente, se deu o encontro 
pessoal. Vindo a Brasília, passou Hélio uma tar-
de em minha casa, com Maria (esposa) e Raquel 
(filha). Selava-se a amizade. E pude ver que Hé-
lio Pólvora, além de estilista magnífico na prosa 
narrativa e ensaística, é admirável conversador. 
Desse primeiro encontro, presentes minha mu-
lher, Célia, e minha filha, Marília, além do es-
critor e amigo José Maria Leitão, fez ele mesmo 
um relato, na bela crônica “Espectros em Goiás 
Velho”, publicada no jornal A Tarde, de Salva-
dor, em 4.4.2009.

Recebo agora dois ponderosos volumes 
de Contos e Novelas Escolhidos — quase nove-
centas antológicas páginas reunidas aleatoria-
mente, informa o Autor, em “ordem atemporal, 
do desordenado fluxo de marés interiores”. Dois 
sóbrios e belos volumes da Coleção Mestres da 
Literatura Baiana, nos quais, sob a égide da Aca-
demia de Letras e da Assembléia Legislativa do 
Estado (Salvador, 2013), podemos apreciar em 
medida adequada a grandiosidade do narrador.

Navego, pois, também aleatoriamente, 
por esse mar de superior literatura.

kORI bOlIvIA E A ROSA AdORMECIdA
Pedro Shimose

Licenciada em letras pela Universidade de 
Brasília, pertence à Associação Nacio-
nal de Escritores (ANE) e à Academia 

de Letras do Brasil (cadeira 37). Professora de 
espanhol em órgãos oficiais brasileiros, Kori 
Bolivia é, também, autora do ensaio inédito “O 
indianismo na poesia de Jesús Lara e de Raul 
Bopp” (literatura comparada) e das conferên-
cias ministradas no Brasil sobre Raul Bopp, 
Mário Quintana, Leonardo Arroyo, Pablo Ne-
ruda, Julio Cortázar, Camilo José Cela, Gonzalo 
Vásquez e outros.

Admiradora de José Eduardo Guerra, 
Emma Alina Ballón, Beatriz Schulze Arana e 
Julio de la Vega, Kori Bolivia publicou quatro 
livros de poesia: Un grito callado (La Paz, 1981), 
Espuma de los días (La Paz, 1982), Poemas en 
cuatro tiempos (Brasília, 1994) e Despeinando 
sueños (Brasília, 1997). A eles soma-se agora La 
rosa dormida, que me honro em apresentar.

Este novo livro da poeta boliviana expri-
me um sentimento neo-romântico unido a uma 
sensibilidade “minimalista”, se me for permitida 

a terminologia tomada da crítica de arte. Rei-
teração de imagens, temática mínima (o amor, 
a solidão, a ausência), construção dos poemas 
entre a síntese e a expressão livre e uma visão 
interiorista tingida de silêncios, saudades, sus-
piros, bater de asas de pássaros invisíveis e lá-
grimas furtivas.

Há, no fundo deste livro, uma dissimu-
lada tristeza, nascida de uma evidente nostal-
gia do paraíso, ou seja, o reino da infância. Os 
amores perdidos, a inocência ferida, a imanen-
te presença da morte, muitas perguntas e mui-
tas penas sem conto, mãos sem carícias, lábios 
sem beijos, sussurros, murmúrios, chuvas tê-
nues entrevistas através do cristal dos olhares 
ausentes.

Seus melhores poemas expressam uma 
negação existencial que não se atreve a preci-
pitar-se no niilismo. Desde seu primeiro livro 
– Un grito callado (1981) – “una pasión se mue-
ve / en busca de la nada” quando “está la noche 
oscura / el viento se hace silencio / y el canto se 
hace estrella”. 

Em A rosa adormecida, que agora apre-
sento, volta a desolação da quimera. Em seu 
poema “E?” não há nada, a não ser a noite e o 
silêncio, o que já é alguma coisa. Em meio ao 
mistério, somente se escuta o leve bater de asas 
de uma borboleta.

Esta poesia de elevado voo cai, às vezes, 
precipitada, arrebatada por um sentimentalis-
mo exacerbado. Depois de tudo, A rosa ador-
mecida é a confissão de uma alma atribulada. O 
que é a lírica, senão uma declaração pudica de 
nossa intimidade? O amor está aí, dolorido, em 
sono leve, interpelado, sempre.

Finalmente, a poesia torna a alçar o voo 
em direção a um espaço que se faz tempo e 
o tempo que se faz espaço imóvel, porque “el 
amor / que vence los abismos / dócil y resigna-
do / en el regazo de la poesía” sempre retorna 
vitorioso.

Convido-os a entrar no mundo secreto de 
Kori Bolivia, uma poeta quase mística em um 
mundo desumanizado.

Madri, 2006

Continuação da página 1
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CRIANdO CAPA dE lIvRO
Leo Vieira

Diz um ditado que “não se julga um livro 
pela capa”, certo? Correto. Eu já li mui-
tas obras preciosas, cuja capa era muito 

sem graça e sem “vida”. Da mesma forma, tam-
bém notei muita capa exuberante apresentando 
uma obra enfadonha, mal-elaborada e cheia de 
clichês muito saturados.

Reconhecemos que com o advento da 
tecnologia e o aprimoramento das tendências 
digitais de hoje, é possível fazer uma boa cria-
ção, apelando para todos os recursos digitais 
disponíveis do Corel ao Photoshop, entre ou-
tros programas complexos para edição e de-
senvolvimento de imagem.

A função da capa é fazer uma breve 
abordagem visual ao leitor, que ficará atraído 
com o título. A capa é a primeira coisa a cha-
mar a atenção, seguida pelo título e sinopse. 
Desta forma, a escolha da cor de fundo é es-
sencial. Se for uma ficção tranquila, azul; se 
for um drama, cinza; um romance cheio ce-
nas bonitas? Rosa; uma aventura com muita 
ação? Vermelho, laranja ou tons com efeito 

luminoso. Terror com apelo macabro? 
Preto! E por aí vai.

Na escolha da imagem central, 
evite fotos (sugestão). Faça opção por um 
desenho bruto, ou sombra, com efeitos 
simples. Lembre-se que capa de livro não é 
banner de cinema.

Exemplos: Nuvem, jarro, corações, 
chama, machado, etc. Coloquei os exemplos 
respectivamente com o exemplo das cores, no 
parágrafo acima.

Não quero ser radical e pedir para 
que evitem escolher certas coisas, mas se 
atentem para serem originais nas escolhas 
das capas de suas obras. Prestem atenção 
como existem capas com imagem de close 
de olhos e também com punhais de ponta 
cabeça. São muitos. Procurem fazer a dife-
rença e não se deixarem se levar pelo este-
riótipo.

No meu caso, eu tinha uma ideia, 
mas deixei que a editora cuidasse de tudo. 
O efeito foi até melhor que o esperado. 

Eles utilizaram uma das cenas da história e 
transformou nesse desenho tribal, fazendo um 
misto de cruz e adaga, cuja base horizontal 
se parece com os olhos de um dos vilões da 
história.

Muitas vezes é a editora que cuida de tudo 
isso, seguindo o estilo do capista e da editoração 
da empresa. Porém, o autor também pode deixar 
sugestões e palpites. É nesse momento que o es-
critor pode ressaltar no que NÃO QUER em sua 
capa.

Resumindo, a capa do livro não pode 
ser padronizada como embalagem de remédio, 
nem deslumbrante como uma capa de DVD, 
com excesso de cores, fazendo até poluição vi-
sual. Observem as capas de livro mais antigas. 
Ao revisar sua obra, pense no objeto central que 
representa a história e peça para que tal item 
apareça no livro. Deixe o seu livro atraente em 
todos os aspectos.

Escritor acadêmico em várias Academias e Associações literárias; 
ator; professor; Comendador; Delegado Cultural em São Gonçalo e 
Doutor em Teologia e Literatura.

CENA, SEM dúvIdA, INUSITAdA
Romeu Jobim

Como se sabe, escrever nunca foi o forte de 
muitas pessoas, mesmo em se cuidando 
de graduados em curso superior. Se isso, 

como igualmente sabemos, se dá como regra 
geral, de forma alguma a profissão de advogado 
lhe constitui exceção.

Grande número de causídicos, com 
efeito, são capazes de falar com desenvoltura 
e brilhantismo. Na redação de suas petições, 
no entanto, são uma lástima. Outros, ainda, à 
incapacidade para escrever aliam a do jejuno de 
Direito. Mas, nem por isso, são menos enfáticos, 
quando falam.

Do ora focalizado diga-se que ostentava 
a dupla deficiência. Não só redigia mal como 
custava crer se houvesse graduado em uma 
Faculdade de Direito. A isso juntava caráter nada 
recomendável, sendo capaz de expedientes os 
mais incríveis e reprováveis, na defesa de seus 
constituintes.

Como, por outro lado, era dado à ingestão 
de bebida alcoólica, raro também era que 
comparecesse sóbrio a uma audiência.

