
Eu e o Tempo
Passo a mão sobre o Tempo em meu cabelo
Que era preto e o Tempo matizou.
Agora, branco, dá-me prazer vê-lo
Pois tem a cor do Tempo que passou.

A experiência me dita e eu pelo
Tempo que vivo, e bem entender
De que o Tempo, com todo desvelo,
Cuida bem de mim, pondo-me onde estou.

Por essa razão, Tempo, eu te saúdo,
Cuidaste mesmo deste cabeçudo
Dosifi cando a dor, não o prazer,

Não me queixo de ti, Tempo, ao contrário,
Mexeste muito bem no meu fadário,
São 90 anos!... Como é bom viver.

J. Peixto Jr.  Abril de 2015
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ANE TEM NOVO PRESIDENTE

O escritor Fabio de Sousa Coutinho foi eleito e empossado, 
no dia 15 do corrente, novo presidente da Associação Na-
cional de Escritores.  O pleito ocorreu simultaneamente 

com a  escolha da nova diretoria, na sede da entidade, Edifício Es-
critor Almeida Fischer, em Brasília. 

A nova diretoria da ANE está constituída dos seguintes es-
critores: Presidente: Fabio de Sousa Coutinho, 1º Vice-presidente: 
José Carlos Brandi Aleixo, 2º Vice-presidente: Fontes de Alencar, 
Secretária-geral: Maria da Glória Barbosa, 1º Sercretário: Marcos 
Freitas, 2º Secretário: Jolimar Corrêa Pinto, 1º Tesoureiro: Salo-
mão Sousa, 2º Tesoureiro: Ariovaldo Pereira de Souza, Diretora 
de Biblioteca:  Th elma Rocha Pinheiro, Diretor de Cursos: Edmíl-
son Caminha, Diretor de Divulgação: Wílon Wander Lopes, Dire-
tor de Edições: Afonso Ligório. Conselho Administrativo e Fiscal: 
Adirson Vasconcelos, Alan Viggiano, Anderson Braga Horta, Danilo Gomes, José Jeronymo Rivera, Napoleão Valadares e Romeu Jobim.

ANA E GREGÓRIO
Fabio de Sousa Coutinho

Em sua estreia na prosa de fi cção, Ana Miranda felicitou os leitores do Brasil 
e de Portugal com Boca do Inferno (1989), romance cuja ação transcorre na 
Bahia colonial do século XVII. Passados 25 anos daquele auspicioso lança-

mento, a escritora cearense volta a centralizar sua pena luminosa na fi gura do sote-
ropolitano Gregório de Matos. Agora, trata-se de Musa Praguejadora, uma biografi a 
do poeta seiscentista barroco que até hoje, mais de três séculos decorridos de sua 
morte, ainda encanta pela atualidade política e pela qualidade excepcional de sua 
fatura lírica.

No auge da plenitude ficcional, Ana Miranda vai muito além da mera re-
produção factual da agitada aventura vital de Gregório de Matos Guerra. Musa 
Praguejadora é, sim, biografia no sentido literal do termo, mas também, graças 
à engenhosidade da Autora, obra de lavra romanesca, em que o genial perso-
nagem é celebrado com as honras atribuíveis aos autenticamente valorosos, aos 
que souberam dar à existência sentido elevado, que a justifica de sobejo – a luta 
incessante pelas liberdades e o combate sem trégua ou recuo aos (insaciáveis) 
poderosos de momento.

Continua na página 7

O SENTIMENTO DO MUNDO DE 
bORIS FAUSTO

Edmílson Caminha

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil recebeu milhares de imigrantes, sobreviventes das guerras que dilaceravam a Europa. Venceram as 
adversidades do meio e a desconfi ança dos nativos para nos legar um belo testemunho de resistência e de obstinação. Foi assim com os judeus Eva 
Salem e Simon Fuss, que aqui se casaram e tiveram fi lhos, entre eles o historiador e memorialista Boris Fausto, que lhes conta a história no livro 

Negócios e ócios (São Paulo : Companhia das Letras, 1997), a que se sucederam mais dois volumes de reminiscências pessoais: Memórias de um historiador 
de domingo (São Paulo : Companhia das Letras, 2010) e O brilho do bronze (São Paulo : Cosac Naify, 2014).

Continua na página  5
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Soneto
do Mês

NOITE DE INSÔNIA

 Emílio de Meneses

Este leito que é o meu, que é o teu, que é o nosso leito,

Onde este grande amor floriu, sincero e justo,

E unimos, ambos nós, o peito contra o peito,

Ambos cheios de anelo e ambos cheios de susto;

Este leito que aí está revolto assim, desfeito,

Onde humilde beijei teus pés, as mãos,  o busto,

Na ausência do teu corpo a que ele estava  afeito,

Mudou-se, para mim, num leito de  Procusto!...

Louco e só! Desvairado! – A noite vai sem termo

E, estendendo, lá fora, as sombras augurais,

Envolve a Natureza e penetra o meu ermo,

E mal julgas talvez, quando, acaso, te vais,

Quanto me punge e corta o coração enfermo,

Este horrível temor de que não voltes mais!...

(Seleção de Napoleão Valadares)

JAPO O “MANÁ DA  
FANTASIA” E OS 
 “PERGAMINHOS 

DA MEMÓRIA”
Danilo Gomes 

Vamos lendo livros, jornais, revistas, 
folhetos, manifestos, etc., e certas 
expressões se destacam e nos surpre-

endem, concedendo-nos prazer, digamos, li-
terário, estético. Isso faz parte da dinâmica da 
leitura.

Vou dar dois exemplos à minha meia 
dúzia (tudo isso?) de pacientes leitores. Fique-
mos na seara dos jornais, apenas.

Além do Correio Braziliense, Jornal 
de Brasília, Jornal da Comunidade, O Globo 
e O Estado de S.Paulo (onde, aos domingos, 
temos as antológicas crônicas de Humberto 
Werneck), leio com frequência O Popular, de 
Goiânia, e O Liberal, de Belém.

Mas vamos, como se diz, aos fatos – ou 
às frases.