— Uma feita — contou-me ilustre 
magistrado — apresentou-se, em audiência por 
mim presidida, como defensor de um réu tido 
por perigoso e sua aparência de que bebera era 
bastante visível. Iniciado o interrogatório, tratava-

se de um interrogatório, apagou completamente. 
O réu, como disse, seria perigoso, mas, nem por 
isso, deixava de ser inteligente e espirituoso. 
Assim, quando perguntado se tinha advogado, 
respondeu-me:

— Bem, Doutor Juiz, eu tinha: o distinto 
aí. Mas, como vê Vossa Excelência, ele está 
dormindo.

De outra feita, contou-me o mesmo 
julgador, uma senhora com aparência de extrema 
pobreza, o procurou, em seu gabinete. Estava 
acompanhada de três crianças muito diferentes 
entre si, só de uma parecendo ser a mãe. Foi pedir-
lhe que relaxasse a prisão de determinado réu, 
seu companheiro, pois ela e as crianças estavam 
passando fome.

Quando lhe perguntou quem era o 
advogado do preso, a resposta não foi outra: 
tratava-se do conhecido causídico. Diante de 
novas perguntas por parte de Sua Excelência, 
confessou que uma das crianças era filha de 
uma vizinha e que outra lhe fora emprestada, 
na entrada do fórum. Terminou esclarecendo, 
ainda, que a ideia da burla partira do incorrigível 
defensor.

Outro episódio digno de menção, 
envolvendo-o, aconteceu, no entanto, com 
Eminente Juíza, com fama de brava. Como 

condição para a soltura de determinado réu, 
exigiu ela que ele comparecesse em cartório para 
a devida advertência, o que, ante o adiantado da 
hora, só se podia verificar no dia seguinte.

Neste momento o sacripanta, empenhando 
sua palavra de advogado e portanto de um dos 
baluartes da justiça, prometeu que se encarregaria 
de trazê-lo no dia seguinte. Faria isso, enfatizou, 
sob palavra de honra.

Cumpriu a promessa? Não, por certo. 
Quando compareceu, procurado no prédio do 
fórum pelo oficial de justiça, alegou que seu 
constituinte, lamentavelmente, havia fugido. 
Como a Juíza perdesse a calma, entornou o caldo, 
proclamando, perante a plateia que começava a 
formar-se:

— A senhora acreditou no que eu prometi 
porque quis.

Foi aí que uma cena inusitada pôde 
ser testemunhada por quem se achava nas 
proximidades do gabinete da Doutora Juíza e 
até o elevador que, de modo providencial, estava 
no andar.

Com um dos sapatos erguido no ar, Sua 
Excelência, ao mesmo tempo que o descompunha, 
chamando-o de moleque sem vergonha, o 
perseguia, correndo ambos a bom correr, pega 
não pega, ao longo do corredor.
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lEITURAS E MEdITAÇÕES dE  
UM gRANdE POETA

José Jeronymo Rivera

Em dez ensaios e conferências sobre aspectos da vida e da obra 
de grandes nomes de nossa literatura, alguns dos quais recente-
mente desaparecidos, o Autor traça um vasto panorama em que, 

a partir de uma competente apreciação dos supostos erros do Poeta 
dos Escravos, aborda o cinqüentenário de Olegário Mariano, a que se 
seguem impressões sobre Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia 
e seu Juca Mulato. Logo adiante, reconstitui o encantador namoro po-
ético de seus pais, Anderson e Maria, e após percorrer os caminhos da 
poesia de Waldemar Lopes, Cassiano Nunes e Ledo Ivo prossegue com 
aquele que considero o mais abrangente e douto morceau de bravoure 
de todo o livro, a bela homenagem a um grande amigo a que denomi-

nou “Uma Proclamação da Vida” (focalizando Fernando Mendes Vianna: 
o homem, o poeta e o tradutor). Também é dedicado a outro grande e 
velho amigo o texto final, intitulado simplesmente “Joanyr de Oliveira: 
um Poeta”.

É por estes e outros motivos que, confirmando o que já dizia em 
Dos Sonetos na Corda de Sol e Soneto Antigo a propósito do autor de Alti-
plano e outros Poemas, Exercícios de Homem, Incomunicação, De Viva Voz 
e do nacionalmente premiado Fragmentos da Paixão, entre tantas obras-
-primas da poesia brasileira, não hesito em considerar esta nova cole-
tânea mais uma valiosíssima contribuição de Anderson Braga Horta ao 
campo de nossa melhor análise literária. 

Os dois primeiros livros de Antonio 
Moura, o segundo, “Hong Kong & 
outros poemas”, de 1999 – com ex-

periência de desconstrução e de efeitos de vi-
sualidade – contribuíram para a descoberta 
de um verso de rara construção interna. São 
estas as qualidades que devem ser aguardadas 
e exigidas da poesia atual (e já pronunciadas 
nos poemas de Antonio Moura): fuga ao sim-
ples colorido do real, abandono confessional 
da lírica amorosa, ou das óbvias partições das 
palavras. Se do paraense Antonio Moura fosse 
exigida conexão da poesia com a natureza que 
o cerca, não teria existido essa possibilidade 
de uma poesia realizada com raras invenções. 
Em qualquer territorialidade, a poesia tem de 
ser buscada não pela natureza local, mas num 
somatório de experiências do habitat e dos ex-
tratos externos. Talvez a circulação de Antonio 
Moura por outras territorialidades tenha agre-
gado a universalização à sua poesia.

Após o mundo transitar pela alteração 
da visualidade urbana, com seus neons, de-
signs que interferem da sala de estar ao lava-
bo, com a natureza empurrada para distâncias 
inalcançáveis, a poesia herdou novas flexões. A 
construção em si mesma, com a pureza do que 
o tema se propõe, com acúmulo de referências 
e de possibilidades de transgressões do signi-
ficado. Um evoluir, versos que num instante 
quase se conclui a não exauriu a totalidade das 
imagens ligadas às anteriores.  A possibilidade 
d’o canto que sai da sombra do pássaro, numa 
sombra que deve ser o próprio poema, pois 

A POESIA MAdURA dO PARAENSE  
ANTONIO MOURA 

Salomão Sousa

este, ao se mistificar em palavra, não incorpora 
fisicamente nenhum real, mas sua ausência na 
luz do significado.  

Se algo aproxima a poesia de Antonio 
Moura à de Drummond é o sentimento do mun-
do. Independente da territorialidade, que está 
acima do mineral no Pará, mas líquida, ela trans-
parece o sentimento do mundo construtivamen-
te em cada verso enquanto viagem, interlocução 
com o homem, diálogo com a interpretação 
mística. Assim como muitos poemas de Drum-
mond, também muitos de Antonio Moura certa-
mente integrarão o cânone da poesia brasileira. 
Este do fruto, com a plasticidade do “o” oval de 
fruto, com sua ontologia:

          O
fruto sobre a relva está ali,
esplêndido – rei – dourado.

Mas, ao apanhá-lo, como tudo,
tem – podre – o outro lado.

Ao contrário do que se ensina aos estu-
dantes nalgumas localidades do Brasil, a lírica de 
Antonio Moura abole o outro que poderia estar 
em frente ao poema construído. Veja-se o poema 
“Heloisa, 1963 – 1977”, que pode ser uma namo-
rada, uma prostituta, uma amizade, um fruto. 
Não há um referencial. Talvez uma árvore para-
ense. O primeiro verso pode remeter a qualquer 
separação: “Não demorou muito a separação”, 
que irá se repetir como penúltimo, após interca-
lar “aroma” e “pétalas, pálpebras/caem e reúnem-

-se ao chão”, para a grande chave: “Entre o Céu 
e a Terra, a reconciliação”. Engana-se aquele que 
julga que a lírica é a volição do eu enquanto pre-
sença do outro. A lírica é volição do eu enquanto 
presença no mundo. Se há volição com o outro é 
porque este outro é parte integrante da territoria-
lidade mítica do mundo.

“A sombra da ausência”, em que pese a 
multiplicidade dos temas, das localidades em 
que os poemas se constroem ou são construí-
dos, sustenta unidade, na cautelosa construção, 
que não são arrancadas com artificialidade, 
mas espontaneamente encontradas na imagé-
tica do autor. Sem loucura, pois na poesia não 
é o poeta que deve ser louco, mas as palavras 
que devem sair ensandecidas de suas mãos. É 
um dos raros poetas que segue pela cartilha de 
João Cabral de Melo Neto: construir até não 
existir vácuo a ser preenchido, ou notado como 
falha. Até onde poderia reconhecer alguma 
incompletude, os versos ainda assim carregam 
a sua funcionalidade. No poema inicial, que dá 
título ao livro, dos versos finais (O céu se ensom-
bra, o azul fica./Em alguma dobra das pálpebras/
da íris/dos cílios, sua luz habita) podiam ser re-
tirados os artigos. O poema ganharia em maior 
profundidade sem a nomeação da presença do 
eu (a luz fica. Em alguma dobra de pálpebra/de 
íris/de cílios). 

Se aqui se silencia sobre a perfeição do li-
vro “Rio silêncio” é para não exceder na regalia 
ao autor de uma poesia já com tanta gala!

Qual o próximo livro me aguarda para 
Sherazade soprar em meus ouvidos?