No O Popular, de 18-10-2014, leio a boa 
crônica de Adelice da Silveira Barros, intitula-
da “Reflexões em Manhattan”, a propósito de 
suas andanças por Nova York. Escreve a au-
tora: “Na última quinzena de setembro passei 
alguns dias esfolando a sola de meu tênis no 
asfalto cosmopolita daquela cidade. Além de 
caminhar (lá isso é possível a qualquer hora, 
seja dia ou noite), recarreguei meu espírito 
com o maná da fantasia, alimento fartamente 
oferecido pelas mais variadas expressões artís-
ticas que a cidade oferece a preço razoável ou 
até de graça.”

Gostei da expressão “maná da fantasia”, 
posto que, no meu fraco entender, a fantasia 
é um maná que nos ajuda a viver, às vezes a 
suportar este “mondo cane” de barbaridades, e 
nos leva a mundos mágicos, fantásticos, surre-
ais, aventurescos, de Homero a Júlio Verne, de 
Marco Polo, Camões e Cervantes a Monteiro 
Lobato, Conan Doyle, Francisco Marins e Ítalo 
Calvino.

O “maná da fantasia” encanta a nossa 
vida de cada dia.

***

Outra expressão que buliu comigo 
foi “pergaminhos da memória”. A memó-
ria, por mais recente e alerta, e principal-
mente por mais imersa nos brumados do 
passado, tem a ver com essa coisa de per-
gaminho, de palimpsesto, de livro antigo e 
amarelado, códice de emoções e nostalgias 
que o tempo vai, lentamente, dissipando.

Ora, direis, feição de Bilac, amáveis 
leitores: “Onde, ó velho escriba da Província 
de Minas, leste essa tal expressão?” Já vo-lo 
responderei, caríssimos.

Cá eu a li no jornal O Liberal, de Be-
lém (Santa Maria de Belém do Grão-Pará), 
no texto intitulado “Que tenhamos fé e se-
jamos humildes”, na esteira sacra do belo 
Círio de Nazaré. A passagem é esta: “Era o 
maior acontecimento de minha infância. Vai 
muito longe, nos pergaminhos da memória, 
a lembrança do meu primeiro Círio.” (Per-
doai-me, mas minha pergaminhosa memó-
ria falhou: não anotei o nome do autor.) 

***

As duas expressões soam-me como 
poesia, metáforas, composições de quin-
tessências de sensibilidades refinadas num 
mundo tão brutal e grosseiro como o atual. 
Gostaria de ter cunhado essas sutis sensa-
ções. Elas me sabem a Borges, a Francis-
co Carvalho, a Tasso da Silveira, a Dantas 
Motta, Manoel de Barros, Emílio Moura...

Fico aqui, pensando com meus bo-
tões e meus chinelos velhos, na solidão no-
turna desta varanda, enquanto tomo mi-
nha cerveja: eu gostaria de ter escrito isto, 
numa croniqueta: “o maná da fantasia” e 
“os pergaminhos da memória”. Faltaram- 
me engenho e arte. Peço a Deus que, pelo 
menos, jamais me faltem o gosto da fantasia 
e o benefício da memória... 
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“O tempo e o espaço não são indepen-
dentes da experiência.” Essa frase de 
Carlos Fuentes vem à minha men-

te para dizer a vocês, escritores brasileiros, 
que lhes agradeço muito pelo tempo que me 
permitiram estar à frente de uma associação 
como a ANE, que vem conquistando o seu 
espaço no horizonte cultural e no coração de 
todos.

Posso dizer hoje que me sinto com a 
consciência tranquila, pois dei o mais que 
pude para manter em alto o nome desta nossa 
associação, e cada atitude minha contou com 
a aprovação da Diretoria ou do Conselho Ad-
ministrativo e Fiscal, pelo que merecem tam-
bém a minha gratidão. O espírito de equipe 
é essencial para o alcance do sucesso de uma 
instituição como a nossa.

Thoreau tinha razão quando dizia que 
possuía três cadeiras em sua casa. Uma, para 
a solidão. Outra, para a amizade. A terceira 
era para a sociedade. Agora retiro-me para sa-
ber estar só, experiência indispensável e enri-
quecedora de saber estar com os amigos. Não 

Pau da Bandeira
Napoleão Tavares Neves

Pau da bandeira
de Santo Antônio,
rei da floresta
do “São Joaquim”!
te reduziram
a um pobre lenho,
bem descascado
e conduzido
nos ombros nus
do povo ébrio
de muita fé,
da gente tonta
de muita “cana”,
para delírio
da multidão!
Pau da bandeira
és uma vítima
do pouco senso
do povo atônito,
na agressão
à ecologia,
dos pés de serra
da Araripe,
que te queria
sempre altaneiro,
altivo sempre
a abrigar
insetos vários
aves noturnas
ninhos de pássaros 
a chilrear,
cantando a festa
da Natureza!
Pau da bandeira
sofro contigo,
o crime grave
de te cortarem,
te implantarem
em praça erma,
longe das folhas
que te cobriram,
longe das aves
que te ornavam
na mata virgem
que te criou,
no doce colo
da mãe natura
que chora a morte
do filho amado!
Pau da bandeira,
sofro contigo
a morte inglória
que  te impuseram
sem consultar
a Santo Antônio!
Pau da bandeira
sofro contigo,
contigo choro
a dor atroz!

Pau da bandeira
em pé caíste,
ficaste em pé
a protestar!

ObRIGADA 
Kori Bolivia      

bRASILIA
Terezy Fleuri de Godoi   

 

Brasilia é feiticeira,
Tem o dom de seduzir
Tanta gente prisioneira
Da esperança no porvir.

 

Morar em Brasília e não fazer referência a esta cidade “iluminada” é quase um sacri-
légio.  Mesmo aqueles que reclamam de futilidades estão se esquecendo de que aqui 
respiram, produzem e realizam os seus ideais. 

Embora muitos tenham sido transferidos em função de seu trabalho, outros há que vie-
ram espontaneamente, livremente, por opção, por escolha pessoal, esperando, com certeza, 
encontrar aqui melhores condições de vida. 

E encontraram um oásis, pois, se levarem em conta a qualidade de vida que tinham no 
Rio de Janeiro ou em outras cidades menos privilegiadas em alguns aspectos, deveriam ser 
agradecidos. 

Sem falar na falta de poluição ambiental. Há qualquer coisa de mágico no ar que se res-
pira aqui. 

Como num toque de magia, vejo pessoas numa atividade febril, além das suas obrigações 
profissionais. 

As largas avenidas permitem que longos percursos sejam vencidos em tempo hábil para 
se retornar ao lar nas horas de refeições e, daí, a facilidade de partir, após a jornada de trabalho, 
para novas atividades, quais sejam, novos cursos, esportes, lazer. 

É uma cidade onde pulsa uma vitalidade diferente, pois há um constante renovar de 
energias, quem sabe, fruto das bênçãos de D. Bosco quando fez sua extraordinária profecia.   

que não continue frequentando o auditório 
Cyro dos Anjos e os amáveis sorrisos e sábias 
palavras de cada um de vocês. Mas porque 
regresso a mim, às minhas paredes, ao meu 
destino dentro de meu lar. Não vou desapare-
cer na vastidão do nada, mas vou, com todo o 
amor que em mim cabe, continuar meus pas-
sos dentro das surpresas que a vida ainda me 
prepara.

Aprendi muito na ANE e com essa ex-
periência reciclarei meus assombros e minha 
condição de continuar escrevendo, crescendo 
e me educando, a fim de continuar recebendo 
e compartilhando conhecimentos para minha 
própria realização neste mundo onde tudo 
é fugidio. Tudo não passa de um sonho em 
que nossas atitudes demonstram a profundi-
dade de nossas almas. Sempre, depois da ex-
periência que adquirimos, é bom haver uma 
Metamorfose que nos ajude a melhorar nosso 
destino.

Obrigada pela experiência que me per-
mitiram, porque ela é sempre limitada em um 
universo infinito.
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Un Breve Poema  
Bucólico

Eduardo Dalter (*)

A mi madre, en memoria,
que hablaba del tiempo

Qué tristeza, ¿no? Estuvo lloviendo
a torrentes y una parte del parral
se está secando. No es buen tiempo
para sembrar, parece, ni para mirar.
Las nubes están bajas, muy bajas, y
sólo se ve niebla, o alguien que está
triste o intenta disimularlo o habla
del tiempo o inventa un chiste. Así
es la historia de la siembra. Nadie
se engañe, nadie se ufane. Una flor,
para que aparezca, es un milagro.

M

Um Breve Poema 
Bucólico

(Tradução de  
Ronaldo Cagiano)

À minha mãe, em memória, 
que falava do tempo

Que tristeza, não? Esteve chovendo
em torrentes e uma parte do parreiral
está secando. Não é bom tempo
para semear, parece, nem para olhar.
As nuvens estão baixas, muito baixas, e
só se vê névoa, ou alguém que está
triste ou intenta dissimular ou fala
do tempo ou inventa uma piada. Assim
é a história da semeadura. Ninguém
se engane, ninguém se ufane. Uma flor,
para que apareça, é um milagre.

________________________

(*) Poeta argentino (Buenos Aires em 1947), autor de mais de uma 
dezena de obras, estreou em 1971 com “Aviso de Empleo”, editor da 
revista “Cuaderno Carmín de Poesia”.  

Vou-me embora pra Trancoso
João Carlos Taveira 

Vou-me embora pra Trancoso
onde quero descansar
dessa vida de metrópole
e de gente prepotente.
Vou-me embora pra Trancoso.

Vou-me embora pra Trancoso,
fim e princípio do mundo.
Lá não tem rei nem palácios,
muito menos presidentes,
nem CPIs nem congressos
com seus discursos balofos
e a empáfia dos imbecis
com suas patifarias.

E pescarei lambaris
nas águas claras do rio
que fica um pouco distante,
pois o mar é o limite
entre o homem e o sossego.
E quando sentir saudades
de Maria ou de Joana
tenho os braços sempre abertos

de minha amada morena
a me aquecer nas angústias,
a proteger o menino...
Vou-me embora pra Trancoso.  

Em Trancoso não existem
ciúmes, mágoas, vaidades
e outros sentimentos vis.
Os gozos são na verdade
feitos de espanto e silêncio
que brotam nos corações
de árvores, bichos e de homens
tão puros e enamorados... 

E quando estiver cansado
de vida boa e barata
comprarei um barco a vela
e partirei rumo ao sonho
que não achei em São Paulo
nem no Rio de Janeiro
de praias, de carnaval.
Vou-me embora pra Trancoso.

Eternidade
Alberto Bresciani

que a completa, retesa a pele
desata as sobras da carne
(o que surge se consome se desfaz)

 III 
Como não caio
só me afasto
cada vez  mais distante

um ponto no céu
traço de vapor
memória:

lá – porque eterno –
um último brilho

Em mim
somente a tua luz

M
 

 I 
O plano, o branco
e extenso vazio
Há inércia no ar, gelo

Sem horizontes
desaba o azul hibernal
ácido – a ácida mordaça

Sob a linha
que verticaliza a vontade
e apaga líquidos, o grito

O movimento também vertical
afiado, assassino – 
este o melhor nome

 II 
Enquanto subo
assumo e acresço
o gosto – doce – na boca



5Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Abril / mAio – 2015

O SENTIMENTO DO MUNDO 
DE bORIS FAUSTO

Edmílson Caminha

Como cenário das lembranças de família, o 
mundo e o Brasil daquela época, em que 
São Paulo, por exemplo, não tinha mais 

do que 580 mil habitantes, 35% estrangeiros. Esse 
pano de fundo político, econômico e social é que 
interessa ao leitor comum, por lhe dizer de um 
tempo fundamental para a compreensão dos dias 
de hoje. O autor usa o rótulo que se dá na França 
a livros como os que passou a escrever, e observa: 
“A meu ver, a busca de uma audiência mais am-
pla para um escrito do gênero da ‘ego-história’ se 
justifica quando ele combina as esferas pública e 
privada; ou seja, quando a narrativa se insere de 
algum modo em um universo coletivo, dizendo 
respeito a uma etnia, a uma nação, a uma classe 
social etc.; e também quando as relações internas 
entre os membros da família ajudam a iluminar 
um quadro cultural mais amplo, dizendo respeito 
ao modelo familiar de uma sociedade.”

Já como historiador – O pensamento na-
cionalista autoritário (2001), Brasil e Argentina: 
um ensaio de história comparada (2004), Getúlio 
Vargas: o poder e o sorriso (2006) –, Boris Faus-
to escreve sem a dureza de estilo e o ranço aca-
dêmico de alguns colegas; nas memórias, então, 
apresenta-se ainda mais à vontade, mais solto, ao 
narrar, com graça e leveza, os negócios e ócios de 
pessoas como Simon Fuss, responsável pela trans-
formação do sobrenome que o aborrecia (“pé”, em 
alemão) no português Fausto.