Continuação da página 1



6 Jornal da ANE
Dezembro – 2013 / janeiro – 2014

Associação Nacional de Escritores

PESCARIA NO RIO bAlSAS dE 
 MINHA INFÂNCIA

Raimundo Floriano

Todos os anos, quando chega a Semana Santa, eu fico a lembrar meus 
tempos de infância balsense, quando a meninada alimentava de pei-
xes a inteira população da cidade. Não havia supermercados ou qual-

quer outro tipo de comércio para suprimento do produto, mas toda casa ti-
nha um menino que, naquela ocasião, se transformava em pescador. Por isso, 
o feriadão começava na quarta-feira, dando o tempo necessário para que, 
na Sexta-Feira da Paixão, o povo jejuasse de carne, como mandava a Santa 
Madre Igreja.

Os peixes mais comuns de 
escama eram o piau, a pacu – femi-
nino para nós – e a piranha, os três 
considerados nobres e pegados du-
rante o dia.

Peixes de escama: piau, 
pacu e piranha

À noite, era a vez do mandi, 
do surubim e do mandubé, peixes 
de couro, os dois últimos alcançan-
do grande porte.

Peixes de couro: mandi, su-
rubim e mandubé

As iscas mais usadas eram o angu de farinha e o milho verde ou cozido 
para o piau e a pacu, carne para a piranha, minhoca, tripa de galinha e piabas 
para os peixes de couro.

Até agora, eu nada disse que não fosse o costumeiro de como se pes-
cava em qualquer rio sertanejo. O que nos fazia diferentes era nossa tralha 
de pesca.

O Rio Balsas, na época da Semana Santa, apresenta suas águas lím-
pidas e cristalinas, transparentes como em qualquer piscina. Durante o dia, 
enxergávamos os peixes às pequenas profundidades e, consequentemente, os 
peixes nos enxergavam às margens do rio. 

Rio Balsas: águas verde-azuladas, puras, transparentes
No período noturno, não havia problema. Pescávamos com a linha 

zero, igual à que hoje se usa nas pipas, para os peixes miúdos, e com o cabi-
nho, da grossura dum cadarço de tênis, para os graúdos, de couro.

De dia, esse material não funcionava, espantava os peixes. Aí é que se 
constata a criatividade do povo daquele tempo. Ainda não havia o náilon. 
Até o fim da Guerra, a gente se virava com as linhas fabricadas por nós mes-
mos, usando como matéria-prima crinas de rabo de cavalo.

O primeiro requisito era que o cavalo deveria ser branco ou de crinas 
claras, para que a linha ficasse invisível ao ser lançada na água. 

Como em Balsas havia poucos cavalos, usávamos como provedores 
de crina os componentes das tropas dos fazendeiros e agricultores rurais das 
cercanias que, periodicamente, se arranchavam na cidade, para vender sua 
produção e comprar sal e mercadorias industrializadas, numa espécie de 
escambo. Havia até hotéis – quintas com água e pasto – para as montarias 
e animais de carga. E era nessas quintas que, à noite, fazíamos a festa, ar-

rancando as crinas, na base 
do coice. Tinha cavalo que, 
ao retornar para as fazendas, 
levava apenas um sabugo no 
lugar do rabo.

Com a colheita das 
crinas, partíamos para a fa-
bricação da linha propria-
mente dita. Primeiramente, 
fazíamos os entrançados de 
dois ou três fios, cada um 
com a média de 30 cm de 
comprimento. Depois os 

emendávamos, até chegar ao tamanho desejado, de 6 a 10 metros. Havia os 
especialistas, como o Modesto, filho do Mestre Zacarias, que pescava com 
linha de um só fio e, quando ferrava um piau ou uma pacu, caía na água e 
nadava acompanhando o peixe até que este se cansasse. Verdadeira arte!

Fabricada a linha, partíamos para obtenção do caniço. Por lá, não ha-
via o bambu, e a taboca não se prestava para esse fim. Em compensação, a 
mata era fértil de pereira, arbusto cujos galhos eram muito apropriados para 
servirem de vara de pesca.

Outro item raro era o anzol, que fabricávamos com um alfinete do qual 
dobrávamos a ponta, dando-lhe um nome também conhecido pelos baianos, 
güé, eficientíssimo na pesca do piau e da pacu, os peixes mais apreciados 
pelos balsenses. Algumas lojas vendiam anzóis, de tamanhos variados, mas 
dinheiro no bolso da meninada era nenhum, por isso a gente se virava como 
podia, não necessitando de grana e usando apenas a imaginação criativa.

Faltava a chumbada. Para isso, derretíamos tubos vazios de pasta den-
tifrícia, que naqueles tempos ainda não eram feitos de plástico. 

E pronto! Estávamos devidamente equipados para abarrotar a cidade 
com a imensa quantidade de peixes que levávamos daquele generoso rio. 

Só em 1946, depois da Guerra, foi que começaram a chegar as linhas 
de náilon, como as que hoje existem, que nós chamávamos de linha america-
na. A pioneira da linha de náilon em Balsas foi a Madrinha Ritinha, mulher 
de meu Tio Cazuza, também uma grande pescadora de peixe de couro que, 
naquele mesmo ano de 1946, presenteou meu irmão Bergonsil, o Chilim, 
com 10 metros daquela nova invenção. Chilim, que estudada em Floriano e 
se encontrava em Balsas de férias, ao retornar, deu-me sua linha americana 
de presente, uma das grandes preciosidades com que ele me agraciou na vida.

Com o advento da linha americana, tornaram-se triviais os anzóis – 
havia uns com a barbela enviesada, conhecidos como ferra-no-olho –, a vara 
de bambu ou de náilon e a chumbada manufaturada. Aí, a pesca balsense 
perdeu um tanto de sua graça, vez que, com o progresso, vieram também a 
devastação das margens do rio e o barulho, fazendo com que os peixes su-
missem para bem longe da civilização.

E por que estou contando isso a vocês agora, tantos anos passados? 
Apenas para que não se perca na memória de meus conterrâneos a história 
dum tempo em que, mesmo carentes de tudo quanto era progresso, sabíamos 
aproveitar totalmente o que a Natureza, magnanimamente, nos legava.

Alguém há de indagar:
– E a traíra? Vocês não pescavam esse peixe?
E eu apresso-me em explicar.

Traíra, pau-de-nêgo ou cipó-de-viúva

Naquele sertão, de imensa fartura e riqueza natural, a traíra, também 
conhecida como pau-de-nêgo e cipó-de-viúva, animal da lama e das águas 
toldadas, assim como o sapo, a cobra, a minhoca, o jabuti, a lesma, o rato, 
o mambira, o morcego, o lapau, a mucura, o macaco e o camaleão, não era 
considerada alimento humano. Nem para isca era utilizada.

Traíra, pau-de-nêgo ou cipó-de-viúva

Havia até um dito popular muito ouvido entre os pescadores: terra 
onde tromba de elefante é picolé, lamparina dá choque, galinha cisca pra 
frente, jumento é relógio, tostão é dinheiro e traíra é peixe, nessa terra eu não 
moro!

Menino pescador

Cavalo de rabo branco: fornecedor involuntário de  
linha de pesca
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SAUdAÇÃO A EdMÍlSON CAMINHA
Fabio de Sousa Coutinho

Senhor Presidente da Academia Brasiliense de letras, Dr. Carlos Fernando Ma-
thias de Souza; Senhora Presidente da Associação Nacional de Escritores, 
Professora Kori Bolivia; ilustres confrades, senhoras, senhores, acadêmico 

Edmílson Caminha,
O formidável homem de letras que hoje ratifica o seu ingresso nesta casa 

de cultura escreve ininterruptamente há quase cinco décadas.
Nascido em Fortaleza, pérola do solo nordestino que nos orgulha a todos 

os brasileiros, Edmílson Sobreira Caminha Júnior foi alfabetizado, na segunda 
metade da década de 1950, em grupo escolar da capital potiguar, onde seu pai, 
militar da Aeronáutica, estava baseado. Em breve, fascinado com as inesgotáveis 
descobertas propiciadas por suas leituras, foi inoculado pela paixão livresca, pas-
sando a ler em regime equivalente a uma diuturnidade. 

De leitor precocemente inveterado, logo viria a extravasar sua vocação 
inarredável: em 1966, aos 14 anos de idade, tornou-se colaborador do jornal O 
Povo, redigindo resenhas de livros que o fascinavam e comentários sobre assun-
tos e fatos de interesse geral.

Era o início de uma trajetória de escritor, que seria assinalada pela publi-
cação de uma dezena de obras, nos campos da crônica, da biografia, da crítica e 
da epistolografia, e, na área de redação parlamentar, pela produção de cerca de 
dois mil discursos, independentemente de partidos e filiações políticas, ou de 
seitas e credos professados por quem os solicitou. Foi, assim, até aposentar-se 
da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, um fecundo e caudaloso 
“ghost writer”, um incansável profissional da retórica. 

Tal faceta de sua competência foi pressagiada, na primeira infância, quan-
do, levado por seu avô materno, Raimundo Calixto de Mello, participou de co-
mício na cidade de Aracati. Naquela memorável ocasião, um amigo da família 
tomou-lhe nos braços, pôs-lhe na mão uma peixeira, fez-lhe subir ao palanque 
e dizer, na inocência dos três anos de idade: “Povo de Aracati, cambada de gente 
sem-vergonha: quem não votar em Juarez Távora, eu capo com esta faca!”

As urnas de 1955 não sorriram para o general udenista, antigo expoente 
da Coluna Prestes. O vencedor do pleito foi aquele que, a partir de então, seria 
consagrado, no Ceará e em todos os rincões do País, como o grande Presidente 
Kubitschek. Prudentemente, contudo, os parentes do juvenilíssimo e inflamado 
orador o levaram de volta para Fortaleza, providência urgente que evitou a con-
sumação de trágico, inédito e dilacerante processo de controle de natalidade em 
terras cearenses.

Na cidade natal, nos mais de trinta anos que se seguiram ao quase sangui-
nário episódio de Aracati, e em Brasília, há vinte e tantos, Edmílson Caminha 
se firmou como escritor, sem apegos a ideologias ou às paixões mercuriais dos 
portadores de peixeiras, dando sempre razão a Millôr Fernandes, para quem 
“livre pensar é só pensar.” e, também, a Antonio Carlos Villaça, que, em preciosa 
carta, lhe alertou sobre a missão do escritor: 

Ser escritor é antes e acima de tudo uma posição diante da vida. 
Independentemente do ato de escrever. Uma opção. Uma escolha. Um estilo. 
Ser artista é não aliar-se nunca às forças poderosas deste mundo, é ser livre. 
É dizer não, non possumus, às forças do dinheiro, do poder, da mediocri-
dade.

De fato, Vossa Excelência, acadêmico Edmílson Caminha, é um autor 
com absoluto domínio do instrumental literário, que sabe trabalhar o texto para 
causar encanto e espanto. Encanto resultante de gestual beleza, espanto pela ma-
greza, retilinidade e despojamento de seu discurso.

Sua vigorosa fatura de cronista, enfeixada, inicialmente, no impecável In-
ventário de crônicas, de 1997, confirma, de sobejo, que Vossa Excelência é, antes 
de tudo, um artista que percebe que hoje é impossível criar uma página esque-
cendo-se de que ela é, precipuamente, uma obra de arte de linguagem e forma.

Artesão insaciável, meticuloso, exato, é sua vida inteira que Vossa Ex-
celência põe no que escreve, exigindo de si com rigor, obstinado rigor. E eis aí 
a razão de minha admiração e felicidade: a matéria-prima de seus textos nada 
mais é que o veículo da palavra, a crença inabalável no espaço da literatura, 
sendo esta o lugar em que a linguagem se torna “aquilo que deve ser”, na enun-
ciação irretocável de Italo Calvino.

Ao se avizinhar a realização da Copa do Mundo de 2014, ilustro o que 
venho de afirmar com os parágrafos inaugural e final da crônica “O naufrá-
gio do Titanic”, implorando que ele não se repita no ano que vem, na mesma 
Cidade Maravilhosa. Ouça-se Edmílson Caminha, literariamente exemplar, 
da primeira à última frase: 

O Brasil já viveu uma tragédia. Não me refiro à Guerra do Paraguai, 
à revolta de Canudos, ao golpe de 64. Falo de uma com tempo marcado 
para acontecer: 16 de julho de 1950. Um dia, apenas; hora e meia, para 
falar a verdade. Não derramou sangue, mas feriu lá dentro – dói ainda hoje.

(...)
Em 16 de julho de 1950, perdemos um jogo que não podíamos per-

der, que não soubemos ganhar. Nas arquibancadas do Maracanã, 200 mil 
brasileiros sentiram o sol escurecer, a terra cair, o coração parar, a morte 
em vida. Eu também estava lá, incrédulo e triste, embora só viesse a nas-
cer dois anos depois.
 
Na crônica, gênero literário que desenvolveu com refinada maestria, Ca-

minha cultiva os exemplos imortais de Rubem Braga, Marques Rebelo, Nelson 
Rodrigues, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Sérgio Porto, Vinicius de 
Moraes, Otto Lara Resende, e dos atualíssimos Humberto Werneck, Luis Fer-
nando Verissimo, Affonso Romano de Sant’Anna, Danilo Gomes, Ana Miranda, 
Zuenir Ventura, Eduardo Almeida Reis e outros luminares. 

A extrema relevância da obra dos cronistas, que expressam, com bom 
humor, leveza e argúcia, as misérias, agruras e, também, as conquistas e fa-
çanhas do cotidiano, surge de bela perspectiva anímica, votada ao engran-
decimento humano dos leitores. como sintetizou Rubem Braga, o maior de 
todos os cronistas, ao lhe ser pedido que definisse o gênero, “se não é aguda, 
é crônica.”

 Mas há um escritor que encanta, emociona e deslumbra Caminha mais 
do que qualquer outro, seja como cronista, seja como poeta. E tamanha venera-
ção literária se revela, às escâncaras, no estúdio de trabalho de Edmílson Cami-
nha, orgulhosa e ostensivamente caracterizado como um valioso templo de culto 
ético e estético àquele que Alceu Amoroso Lima apontou como a mais alta voz 
brasileira na poesia de língua portuguesa, Carlos Drummond de Andrade.

Senhor Presidente, Senhores Acadêmicos,

A vivência que decorre dos exercícios genuínos de louvação já mereceu a 
reflexão de Bento Prado Júnior, que, em passagem particularmente inspirada de 
mais um entre tantos ensaios lapidares, diagnosticou: “O narcisismo é inimigo 
natural da inteligência; a simpatia pelo outro, ao contrário, sendo condição de 
compreensão de si mesmo, é também regra de método nas ciências da cultura.”

Além da práxis humanista desse entendimento magistral, uma fluente e 
invulgar apologia das virtudes intrínsecas da alteridade, sinto-me próximo de 
Vossa Excelência, acadêmico Edmílson Caminha, por uma multifacetada cir-
cunstância existencial, que se traduz na fortuna de ser seu contemporâneo, no 
privilégio de ser seu leitor, na honra de ser seu confrade e, por último, mas não 
menos pontual, na alegria de ser seu amigo.

Ao lado da esposa, Ana Maria, e das três filhas, Mariana, Ana Carolina e 
Maria Eugênia, Vossa Excelência conquistou, gerou e usufrui o convívio afeti-
vo num lídimo harém tropical, o que instala situação psicológica seguramente 
causadora de inveja branca entre os remanescentes de segmento antropológico 
outrora majoritário.

Acadêmico Edmílson Caminha:

Nesta data festiva, neste ambiente a um tempo solene e fraternal, Vossa 
Excelência entrega à Academia Brasiliense de Letras as luzes de um intelecto 
abençoado, a força de uma densa erudição e a pujança de uma sólida formação 
humanística. Que não haja dúvida: Vossa Excelência bateu à porta certa. Ela 
se abriu em movimento com uma única interpretação possível: seja muitíssimo 
bem-vindo. 
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Continuação da página 1

MACHAdO dE ASSIS – PERCEPÇÃO MUSICAl
Adércio Simões Franco(*)

Música e literatura são como almas gêmeas no processo de criação ar-
tística. Em especial ela está presente na linguagem poética, uma vez 
que a sucessão sonora das palavras cria, no poema, uma musicalida-

de peculiar. Não é à toa que nosso grande poeta João Cabral de Melo Neto diz 
que a palavra tem canto e plumagem.

Podemos, todavia, encontrar na obra literária em prosa a percepção musi-
cal. É o que nos propomos fazer com relação a Machado de Assis. 

Ao longo de sua obra são inúmeras as alusões à música, às vezes irônicas, 
com aquela ironia fina, peculiar a Machado de Assis.  

Se o leitor é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Miss Dollar 
é uma inglesa pálida e delgada (...) a sua fala deve ser um murmúrio de harpa 
eólia. (V.2,27).

Ainda nesse conto vale-se de referência musical para caracterizar uma 
personagem: Margarida (...) gostava da boa música e lia romances. Vestia-se 
bem, sem ser rigorista em matéria de moda; não valsava; quando muito dança-
va alguma quadrilha nos saraus a que era convidada. (V.2,36).

No conto O Espelho o personagem Jacobina, para demonstrar sua filo-
sofia, diz que cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 
dentro para fora, outra que olha de fora para dentro... E vai discernindo esta 
filosofia com inúmeros exemplos, um deles: Pela minha parte, conheço uma 
senhora, – na verdade, gentilíssima – que muda de alma exterior cinco, seis 
vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera; cessando a estação, a alma 
exterior substitui-se por outra: um concerto, um baile no cassino, a rua do Ou-
vidor, Petrópolis... (V,2,346).

Profundo analista da alma, o autor reflete a insatisfação humana no sone-
to Círculo Vicioso, cujo primeiro verso inicia-se por um Bailando no ar, gemia 
inquieto vaga-lume. (V.3,151).

Lá no Dom Casmurro, Marcolini, um velho tenor italiano, que depois de 
muito Chianti, assim define a vida: – A vida é uma ópera e uma grande ópera. O 
tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimá-
rios, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor em presença 
do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bai-
lados e a orquestração é excelente... (V.1,815).