Do pai, Boris guardou a lembrança de um 
mestre na arte da pechincha. Certa ocasião, de-
pois de barganhar exaustivamente para a compra 
de uma velha máquina de escrever, Simon deixa 
a loja e, enquanto se afasta, cochicha para o filho 
pequeno: “Fique quieto que o homem vai nos cha-
mar”. Dito e feito. O comerciante sai pela rua, à 
cata do freguês: “Senhor, senhor, volte, não preci-
sa se zangar”.

Depois, quando comprava café no Espíri-
to Santo e o despachava para o porto do Rio de 
Janeiro, o velho aprendeu que não adiantavam 
gritos contra o pesadelo burocrático, ante a insi-
nuação de um conferente das docas: “Também, o 
senhor quer fazer tudo pela legalidade...” Enten-
dida a mensagem, tornou sem efeito a proibição 
de entrar nos cargueiros para acompanhar o de-
sembarque da mercadoria. Uma vez, no porão em 
que um vazamento d’água embebera as sacas de 
baixo, apressou-se em dizer ao pessoal da estiva 
que as suas eram as de cima. Esperteza frente à 
qual um deles perguntou, com todo o respeito: “O 
senhor já foi ladrão...?” Matéria interessante para 
uma aula de língua: posto o verbo no presente, a 
interrogação quase elogiosa se transformaria em 
ofensa grave...

Esse gene semítico para o ganho financeiro, 
Boris Fausto o herdou dos ancestrais, como se vê, 

n’O brilho do bronze, ao lembrar a visita que faz ao 
Cemitério do Morumbi, onde estão os restos do 
pai e de Cynira, a mulher amada. Em uma loja de 
flores, compra lírios e regateia (“levo dois vasos, 
me faça trinta”), antes de meter a mão no bolso. 
“Surpreendida (será que alguém pechincha nesse 
tipo de situação?), a mulher me olha com certo es-
panto e eu me escudo no infalível ‘perguntar não 
ofende’. Ela se recompõe e me dá cinco reais de 
desconto!” Melhor do que nada, para o filho do 
seu Simon...

Nas Memórias de um historiador de do-
mingo, Boris Fausto se revê com 18 anos, aluno 
do Colégio de São Bento, em São Paulo, ante o 
descobrimento literário, a revelação poética que o 
marcariam para sempre: “Numa tarde, folheando 
os volumes de uma livraria da avenida São João, 
dei com um livro de capa vermelha que me causa-
ria um enorme impacto: Poesia até agora, de um 
certo Carlos Drummond de Andrade.”

Compra um exemplar e devora-o com so-
freguidão: “Olhando de trás para diante, ali esta-
vam os poemas engajados, da breve fase de fim da 
guerra e de namoros com o PC, do gênero ‘Com 
o russo em Berlim’. Ali estavam os poemas mais 
antigos, o insólito ‘Dentaduras duplas’ e o hoje 
arquiconhecido ‘No meio do caminho.’” Torna-se 
o  “arauto” do poeta de Itabira no colégio, ao pas-
so que os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, 
companheiros de escola, incensam o verde-ama-
relista Cassiano Ricardo.

O futuro historiador venceu o confronto 
literário com a dupla que depois brilharia na 
dianteira do experimento concretista: “A poe-
sia de Drummond, especialmente ‘No meio do 
caminho’, foi minha bandeira de rebeldia e da 
afirmação de uma superioridade intelectual que 
incidia no pecado do orgulho. O núcleo de en-
contro da ‘vanguarda’ do colégio era o Centro 
Literário São Bento, entidade já existente, mas 
que os meus contemporâneos souberam dina-
mizar. Assumi a direção do paralisado jornal-
zinho do grêmio e o relancei, com poemas de 
Drummond e um editorial intitulado ‘Me apre-
sentando’. A próclise fez furor no colégio; um 
dos professores de português me recriminou 
por não dar o bom exemplo e por incentivar os 
ignorantes da língua a permanecer ignorantes 
para sempre.”

Depois vieram a Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco, o magistério no Depar-
tamento de Ciência Política da USP, os livros pu-
blicados... E um sentimento do mundo que Boris 
Fausto deve, pelo menos um pouco, a Drum-
mond, ao resgatar o menino antigo que todos car-
regamos dentro de nós, com o que bons escritores, 
como eles, lograrão transformar a pequenez da 
vida em literatura que preste.        

Dois poemas de Antonio Temóteo:

O Missivista
Comecei escrevendo cartas para a saudosa 

“Baía”, nossa empregada lá em Mariana. Eu tinha 8, 
9 anos de idade. Foi meu primeiro treinamento.

Danilo Gomes.

Eu recebi uma carta de Danilo,
polida como as placas das escamas,
carta gostosa, leve em grande estilo,
como se fosse um conto em telegrama.
 
Mas, lendo a carta, agora, mais tranquilo,
nela descubro em ouro e filigrana,
u’a crônica sutil, quase um pugilo
da cortesia azul de Mariana.
 
É assim que Carlos Gomes, o Danilo
recria sons, agrupa-os em pistilos,
escreve livre e solto, sem algemas,
 
bem espontâneo como jornalista,
nos enredos distintos, bom contista,
cronista com o gingado de Ipanema.
 
com perfume de alfazema,
de iluminação suprema.

CORPO E ALMA

O corpo é um asilo
de frágil cetim,
a alma é um cochilo,
som de um bandolim.
O corpo é um pugilo,
ramos de alecrim,
osso, carne, quilo.
 
Branca qual jasmim,
com leveza e estilo
Voa o azul tranqüilo...
Levita em sigilo...
A alma não tem fim...
A alma não tem fim...

Fogo do céu
Antônio Carlos Santini

Quando o Fogo do Céu queimar a escória
Do meu ser mineral, já sublimado,
Hei de chegar a Deus em tal estado,
Que bendirei as chagas desta história!

Se a existência foi, talvez, inglória
E conspurcada pelo meu pecado,
Terei o coração cauterizado
E desfeitas as mágoas da memória.

O inferno é frio. O Céu é uma fogueira
Da Caridade que me envolve, inteira,
O divino braseiro que não passa...

Ah! Quero mergulhar nesse Vulcão
E ver em chamas o meu coração
Inundado, Senhor, por tua Graça!