Dentre os contos de Machado de Assis, em quatro deles a percepção mu-
sical torna-se motivo, adquirindo um significado mais vital. Neles o autor pers-
cruta a alma humana, examina ludicamente a vida e a morte. As características 
internas, psicológicas são bem mais acentuadas que os traços físicos. E isto o 
torna muito universal e muito atual, pois o mundo pode refazer-se de nova visão 
cultural, pode avançar tecnologicamente – provocando uma cosmovisão pecu-
liar a cada época – mas a essência do homem permanece.

Vamos aos contos!

Marcha Fúnebre
O Deputado Cordovil, vindo de um baile no Cassino Fluminense, co-

memorativo de seus quarenta anos, toma conhecimento da morte de um seu 
inimigo. 

Passa a imaginar as diferentes formas de morrer. Aos poucos – daquelas 
que não acabam mais e moem, mordem, comem, trituram a pobre criatura. E 
se ele morresse de repente, dançando na frente do Imperador, ou fazendo um 
discurso na Câmara? Brincando com a morte a sua vinda do baile se transforma 
em uma marcha fúnebre! Chega a ficar atônito com a visita da morte. Ao chegar 
a sua casa subiu a escada, e os pés sentiam que os degraus eram deste mundo; 
se fossem do outro desceriam naturalmente. Atente-se para a ironia machadiana, 
quase sempre construída de antítese, e mais, são os pés que sentiam! O persona-
gem cuida de dormir e... tem medo de não mais acordar!

Ao fim da vida ele aprende a filosofia da morte – ou da vida? –  como um 
vinho filtrado, que sai impuro de uma garrafa para entrar purificado em outra; 
a borra iria para o cemitério. (V.2,680).

Cantiga de Esponsais
Mestre Romão Pires vive da música pela música – e deseja ardentemente 

compor algo de sua autoria. O narrador o descreve com ar circunspecto, olhos 
no chão, riso triste e passo demorado. Tudo isso desapareceria à frente da or-

questra; então a vida derramava-se por todo o corpo e todos os gestos do mes-
tre; o olhar acendia-se, o riso iluminava-se: era outro.

Mestre Romão era exímio intérprete, mas desejava algo mais – ser com-
positor. A vida inteira tentou compor um canto esponsalício. Impossível! Nenhu-
ma inspiração. Não exigia uma peça profundamente original, mas enfim alguma 
cousa, que não fosse de outro e se ligasse ao pensamento começado.

Eis aí a busca do inatingível na vida, o desejo de ser, sem ter as condições 
ideais para sê-lo. Mestre Romão representa a agonia universal, a pobre huma-
nidade muitas vezes em face de dilemas para os quais não encontra solução. 
(V.2,386).

Um Homem Célebre
O tema da insatisfação humana ocorre também neste conto. Pestana, pia-

nista e célebre compositor de polcas, deseja algo além – compor música erudita. 
Vivia cercado de compositores clássicos, Mozart, Beethoven, Bach, Glu-

ck, Schumann. O piano era o altar; o evangelho da noite lá estava aberto: era 
uma sonata de Beethoven. (V.2,498).

Esta a atmosfera em que vivia... suas polcas sempre ganhavam popula-
ridade – eram tocadas ao piano, sopradas em clarineta, assobiadas pelas ruas. 
Sua luta era infrutífera, a inspiração não vinha, nada via surgir das profunde-
zas do inconsciente. Casou-se e para homenagear a esposa decide compor um 
noturno. Iria chamar-lhe Ave Maria. Um domingo, Pestana chama sua mulher 
para tocar um trecho do noturno sem que ela saiba o autor... ela, interrogati-
va – não é Chopin? E depois de algum esforço de memória executa a peça de 
Chopin. A ideia, o motivo, eram os mesmos, chopinianos. Pestana achara-
-os em algum daqueles becos escuros da memória, velha cidade de traições. 
(V.2,502).

E Machado de Assis, como sempre, vai ao fundo da alma deste com-
positor em um primor de conto, retrata-o procurando as causas possíveis que 
impedem florescer a sua inspiração para compor música erudita, tão aclamado 
pelo povo e tão inconformado consigo próprio.

Trio em Lá Menor
Maria Regina, a personagem deste conto, é movida pela ambiguidade. 

Ama a dois namorados, ao mesmo tempo, de qualidades opostas, mas unidos 
pela música.

A estrutura do conto é uma Sonata de três movimentos: adagio cantabile; 
allegro ma non troppo; allegro appassionato. E há ainda um minueto ao final, a 
que poderíamos acrescentar minueto rondó.

Quem passeia por essa sonata são os namorados, tendo como pano de 
fundo a avó da personagem. O primeiro movimento é um imaginar; o segun-
do, é o olhar – os olhos são uma constante em Machado de Assis – o terceiro 
movimento é marcado pela paixão, quando a ambiguidade de Maria Regina 
se torna mais nítida. Para satisfazer ao seu ego, escutava um namorado com o 
pensamento no outro.

Mas eis que aparece um quarto movimento, fugindo à estrutura da sonata, 
um minueto! – quando a esperança de Maciel e de Miranda vai-se aos poucos 
até morrer – e tudo acabou.

Este minueto, a que poderíamos chamar de minueto rondó, propõe uma 
volta ao primeiro movimento, a sonata, em círculo repetitivo, o que vem a pro-
por a busca do perfeccionismo que se torna a sonata do absoluto, na poética 
definição machadiana.

Chegamos ao século 21. Quantas obras monumentais já enriqueceram a 
Literatura Brasileira!

Entretanto, ler Machado de Assis é um constante desabrochar de horizon-
tes, pela dimensão humana e universal de sua obra, qualidade aliás de toda obra 
de arte – ou ela é autêntica e permanece, ou, se não houver autenticidade, ela se 
perde no próprio tempo.

Nota: Todas as referências de página pertencem à edição Machado de 
Assis, Obra Completa em três volumes. Rio, José Aguilar, 1962.

(*) Mestre em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, reside em Divinópolis-MG.



9Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Dezembro – 2013 / janeiro – 2014

Soneto nº 121, 
op. 279, nº 2

Luiz Carlos Cerqueira

Volto assim como fazem as andorinhas
que vão chegando em bando, no estio.
Volto, trago no meu peito um vazio
ansiando-te o amor que a mim não tinhas.

Foram tantos os sonhos-coisas minhas
que na saudade guardo. Quão sombrio
ora o pensar me avulta, doentio,
como azedo licor das minhas vinhas.

Volto sem esperanças, mãos vazias,
sem saudades e sem vãs fantasias;
volto sem trazer nada, apenas volto...

No dia em que parti chovia tanto!
Lembras-te? E com que dor vi teu pranto
vertendo como os ais que agora solto!

M

A montanha

Arlete  Sylvia

Eu  já  procurei  você
não  sei  onde  o  encontrar.
Já  subi  até  o  Céu
e  fui  também  ao  luar.

Pra  amenizar  essa  dor
música  traz  emoção;
Acalma  meu  coração
que  quase  explode  de  amor.

Por  que  o  Amor  é  assim?
tenho  medo  em  sucumbir.
Quando  o  vemos  partir
fica  tristeza  sem fim.

A  montanha  vou  subir
em  um  lindo  amanhecer;
Esperar  você  surgir
e  o  nosso  amor  renascer.

UMA lEITURA NECESSÁRIA 
JORgE AMAdO

Daniel Barros

Pensei em começar esta resenha com: acabei de 
ler Hora da Guerra, mas não ficaria bem co-
meçar algo por com o verbo acabar, sobretudo 

esse primor que é o livro de crônicas escritas entre 
1942 e 1945, publicadas na coluna de mesmo nome 
no jornal baiano O imparcial, escrito pelo itabunen-
se Jorge Amado. (Vale ressaltar que existem algumas 
divergências sobre o local de nascimento do escritor. 
Alguns biógrafos afirmam que ele nasceu na fazenda 
Auricídia, à época município de Ilhéus, mais tarde 
suas terras ficariam para o município de Itajuípe. O 
fato é que acabou sendo registrado no povoado de Fer-
radas, pertencente a Itabuna. O que importa é que é um 
dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de 
todos os tempos.) E nessas crônicas demonstra toda a 
sua paixão em defesa da democracia e indignação com 
o fascismo.

Jorge Amado, no livro, conclama todos à luta 
contra a quinta-coluna, o nazifascismo e muniquismo. 
Não importam as armas, desde que lutem, e ressalta a 
importância dos escritores e artistas nessa luta, afir-
mando que a grande maioria dos escritores brasileiros 
compreendeu sua missão: “Estão de armas em punho e 
já hoje há uma consciência de que a pena ou a máquina 
de escrever são armas tão mortais e necessárias quanto 
o fuzil e a metralhadora.” Entretanto, indigna-se com 
a Academia Brasileira de Letras, pois o “... inquérito 
realizado por uma revista carioca entre os membros da 
fatal Academia Brasileira de Letras revela que os aca-
dêmicos nacionais não tomam perfeito conhecimen-
to da guerra e do que ela representa.” E segue mais 
adiante sobre um acadêmico: “... não sei tampouco se 
algumas das condecorações múltiplas e variadas que 
adoram o balofo peito do acadêmico Gustavo Barroso 
provêm da Alemanha nazista.”

A necessidade de engajamento na luta anti-
fascista era primordial, sobretudo, contra a ação da 
quinta-coluna, para com isso evitar que os quislings 
(expressão derivada do militar e ex-ministro-presiden-
te da Noruega, Viudkum Abraham Lauritiz Jonsson 
Quisling, colaborador de Hitler e traidor de sua pátria) 
entregassem nosso país como fizeram na França Pierre 
Laval e Pétain. Portanto, as crônicas do escritor baia-
no combatiam apaixonadamente o nazifascismo e seus 
diversos tentáculos representados pela quinta-coluna. 

Vale lembrar que parcela significativa dos go-
vernos latinos era de grandes simpatizantes do fascis-
mo.   Na Argentina, Ramon Castillo defendia a “neu-
tralidade” do país, uma política pró-eixo; o golpista de 
43, Pedro Pablo Ramirez continuou a mesma política, 
seguido por Farrell e posteriormente por Juan Perón 
– que vontade tenho de fugir da escrita culta e escre-
ver esses nomes próprios com letras minúsculas –; 
no Paraguai, Morínigo prendia todos que combatiam o 
nazifasismo. Não era diferente na Bolívia, com Peña-
rando, com discurso na política externa de apoio às 
Nações Unidas, mas internamente reprimia líderes e 
intelectuais democratas. Posteriormente o golpe per-
petrado por Gualberto Villarroel López, que, para a 
sorte dos democratas, durante seu governo golpista 
não conseguiu apoio nem externo nem interno, sendo 
assim praticamente obrigado a convocar eleições.

No Brasil não era muito diferente. O governo 
nutria inicialmente simpatia pelo Eixo, e os “nossos” 
quislings, oportunistas e traidores de plantão, tendo 
como líder maior Plínio Salgado, e seus vassalos como 
Gustavo Barroso e o pequeno Carpeaux, como bem o 

chamava Jorge Amado. Otto Maria Carpeaux chegou ao 
desplante de pleitear censura para traduções e livros pu-
blicados por editoras brasileiras, e através de nota divul-
gada por Vítor Espírito Santo, houve mobilização dos 
escritores brasileiros contra tal possibildade de censura.

O que nos surpreende é a quinta-coluna brasi-
leira. Os atuais novos nazistas não perceberam o que 
Hitler fez nos países ocupados e até mesmo nos alia-
dos. Basta observar o tratamento que a Alemanha deu 
à Hungria, país que lutou ao lado de Hitler, e ao ser 
ocupado não teve tratamento diferente dos que com-
bateram o fascismo, como Grécia, Polônia, Bélgica. 
Hoje vejo grupos novos nazistas, cabeças raspadas, 
tatuagens de suásticas e ódio ao próprio povo. Gru-
po ignóbil que não tem conhecimento do que o nazis-
mo guardava para nós brasileiros, praticamente todos 
mestiços. Eles próprios, os novos nazistas, jovens com 
claras características físicas latinas, pensando serem 
brancos arianos. Seriam todos jogados em campos de 
concentração, caso o nazismo tivesse prosperado. Não 
têm conhecimento das leis sancionadas no VII con-
gresso de Nuremberg, sobre quem são considerados os 
verdadeiros alemães. E, portanto, a raça superior. Des-
conhecem os planos para serem executados nas colô-
nias da África e da América dos Sul. São, ao todo, seis 
itens praticamente os mesmos da Alemanha de Hitler 
que norteavam o apartheid Sul Africano. 

Na Europa, Portugal com Salazar, Espanha com 
Franco, Itália nem é necessário falar, aliado de armas e 
de loucura, Mussolini e Hitler fundiam-se em uma úni-
ca alma, se é que se pode dizer que tinham alma. Fato 
característico dos fascistas, corruptos e da quinta-co-
luna, são a traição e a defesa dos interesses pessoais, 
em detrimento do seu povo. Era isso que desejavam os 
aliados latinos do nazifascismo. O que reforça esta ver-
dade é a traição de Mussolini por seu próprio genro, o 
Conde Galeazzo Ciano, que, ao ver próxima a derrota 
do fascismo, não pensou duas vezes em trair seu sogro; 
para sua infelicidade e alegria dos democratas, antes 
da total derrocada dos nazistas, eles ocuparam Roma 
e o conde foi arrebatado da tranquilidade do Vaticano, 
onde era embaixador, e levado direto para o fuzilamen-
to. Assim são os corruptos, quando estão por cima, são 
produtivos, disciplinados, “amigos” dos superiores, e, 
sobretudo, muito obedientes, mas na primeira possibi-
lidade de queda, traem com facilidade e até com pra-
zer, mas não sem antes dar uma de que mudaram de 
ideia, e que estavam equivocados. Foi essa a tentativa 
da quinta-coluna quando, ao perceber a derrota do na-
zifascismo, passou a defender a paz de compromissos 
entre o Eixo e as Nações Unidas. Na Espanha, Franco 
buscava essa paz; em Portugal, Salazar também; na 
Itália, Pietro Badoglio virou sucessor de Mussolini. 
Com essa proposta, a ideia nazista continuaria viva e 
eles poderiam voltar a aterrorizar o mundo. Entretanto, 
os líderes dos principais países, como União Soviética, 
Inglaterra e Estados Unidos não se fizeram de rogados, 
e só admitiram uma rendição incondicional.

Enfim, Hora da guerra, uma verdadeira lição 
de engajamento do artista em defesa da democracia, 
mostra um Jorge Amado aguerrido e apaixonado pelas 
artes e pela liberdade. Assim, agora passado tanto tem-
po, num momento em que a guerra é outra, conclamo 
todos à leitura deste livro extraordinário, cujo espírito 
lúcido e perspicaz do autor de Mar morto continua im-
pregnando suas páginas da mesma maneira que o fez 
em sua prosa de ficção. 
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A SINA dE AdIAR OS dIAS
Leo Barbosa (*)

Manhãs adiadas. Dias adiados, vidas 
adiadas, entrecruzando-se entre o que-
rer e o poder ser. Personagens dotadas 

de desejos que se camuflam nas suas rotineiras 
atividades. Linguagem poética. Ações rápidas. 
O feminino assolado pelo caos que o cotidiano 
impõe. Essas são as impressões iniciais que nos 
invadem durante a leitura de “Manhãs adiadas” 
(Dobra Editorial, SP, 2012), de Eltânia André, que 
tanto protelei ler porque sabia que estava diante 
de uma obra complexa, com fortes construções 
psicológicas, e que meu pragmatismo diário não 
me permitiria absorvê-la se por ele estivesse sen-
do consumido. 

Por isso estou aqui, ainda ruminando os 
signos e os símbolos que encontramos nesta obra. 
A começar pela primeira narrativa, “Parábola de 
Olgamaria”, que é concluída com um anagrama 
em forma de palavra-cruzada, revelando a ousa-
dia que a autora tem ao explorar as várias mani-
festações linguísticas. 

O 2º conto, “Sem atalhos nem desvios”, 
inicia-se com uma vírgula, recurso semelhante 
ao que Clarice Lispector utilizou na obra “Uma 
aprendizagem ou o livro dos prazeres”, sugerin-
do a interrupção antes dos fatos a serem discor-
ridos.

Outro recurso de que se vale Eltânia é de 
intercalar versos entre parágrafos, rompendo a 
formalidade tão cara a muitos escritores canoni-

zados. Mais uma vez é audaciosa em romper com 
a construção da narrativa, lembrando que os gê-
neros não são estáveis (ainda mais em se tratando 
de literatura).

Em “Cortejo das Marias”, 3º conto, a nos-
talgia é a grande protagonista: “presente e passado 
numa estreita sintonia cavalgam sem cronologia 
sobre nossa história, na tentativa de preencher 
silêncios”. Nessa tentativa (certeira), a escritora 
dialoga com Fernando Pessoa e Manuel Bandeira. 
Bandeiriana, esta narrativa nos remete ao poema 
“Profundamente”. Não vou me delongar - o leitor 
interessado, procure o conto e o poema.  

Em “Fascínio” a narrativa se desenrola aos 
moldes hitchcokianos através de uma “Janela in-
discreta”, mas aqui não se trata de observar um 
suspeito assassino, mas de uma adúltera a qual é 
vigiada por uma vizinha invejosa. Ela não suporta 
o fato de a outra possuir mais juventude e beleza, 
vivendo seus dias numa neurose alimentada por 
uma fresta na janela.

Em “Cogito Ergo sum” notamos a presença 
da comida, que, por sinal, está presente em várias 
dessas histórias, a saber: “Parábola de Olgamaria”, 
“Fascínio” e “A solidão de Alzira”. Iguarias gastro-
nômicas que não são meros acessórios, mas que, 
de fato, cumprem um papel importante na cons-
trução do clima narrativo. 

Nessas histórias, Eltânia retrata o quotidia-
no rural e urbano com a mesma propriedade. Ao 

primeiro não confere o estigma do matuto e, ao 
segundo, o de megalomaníaco - risco iminente de 
quem trabalha com esses cenários.

Chama-nos atenção os signos ligados ao 
tempo – “a parábola”, “atalho”, “pássaros”, “cigarra”, 
“esperas”, “rodoviária”, “águas”, “borboletas”, “esta-
ções” - que conferem coerência e coesão à obra e 
nos relembram o quão transitória é a vida. 