Continuação da página 1
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GONDOLEIRO
Cida Mendonça

Não sei com quem nem como aprendi a ler. Só 
sei o porquê.
Na minha terra já havia O Cruzeiro, revista 

assinada por minha mãe, que adorava notícias sobre 
política. Eu não fazia outra coisa senão ficar meio es-
condida nos cantos da casa ou no quintal, soletrando 
as palavras em destaque e vendo as figuras que me 
fascinavam, já aos sete anos. A primeira palavra dife-
rente que me lembro de ter lido foi Gondoleiro, mas 
não consegui saber o significado dela.

Mudamos para a cidade grande. Na chegada, 
levei um choque e caí de uma cadeira que coloquei 
no banheiro para alcançar um bocal dependurado, 
sem lâmpada e, zás, fui atirada ao chão sem piedade. 
Fiquei triste. Senti que estava em lugar perigoso, tão 
diferente de onde vivia livre, andando a cavalo pelos 
campos, apanhando frutas no pomar e dormindo as-
sim que escurecia.

No Grupo Escolar, fui matriculada no pri-
meiro ano. A professora escrevia no quadro pala-
vras que, entusiasmada, lia com a maior facilidade, à 
frente de todos, enquanto meus colegas soletravam. 
D. Iraci se irritava e dizia que eu estava atrapalhan-
do a aula. Não entendia o motivo e continuava a ler 
correntemente.

Certo dia, já impaciente, chamou a diretora e disse 
que eu não poderia ficar naquela sala e explicou a razão.

Passei por um teste de leitura, de escrita e me 
saí bem.

– Você sabe mais o quê?
– Sei a tabuada.
– Cinco vezes nove?
– Nove vezes cinco, quarenta e cinco.
D. Esmeralda meio brava:
– Estou perguntando cinco vezes nove.
– É a mesma coisa, quarenta e cinco.
Outros números me perguntou, respondia, in-

vertendo a ordem. Nunca soube que processo acontecia 
no meu cérebro, só sei que não era intencional.

– Sabe mais alguma coisa?
–Sei. Amazonas capital Manaus, Pará capital...
– Realmente, Iraci, ela não pode ficar na primei-

ra série.
Fui promovida, tive dificuldades, mas consegui 

ir adiante. Nunca deixei de me  interessar pela leitura, 
mas se dependesse de matemática, não sairia do ginásio.

Não me identifico com as exatas.
Anos se passaram. Quase meio século foi neces-

sário para que, na Europa, visse à minha frente paisagens 
e personagens que me encantaram em outros tempos. 

Igrejas, palácios, museus tudo me parecia um pouco 
familiar. Fiquei extasiada ao ver  La Pietà, a estátua de 
Moisés, a Catedral de Notre-Dame, o palácio de Madrid 
e outras belezas universais. Devagarinho, ia virando as 
páginas da minha memória com alegria pueril.

Era setembro. Veneza “à prima vista”! Sol, chu-
va mansa e gotas d’água do mar Adriático mistura-
vam-se às lágrimas e o coração parecia não caber no 
meu peito. Ali, naquele barco, ouvindo a língua italia-
na ao vivo e tão diferente da clássica que estudara nos 
livros (Divina Comédia de Dante Alighieri, I Promessi 
Sposi de Manzoni e outros), sentia-me navegar rumo 
ao céu, a caminho da paz.

A noite foi de lua cheia. Com as companheiras 
de viagem, fui passear de gôndola. Nos canais, desliza-
vam inúmeras embarcações enfeitadas de flores e ilu-
minadas por lampiões.

Sentei-me ao lado do gondoleiro que perguntou 
em italiano, é claro, que música queríamos ouvir. En-
tendi logo e respondi primeiro: –“Io voglio Sole Mio”. 
E ele cantou.

Nada me parecia real. Tinha, no entanto, a certeza 
de estar realizando um velho sonho: relembrar as mensa-
gens da revista O Cruzeiro, agir com a mesma espontanei-
dade de criança e, mais ainda, “parlar” com o gondoleiro.

MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
Romeu Jobim

No final da década de 1960, eu vivia com outro irmão, Sylvio, no Rio de Ja-
neiro. Morávamos na Rua Félix da Cunha, próxima do Largo da Segunda-
-Feira, a duas ou três paradas de bonde para o Instituto La-Fayette, onde 

fazíamos o segundo grau. Ali pelo meio do ano, época das férias escolares, chegou 
nosso pai, trazendo outro filho, o Argeu, para também estudar no Rio.

Decorridos cerca de trinta anos, era a oportunidade que tinha para revisitar 
o Rio e a terra natal, o Rio Grande do Sul. Disse-me, logo à chegada, que, antes da 
viagem ao Sul, queria abraçar um amigo de infância que não via desde que fora para 
o Acre, no começo do Século. Achei ser praticamente impossível. Era um cidadão 
mais importante que o próprio Presidente da República.

Meu pai não ligou para a minha observação e acentuou que só teria dois dias 
para vê-lo. Abri, então, a lista telefônica em seu nome, na certeza de que era um 
homônimo, e liguei. Atendeu de pronto uma voz forte e firme, do outro lado: Sim! 
Era o próprio! Sem mais conversa e com a mesma voz, disse-me: “Venham hoje à 
noite, assim pelas vinte horas!”

Fomos, à inglesa. Batida, a porta se abriu. Era ele! Com a desenvoltura que 
sempre lhe deram estas horas, meu pai foi logo aplicando-lhe alguns abraços. Mas 
achei que o dono da casa, embora afável, parecia um tanto cerimonioso. Sentamo-
-nos. E, sem perder a afabilidade, indagou, baixo, mas perfeitamente perceptível: “A 
que devo, Armando, a honra de sua visita?”

Embora já começasse a extrabordar a alegria do reencontro, meu pai, ou-
vindo a observação e, não sendo outro o motivo de sua presença, respondeu. “Vim 
apenas abraçar o velho camarada de infância!” Isso dito e feito daquela forma atin-
giu em cheio o coração do visitado. “Aquele abraço no velho companheiro de in-
fância o atingiu por completo!” E um novo e afetivo clima, repentino, surgiu no 
ambiente.

Abraços de trinta anos foram repetidos entre o autor da visita e o visitado, 
os mais entusiásticos sendo, agora, os deste. Com lágrimas nos olhos, repetia, com 
emoção. “Um abraço do velho companheiro de infância...” Mais aconchegantes ca-
deiras vieram para a sala à nossa disposição e perdeu-se a noção do tempo.