“Os ponteiros são as inclementes vértebras 
do tempo, resíduo de amarguras no latifúndio de 
amarguras da existência, essa inesgotável e mecâ-
nica espiral do espírito rendido às inutilidades”. 

Creio que o grande mérito de Eltânia An-
dré, nesta obra, seja a construção das personagens 
que, em sua maioria, são seres que carregam a sina 
de viver suas vidinhas sem grandes novidades, 
adiam manhãs, dias, anos e a própria vida para 
ter a segurança que a rotina lhes dá. Quando um 
sentido às vinculam à vida, o clímax das estórias 
consiste em retirar-lhes o fio que as atam a seus 
dia-a-dia. 

Ademais, os contos são predominantemen-
te memorialísticos e nostálgicos o que reforça a 
ideia de que “o passado, esse animal hibernado, 
que intermitente, mas feroz, acorda e não sossega 
dentro da gente, urrando, urrando...”

(*) Escritor, professor e crítico, é colunista do Correio da Paraí-
ba e autor de“Lutos Diários” (Poesia, Ed. Patuá, SP, 2013), dentre 
outros.

PEqUENA NOTA SObRE AMOR dA  
MINHA vIdA

João Carlos Taveira

Ao concluir a leitura deste livro epistolar, meu pensamento voou em 
direção à vida de alguns amantes célebres que também manifes-
taram o seu amor por meio de cartas. Uns foram bem-sucedidos; 

outros, nem tanto. Aliás, a vida e a literatura estão cheias de histórias dessa 
natureza.

No século XII, Heloísa e Abelardo trocaram correspondência durante 
anos, após se conhecerem em sala de aula, como aluna e professor. Quando 
tiveram a oportunidade de ficar juntos, depois de terem um filho, um tio da 
moça se colocou contrário à união, maquinando ardilosamente mil maneiras 
de separá-los. Mas não os separou, mesmo tendo destruído a virilidade de 
Abelardo — castrado duas vezes no seu orgulho. O importante, no entanto, é 
que a magnitude daquele amor os tornou conhecidos e admirados para sempre.

Quem não conhece a história de Choderlos de Laclos, um general 
do exército de Napoleão que ficou famoso na literatura mundial com o 
romance As relações perigosas, uma obra-prima do romantismo francês? Esse 
livro é totalmente narrado por intermédio de cartas entre amantes e pessoas 
de círculos antagônicos e diversos. O autor, não obstante, sempre se negou 
a autoria da vasta correspondência, dizendo-se apenas um compilador dos 
textos que lhe foram entregues pelos envolvidos para seleção e publicação. 
Uma ficção dentro da ficção. E genial.

Por volta de 1820, Beethoven escreve à amada imortal uma carta 
que, misteriosamente, nunca chegaria às mãos da destinatária. Em nenhum 
momento, entretanto, aquela mulher teve seu nome revelado, segredo que 

o autor de Fidelio levou para o túmulo. Essa carta foi encontrada junto ao 
testamento do compositor, em 1827, logo após a sua morte. E, desde então, 
tem gerado muitas especulações. Afinal, quem teria sido o grande amor na 
vida de Ludwig van Beethoven?

Franz Kafka, já no século XX, em períodos difíceis de sua vida, também 
escreve cartas de amor. E suas correspondentes, Felice Bauer e Milena 
Jesenská, são as mulheres que ele amou apaixonada e demasiadamente; e 
cada uma delas, ao seu modo e ao seu tempo, soube retribuir os apelos da 
grande paixão do escritor tcheco. O resto dessa história, aliás, muita gente 
conhece.

Linda Mendes, depois da troca de cartas com seu adorado S., 
tomou coragem e agora resolveu publicá-las. O livro, de 200 páginas, 
com capa magnífica de Thiago Sarandy (Thesaurus Editora, 2012), colige 
a correspondência entre eles durante dois anos; interrompida apenas 
quando decidem morar juntos. No ano seguinte, S., após um acidente 
neurocardiovascular, passa a viver em estado vegetativo. Tem início aí o 
que para muitos seria um castigo, uma derrota, mas não para essa mulher 
guerreira que, com amor verdadeiro, continua se dedicando, fielmente, ao 
homem de sua vida, a sua “alma gêmea”, importando-lhe apenas o fato de 
estarem juntos.

Amor da minha vida não é ficção, e sim o relato epistolar de uma 
história vivida em toda a sua plenitude, com tudo o que a vida pôde oferecer 
de belo e verdadeiro aos seus protagonistas.
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REFAZER
(SObRE O 

lUTO)
Emanuel Medeiros Vieira   

“A dádiva mais preciosa que po-
demos oferecer a qualquer pessoa é nos-
sa atenção”

(Tich Nath Hanh, líder budista 
vietnamita)

“O que move o mundo não são 
os braços fortes dos heróis, mas sim a 
quantidade dos pequenos empurrões 
de cada trabalhador honrado”

(H. Keller)

PARA TODOS OS ENLUTADOS, E PARA OS 
QUE QUEREM E PRECISAM CONTINUAR PELA 
VIDA – SEMPRE.

Prosa poética? Reflexões?
Quem sabe.
E é preciso refazer-se a cada dia,
E que o hoje não seja o carbono de ontem.
Não são malvados deuses que nos impuseram a 

injustiça, a corrupção, o mercantilismo nas relações, 
a desagregação afetiva, o desinteresse pelo outro.

É obra humana: nossa, de um modelo.
Dirão alguns: “Escreve um humanista beato”. 

Não me importa.
Queria dizer: é preciso refazer – sempre.
(Além de nós, além do tempo.)
Como lidar com o luto?
Ninguém sabe.
“Ter sido arrancado de uma porção de coisas 

sem sair do lugar”: um luto nunca cessa por completo..
Uma psicanalista escreveu: “A perda de um ser 

amado não é apenas a perda do objeto, é também a 
perda do lugar que o sobrevivente ocupava junto ao 
morto. Lugar do amado, de amigo, de filho, de ir-
mão.”

Mia Couto disse: “morto amado nunca mais 
para de morrer.”

Sim: e a vida continua, e é preciso refazer-se – 
renascer.

Pelos que se foram, por nós – um pássaro está 
cantando, escuto Cartola e Bach, e sei que todos os 
“encantados” seguirão comigo, e que a vida, sim, vale 
a pena.

(Brasília, novembro de 2013)

ESPIAR E ExPIAR
Flávio R. Kothe*

Desde que Snowden denunciou, com 
abundantes e continuadas provas, a 
NSA, National Security Agency, nin-

guém mais pode ignorar que, se usar um celular 
ou laptop, se acessar um Google ou Facebook, es-
tará sendo captado e capturado em Utah. O que 
eles lá vão fazer com tanta bobagem que se diz 
e se escreve, eu não sei, mas devem ter progra-
mas para achar agulha no palheiro. Todo mundo 
pode se sentir observado de perto, como se ti-
vesse a sombra de um ente virtual, não sei se um 
capeta ou um anjo.

Para quem foi perseguido pela ditadura 
militar no Brasil, a sensação de estar sendo obser-
vado não é nova. Não havendo segredos, diz-se o 
que se pensa e se pensa o que se diz. A Consti-
tuição brasileira garante a liberdade de expressão, 
mas temos muito ainda a aprender nesse sentido.

Como já estamos perto de celebrar outro 
cinquentenário, eu estava me lembrando de abril 
de 1964, quando fui submetido a interrogatório 
no 8º Regimento de Infantaria, em Santa Cruz 
do Sul, minha cidade natal. Eu devia ter 17 anos. 
Como bom adolescente, eu era um idiota, pois a 
primeira coisa que me ocorreu dizer ao capitão 
que chefiava o inquérito foi que eu era menor de 
idade, como se isso tivesse a menor importância, 
como se a família estivesse disposta a enfrentar 
o exército para me proteger. Eu não estava so-
zinho: havia outros membros da diretoria da 
UESC, a União de Estudantes Santa-Cruzenses. 
Eu estava lá pagando pecados pretéritos, pois há 
vários meses nem era mais o secretário de im-
prensa da entidade.

Quando se está com um guarda armado 
na porta, fala-se bobagem. Na minha memória ‒ é 
estranho como ela funciona ‒, aquele capitão vi-
rou mais bigode que gente: o bigode era maior que 
ele, ele se escondia atrás. Disse que era o chefe do 
serviço de informações do exército. Eu respondi:

‒ Mas eu conheço o senhor. Foi meu pro-
fessor de Biologia, em 1962, no curso de contabi-
lidade, lá no Liceu São Luís. Falava muito sobre 
o ovo.

O que eu não acrescentei, mas pensei, ao 
vê-lo meio perturbado, como se eu tivesse dito 
o que não devia, é que ele não conhecia tan-
ta biologia quanto o professor que eu tinha no 
científico do Colégio Mauá. No curso ‒ que eu 
abandonei tão depressa quanto pude, estragando 
o sonho de meu pai, que queria fazer de mim um 
contador (de números, não de histórias) ‒, os co-
legas estranhavam que se tivesse Biologia em um 
curso técnico em contabilidade, mas como a vida 
está em tudo o que se faz...