Tudo foi lembrado: pessoas, colegas, o que fazem na vida, parentes, sobretudo 
os mais antigos, as brincadeiras, tudo. Vizinhos quase da mesma idade, o objetivo de 
seguirem a carreira militar, a brincadeira e o mundo de um era o do outro. Lá pelas 

tantas um lanche leve andou pela sala e a conversa continuou até pelas quatro da 
madrugada, mais ou menos.

Uma observação necessária. Em nem um momento, sequer, falou-se de guer-
ra ou de vida militar, embora o cidadão que visitávamos era precisamente, como já 
revelado, o Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, então chegado da Euro-
pa, coberto de glórias, como o Comandante Supremo de Nossas Forças Armadas, no 
combate vitorioso contra o Nazismo e o Fascismo.

Ambos, com quase a mesma idade, como dito, tinham nascido em São Ga-
briel, município sul-rio-grandense que conquistou o apelido de Terra dos Marechais. 
A ida de Armando Jobim para o Acre se deve a José Plácido de Castro, um de seus 
primos a quem, na volta do herói após a Revolução Acreana, resolveu acompanhá-
-lo juntamente com mais outros dois primos: Romeu de Castro Jobim e Jorge de 
Oliveira Jobim.

Jorge, optando por ficar no Rio de Janeiro, ante a beleza da cidade (justificou-
-se) e onde, além de ser poeta conhecido, veio a ser o pai de Antonio Carlos Brasi-
leiro Jobim e Helena Jobim; ele, o famoso maestro que dispensa apresentação; ela, 
a escritora de reconhecidos méritos, entre seus livros Verão de Tigres e Trilogia do 
Assombro, baseado em que foi feito o filme Fonte da Saudade.

Mas estamos falando de Marechal Mascarenhas de Moraes, como a Constitui-
ção de 1946, o aplauso e a unanimidade da Nação assim quiseram. Bons tempos aque-
les! Às quatro e meia da madrugada um estudante de 20 anos, seu pai e outro cidadão, 
um deles sendo o Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, caminhavam, a pé, 
tranquilamente, sem qualquer arma de defesa pessoal, por um bom pedaço da Rua 
Ibituruna, no Maracanã, até à Praça da Bandeira, dali o Marechal, sozinho, retomando 
o caminho de casa, que não oferecia nada de perigo diferente das demais!

Abraçados os três, o Marechal dizia-me, sem que nada lhe tivesse pedido nes-
te sentido, que eu e meus irmãos podíamos recorrer a ele, sem qualquer cerimônia, 
se precisássemos, no Rio, fosse do que fosse. Com a graça de Deus nunca tivemos ne-
cessidade de procurá-lo, por esforço próprio alcançando sempre o que almejávamos.

Devo registrar que, antes disso e depois disso, tudo que ouvi e li, em jornais ou 
livros, foi sempre de exaltação ao grande homem que visitamos naquela noite. Hoje ele 
desce às Dimensões da Morte e, em definitivo, se imortaliza nas Páginas da História.

Que sua lembrança e seu exemplo continuem a iluminar o Sol de Nossa Terra!
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ANA E GREGÓRIO
Fabio de Sousa Coutinho

“O passado nunca morre;  
ele nem é passado.” 

William Faulkner
 

A leitura das apaixonantes quinhentas 
páginas de Musa Praguejadora traz à 
mente, em recordação que me parece 

justa, o majestoso Os Sertões, no qual Euclides 
da Cunha igualmente produziu um misto de 
reportagem e ficção, fazendo pontificar a per-
sonalidade heroica de Antonio Vicente Men-
des Maciel, o Conselheiro (cearense de Quixe-
ramobim).

Há cerca de um ano, Ana Miranda dera a 
lume Semíramis, romance de natureza epistolar 
e biográfica, em que avulta José de Alencar, o 

primeiro dos grandes ficcionistas pátrios oriun-
dos do Estado do Ceará. Numa empreitada de 
fôlego muito maior, a estupenda escritora ho-
menageia, em seu novíssimo livro, outro gigan-
te da literatura em língua portuguesa, bardo de 
virtudes pessoais, intelectuais e estéticas raras 
vezes alcançadas em nossos cinco séculos de 
tradição literária. Nas palavras da própria auto-
ra, os ficcionistas são historiadores que fingem 
estar mentindo, e os historiadores, ficcionistas 
que fingem estar dizendo a verdade.

Ana Miranda, também artista plástica de 
recursos prodigiosos, é, novamente, a responsá-
vel pela capa de Musa Praguejadora, trabalho de 
fascinante riqueza visual, unindo, num mesmo 
volume, literatura e arte em níveis de inspiração 
superlativa.

A Autora já foi premiada, entre outros, 
com o importante Jabuti, da Câmara Brasileira 
do Livro; teve sua obra traduzida em diversos 
países e para inúmeros idiomas; um de seus li-
vros, Desmundo, foi adaptado para o cinema e 
transformado num belo filme nacional; enfim, 
Ana Miranda convive, há tempos, com a con-
sagração inter vivos, e, não obstante tal circuns-
tância, persiste na trilha da entrega infatigável a 
seu ofício, atributo marcante dos artistas verda-
deiramente imortais.

Segundo a lição imperecível de Jacob Bur-
ckhardt, “A História é a poesia em escala mais 
ampla.” Musa Praguejadora, formidável poema 
em prosa, evidencia que Ana Miranda é atenta 
leitora e clarividente narradora da História, a 
exemplo de seu monumental biografado baiano.   

AINDA OS MAIAS
M. Paulo Nunes

 

Ao reler velhas páginas de autores que há muito me acompa-
nham, deparei-me, no livro de João Gaspar Simões – Vida e 
Obra de Eça de Queiroz (Livraria Bertrand, Lisboa, 3ª edição, 

1980) com um capítulo que pretende elucidar o drama pessoal do es-
critor, transposto para o romance.

“Na verdade, diz o autor citado, Eça pensara fazer de Carlos da 
Maia um herói impecável. Dera-lhe uma avó Runa, da melhor fidal-
guia, um avô Afonso da Maia, da mais bela linhagem moral e intelec-
tual. A idealização desse lado da sua natureza, a natureza aspirante a 
Fradique Mendes, uma das máscaras que desde muito novo tentara 
afivelar, seria, assim, completa. Mas Eça de Queiroz de há muito se 
dera conta de que lhe era impossível seguir o caminho da objetividade 
na criação das suas personagens principais. Luísa dissuadira-o desse 
trabalho. Precisava de dar alguma coisa de íntimo aos seus heróis, 
para que eles não fossem meros títeres, como sucedera a Luísa. Carlos 
da Maia, se fosse apenas um rapaz distinto, bem nascido e rico, um 
perfeito Fradique Mendes, nem sequer teria história. E então, aí o te-
mos marcado pelo estigma fatal. Sua mãe, uma Monforte, filha de um 
negreiro, fugira ao marido com um napolitano: o pai suicidara-se. E 
se o velho Afonso da Maia não oculta a verdade ao neto, quando este 
vem a conhecer o fim trágico do pai, o certo é que nunca lhe fala da 
mãe... Certo dia porém, ao entrar no Hotel Central, convidado para 
um espetaculoso  jantar de Ega, vê apear-se de um coupé, vindo dos 
lados do Arsenal, ‘uma senhora alta, loura, com um meio véu muito 
apertado e muito escuro que realçava o esplendor da sua carnação 
ebúrnea’ senhora que ‘passou diante deles’, de Carlos e de Craft, ‘com 
um passo soberano de deusa, maravilhosamente bem feita, deixando 
atrás de si como uma claridade, um reflexo de cabelos de ouro e um 
aroma no ar’... E o romance começa. Começa o romance de Carlos 
da Maia propriamente dito... E o romance passa a desenvolver-se em 
dois planos: um, o plano ocupado pela paixão de Carlos, o plano psi-

cológico, outro, o ocupado pelo fervilhar da capital e da sua gente, o 
plano de crítica de costumes.” (Ob. cit. pp. 561-63).

A partir daí a ação se desenvolve naqueles dois planos, até a revela-
ção do drama de amor e de incesto em que mergulham as duas perso-
nagens centrais, revelação que, após o episódio da morte do avô, roído 
pela tragédia da família, promove a ruptura daquele relacionamento.

Alguns atribuem a Eça, na elaboração deste livro, a influência 
de Flaubert, na Educação Sentimental. Não o cremos, a não ser na si-
militude do desenvolvimento das ações em quadros, como na obra 
de Flaubert, porquanto Eça aí se revela na plena posse de seus recur-
sos de expressão e com uma originalidade que não ocorre nos demais 
romances, quando se sente ainda estar ele muito preso aos modelos 
formais da estética realista.

Para o crítico citado, “estamos diante de uma das primeiras 
manifestações do inconsciente na história da ficção nacional”. E traz à 
baila o drama pessoal do autor, o de filho ilegítimo (somente legitima-
do, a seu pedido, por ocasião do casamento com uma nobre, D. Emília 
de Castro, filha da Condessa de Rezende), tendo sido criado longe dos 
pais separados e a arrostar a vida toda aquela situação vexatória.

Obra da maturidade, pois a realizou aos quarenta e três anos, 
nela formulou o romancista, na opinião de JGS, um juízo sobre a sua 
própria existência de homem e de escritor. 

“Como homem, conclui o seu biógrafo, julgou-se nela um 
romântico, porque a única coisa que nele era paixão – o amor sen-
sual anômalo – a razão não lho consentia; como crítico de costumes e 
agente civilizador, condenou-se a si mesmo, em vista da degenerescên-
cia da civilização que ele apontara como salvadora aos portugueses, e, 
como artista, pudicamente, na angústia da obra perfeita, que é ideal 
inatingível, solidarizou-se com Ega, um falhado... embora tivesse re-
alizado a mais perfeita obra de arte literária que ainda se escrevera em 
Portugal depois de Os Lusíadas.” (Ob. cit. p. 574).
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OS LANDWEHR: DO HOLOCAUSTO AO  
PARAÍSO bRASILIENSE

Raimundo Floriano

O Holocausto é tema deveras recorrente. 
Muitos livros já li e a muitos filmes tenho 
assistido sobre o tema, e isso é bom, para 

que não caia no esquecimento esse bárbaro crime 
que foi perpetrado contra o povo judeu na Segunda 
Grande Guerra. Ainda mais agora, quando vemos 
nossos últimos governantes acenando com simpatia 
para ditadores que o negam.

O conhecimento que tenho sobre o assunto 
me foi totalmente passado por escritores e direto-
res cinematográficos de países distantes. Por isso, 
venho falar de uma pessoa que o viveu, e que está 
aqui, praticamente a nosso lado, moradora num dos 
Condomínios de Brasília, fácil de ser contatada por 
um simples telefonema, ou mesmo ser encontrada 
na praça de alimentação de um shopping qualquer. 
Trata-se de Lulu Landwehr.

Lulu, judia como toda sua família, nasceu na 
Romênia, numa pequena aldeia chamada Peteneye, 
no dia 23 de maio de 1925. Era filha de Moritz Weiss 
e Eszter Katz Weiss. Neste mês de maio, portanto, 
completa 90 anos, linda como sempre.

Lulu, judia como toda sua família, nasceu na 
Romênia, numa pequena aldeia chamada Peteneye, 
no dia 23 de maio de 1925. Era filha de Moritz Weiss 
e Eszter Katz Weiss. Neste mês de maio, portanto, 
completa 90 anos, linda como sempre.

Devido a dificuldades financeiras, seu pai 
mudou-se com a família para a próspera cidade de 
Oradea, capital do judet – distrito – de Bihor, onde 
passou a operar como pequeno agricultor.

Oradea, pela proximidade com a Hungria, ora 
era anexada àquele país, ora era devolvida, e vice-ver-
sa, de forma que muitos romenos dali achavam que 
eram húngaros, e muitos húngaros pensavam que fos-
sem romenos. Toda a região é conhecida por Transil-
vânia, famosa na literatura como a terra dos vampiros.

Em 1944, a Hungria, tendo Oradea sob seu do-
mínio, era simpática à causa alemã. E, em maio daquele 
ano, toda a família da Lulu, por ser judia, foi embarcada 
num vagão de gado rumo aos campos de concentração 
de Auschwitz, operados pelo Terceiro Reich, nas áre-
as polonesas anexadas pela Alemanha Nazista e maior 
símbolo do Holocausto. 