Passada a primeira reapresentação, o 
capitão, do bigode, ficou folhando uns papeis 
e eu fiquei esperando, do outro lado da mesa. 
Eu tinha escrito alguns artigos para o jornal 
dos estudantes e para a Gazeta Estudantil, tinha 
feito um programa de música clássica ligeira 
aos sábados à tarde na Rádio Santa Cruz, onde 
também tínhamos um programa estudantil, eu 
tinha representado a entidade em encontros 
estudantis em Rio Grande, Passo Fundo, Ca-
nela. Como meu pai não havia permitido que 

eu fosse fazer o curso clássico em Porto Alegre, 
eu havia ficado vagabundeando, preenchendo 
o tempo. Em suma, eu havia pecado. Haviam 
me espiado, era hora de expiar. Eu procurava ao 
menos respirar.

Ele quis saber de onde eram extraídos os 
trechos que líamos entre as músicas tocadas na 
estação. Foi fácil responder. Eram trechos das 
encíclicas de João XXIII. Eram a palavra do san-
to padre, o papa. Seria preciso ir prendê-lo em 
Roma. O bigode engoliu em seco.

Eu achava que só a minha avó, a Gross-
mutter, lia o que eu escrevia. Mas não! O capitão 
tinha lido também. Dois leitores! Não só havia 
lido com acurada hermenêutica, como havia su-
blinhado diversos trechos, com canetas de cores 
diversas: preta, azul, amarela, vermelha! Isso me 
impressionou, eu devia de estar na pior. 

O que o capitão queria mesmo saber 
era quem tem escrito os artigos assinados com 
o meu nome, quem se escondia atrás do meu 
nome. Eu fiquei espantado com a pergunta. 
Fiquei olhando para mim, como se houvesse 
outro atrás de mim, escondido, sem eu saber. 
Sócrates chamaria isso de daimon, que os ro-
manos traduziram por genius e os cristãos por 
demônio. Mas eu não tinha nem uma coisa nem 
outra. Era só eu sozinho.

Fiquei olhando para um artigo em que, se 
bem lembro, debatia a possibilidade de se cria-
rem grandes empresas estatais, no modelo da 
Petrobrás, da Fábrica Nacional de Motores e da 
Vale, para cuidar da produção de bens básicos: 
Farmacobrás, Nuclebrás e assim por diante. Eu 
não sabia que os chineses iriam se apropriar da 
ideia para montar o modo mais produtivo de 
produção, associando empresas estatais e empre-
sários particulares até ter o partido comunista 
dominado por capitalistas.

Respondi então:
‒ Fui eu mesmo que escrevi.
A resposta decepcionou o capitão, que es-

perava um agente de Moscou e encontrava um 
agente do Vaticano em um garoto interiorano, 
um coloninho. Ele ficou folheando para lá e para 
cá, para ver se formulava a pergunta mais feroz e 
certeira, no alvo. E disse, afinal:

‒ O que é que você entende por demo-
cracia?

Achei que minha vida estava por um fio. 
Como meu avô e meu pai tinham me levado a 
ver muito faroeste no cinema, achei que era hora 
de a cavalaria americana vir me salvar. E tasquei 
na lata:

‒ Como disse Abraham Lincoln, é o go-
verno do povo, para o povo e pelo povo.

Essa resposta foi recitada, ipsis litteris 
puncte virgulisque, ao pobre datilógrafo, que a 
marretou numa pobre folha de papel com car-
bono.

Mais tarde fomos liberados. Ouvi dizer 
que fomos considerados “inocentes úteis”: talvez 
nem tão inocentes nem tão úteis, mas ainda vivos.

*Flávio R. Kothe é professor titular de estética na Universi-
dade de Brasília.
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O ROMANCISTA E O MIlITAR
Fontes de Alencar

A primeira Constituição brasileira, a de 
1824, não estabeleceu entre nós o re-
gime parlamentarista. Previu quatro 

Poderes do Estado: Legislativo,  Executivo, Ju-
diciário e o Moderador, superposto à trilogia 
precedente. Andava o Segundo Império ainda 
sua primeira década quando adveio a criação 
da Presidência do Conselho de Ministros. Im-
plantara-se, assim e aí, o parlamen-
tarismo no país. Revezaram-se no 
comando do consílio ministerial os 
Partidos Liberal e Conservador.

Luís Alves de Lima e Silva 
fez-se militar e nesse campo pres-
tou relevantíssimos serviços ao 
Brasil, ação que a História glorifica. 
Demais, os fatos da vida nacional 
o convocaram à política: integrante 
do Partido Conservador, por três 
vezes presidiu o grupo ministral 
(1855-1857, 1861-1862 e 1875-
1878); foi presidente das Províncias 
do Maranhão e do Rio Grande do 
Sul. Recebeu títulos nobiliárquicos.

José de Alencar celebrizou-
-se como autor de obra fundamen-
tadora da literatura nacional e por 
isso mesmo tem sido de necessária 
leitura e até releitura por gerações 
várias. Machado de Assis escolheu 
José de Alencar como patrono da 
Cadeira 23 da Academia Brasileira 
de Letras. No romance alencariano 
O Guarani baseia-se a ópera homô-
nima de Carlos Gomes. O criador 
de Iracema, qual aquele valoroso 
soldado, enveredou para a políti-
ca. Fez-se deputado geral por sua 
terra de nascença – o Ceará; e se 
tornou Ministro de Estado quando 
o Imperador afastou do Poder o Gabinete de 
3 de agosto, dos liberais. Zacarias de Góes e 
Vasconcelos substituído foi pelo Visconde de 
Itaboraí, que chefiou, a partir de 16 de julho, o 
Gabinete. José de Alencar, do mesmo Partido 
Conservador era e partícipe ficou do Gabinete 
recém-instalado.

Donaldo de Lima Mello é homem de 
acentuado valor intelectual, graduado em Ci-
ência Política e, sobre ser poeta, é musicista. 
Dele recebi recentemente exemplar de O Mar-
quez de Caxias, de José de Alencar, em edi-

ção, deste ano de 2013, pela In-Fólio, do Rio 
de Janeiro. Traz o registro de tratar-se de edi-
ção fac-simile do original  publicado em 1867 
pertencente ao acervo da Fundação Biblioteca 
Nacional. Apresentam-na Emílio Maciel Eige-
nheer e Agnelo Alberto Peres Moreira; o pri-
meiro, Professor e Doutor/Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro – UERJ; o segundo, 

Capitão de Infantaria/23° Batalhão de Infan-
taria de Blumenau.

A propósito deste texto alencarino Lira 
Neto em O inimigo do rei: uma biografia de 
José de Alencar, ou, A mirabolante aventura 
de um romancista que colecionava desafetos, 
azucrinava D. Pedro II e acabou inventando o 
Brasil – (São Paulo: Globo, 2006) recorda a re-
zinga entre o admirando ficcionista e o guer-
reiro magnânimo:

Em uma sessão da Câmara em que 
Alencar esteve ausente, o ministro da Fazenda 

– [barão de Cotegipe] – fez um longo e agres-
sivo discurso.  Nele , apontou o que conside-
rava uma contradição explícita na crítica do 
deputado ao Duque de Caxias: Dez anos an-
tes, saíra em livro uma biografia laudatória do 
marechal, então ainda marquês, de autoria do 
mesmo Alencar.(...) 

Ao ler na tribuna trechos da biografia 
intitulada O marquês de Caxias, 
francamente favorável ao biografa-
do, procurou Cotegipe fazer Alen-
car engolir, em seco, as próprias 
palavras (...)

No dia 13 de abril de 1877, 
Alencar resolveu sair da cama para 
voltar à tribuna e fazer sua defesa. 
Disse que, em vez de contradizer as 
críticas,  o livro que escrevera sobre 
Caxias era, com efeito, a melhor 
comprovação delas. Não retirava 
uma única linha do que havia dei-
tado no papel. A ressalva que fazia 
ao duque não estava no passado, 
mas no presente. “Deixai o fórum, 
deixai este campo de controvérsias, 
que não é campo de batalha para 
a vossa espada vitoriosa; fiquem 
aqui nas assembléias os obreiros da 
palavra para servirem esta pátria 
que engrandecestes”, sugeriu Alen-
car a Caxias. 

Recolho do tópico de aber-
tura dessa obra: 

... Então os filhos desta mes-
ma situação, ingrata e desdenhosa 
para os grandes cidadãos, foram a 
casa de Caxias, como os cônsules 
ao desterro de Camillo, pedir-lhe 
que salvasse a pátria. 

Esqueceu tudo o velho solda-
do; o desdém mal disfarçado com que se repu-
diara seus conselhos; o desgosto de ver desorga-
nizado o exército, cujas bases ele assentara; o 
desbarato das levas que o entusiasmo suscita-
ra. Esqueceu tudo para somente lembrar-se que 
era brasileiro e se devia ao Brasil.  

Amigo leitor, aquelas quizilas de outro-
ra o tempo, longo tempo, as dissipou. Caxias, 
o Pacificador, e José de Alencar, o romancista 
que belezas tantas revelou no seu criar literá-
rio, de há muito recebem o merecido culto de 
cada brasileiro. 

Marquês de Caxias