Lulu estava com 19 anos!
O terror vivido, desde o embarque, em maio 

de 1944, até a libertação, pelos americanos, a 14 de 
abril de 1945, encontra-se narrado neste impressio-
nante e contundente livro, editado pela Thesaurus 
Editora. Dos 85 que li em 2014, este é o de maior 
conteúdo, o de maior valor histórico:

Para dizer o mínimo, em Auschwitz, Lulu 
perdeu o pai, a mãe, as irmãs Erzsi e Iren e o irmão 
Sanyi, nos fornos crematórios. Com ela, sobrevive-
ram Duci e os irmãos Miki e Ioska.

Ao retornar para Oradea, o ambiente já não 
era o mesmo entre seus concidadãos, onde reinava 
intenso preconceito contra os libertados. Vejam só, 
na própria pátria!

Foi quando Lulu começou a namorar o com-
patriota Dan, judeu, que teve participação ativa na 
Segunda Guerra Mundial, lutando como partisan ao 
lado de Charles de Gaulle até a libertação da França 
em 1944.

O romance começou em 1948. Logo em segui-
da, Lulu foi internada num sanatório, por ter contraído 
tuberculose, doença quase impossível de ser combati-
da na época. Foi quando Dan mostrou a ela o grande 
amor que lhe devotava, nunca lhe negando carinhos e 
beijos quando a visitava. Um ano depois, ou seja, em 
1949, com Lulu totalmente curada, Dan buscou-a no 
sanatório e levou para a casa dos pais dele, em Paris, 
onde se casaram.

Tendo que lutar pela vida e contra a discrimina-
ção, o casal viveu em Paris, e Buenos Aires e, finalmen-
te, chegou ao Brasil, em 1952, onde fixou residência 
definitiva, motivado pelo aspecto de que nosso país é o 
único onde não existe preconceito contra seu povo. Ve-
jam bem no que desejam transformar o povo brasileiro 
agora, lançando olho castanho contra olho azul, cabelo 
escuro contra cabelo loiro, pobres contra ricos, nor-
destinos contra sulistas, apedeutas contra estudados 
e, para o cúmulo dos cúmulos, criando as famigeradas 
quotas raciais!

No Brasil, Lulu e Dan tiveram dois filhos, 
Roby e Vivi.

Lulu, Vivi, Roby, Dan e Duci – Início de Brasília

Iniciando suas atividades, primeiramente em 
São Paulo, Dan logo se transferiu com mala e cuia 
para Brasília, onde chegou com a família, antes da 
inauguração.

E o que os faz tão perto de nós, tão palpáveis, 
tão gente da gente? Vou lhes contar!

Dan vem a ser Bâzu Dan Landwehr, que mon-
tou em Brasília a primeira e maior fábrica de móveis de 
qualidade, a Mainline Móveis, fornecedora, mediante 
licitação, para todos os órgãos públicos da Nova Ca-
pital e exportadora em grande escala. Um meu primo, 
Pedro Ivo, foi Contador da empresa desde 1970, e mais 
adiante, um de seus sócios.

Paralelamente, Dan montou na Galeria do 
Hotel Nacional a loja DAN – Decorações a Artes 

Nacional, de alto nível, gerenciada por Lulu e fre-
qüentada pela socialites da Corte.

Para ter-se uma ideia do nível de seus produ-
tos, vou contar-lhes uma historinha. Em 1968, por 
ocasião da visita da Rainha Elizabeth II ao Brasil, o 
Congresso Nacional viu-se em palpos de aranha, por 
não dispor de dependências condignas para recebê-
-la. Aí, Seu Dan entrou em ação: montou um gabinete 
com móveis, tapeçaria, decoração e tudo o mais, nada 
ficando a dever ao ambiente mais sofisticado do Pa-
lácio de Buckingham. No dia seguinte ao da partida 
da Rainha, retirou todo o material, fazendo tudo isso 
graciosamente! Bâzu Dan Landwehr sabia negociar!

Seu Dan faleceu ainda no vigor de sua produ-
tividade, em 1982. Para perpetuação do clã, deixou-
-nos a filha Vivi e o filho Roby, do qual passo a falar.

Roberto Landwehr é meu colega na Hidrote-
rapia, atividade a que comparecemos três vezes por 
semana. Nasceu em São Paulo, no ano de 1956, e 
veio morar em Brasília juntamente com os pais, em 
1960, iniciando os estudos no Colégio Dom Bosco.

Seu currículo é extenso e valioso: licencia-
tura em Educação Física pela Faculdade Dom Bos-
co de Brasília, DF; especialização em Fitness pelo 
Instituto de Pesquisas Aeróbicas, em Dallas, Texas, 
EUA; especialização em Ciência do Treinamento 
Desportivo pela Universidade Gama Filho, Rio de 
Janeiro, RJ; doutorado pela The University of New 
Mexico, Albuquerque, EUA; professor de Educação 
Física na Fundação Educacional do Distrito Federal; 
professor de matérias diversas, com ênfase em Trei-
namento Desportivo e Fisiologia do Exercício, nas 
Faculdades Dom Bosco de Educação Física, Santa 
Terezinha, em Brasília, Anhanguera, em Brasília, na 
Universidade Católica, em Brasília...

Com esse invejável cabedal, acaba de lançar, 
com parceiros, também por nossa Editora, a The-
saurus, este livro de bolso cuja qualidade já me fez 
comprar 10 exemplares para presentear meus pro-
fessores de malhação e minha reumatóloga, e a cujo 
lançamento compareci, quando tive oportunidade 
de apertar a mão da Lulu:

Para avaliar-se o tamanho de sua aceitação, 
basta saber que, na noite de autógrafos, no Restau-
rante Carpe Diem, saíram 135! Recorde editorial 
brasiliense no ano de 2014!

Era o que tinha a declarar!
Os livros E Pilatos Lavou as Mãos e Pílulas do 

Dr. T encontram-se à disposição neste site de ven-
das: www.thesaurus.com.br.
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PAIxãO POR GH
Maria Luiza Ervilha

Não se trata de uma análise, como são 
rotulados os trabalhos acadêmicos a 
respeito de um texto. Tampouco de re-

contar, resumindo, pois seria uma aberração. Se 
abrirem a Internet, vão encontrar alguns artigos, 
ingênuos, creio que de estudantes que se dispu-
seram a decifrar e explicar  Clarice Lispector em 
seu ...GH. 

Depois de tê-lo em mãos pela primeira vez, 
dei um exemplar de presente a uma contumaz lei-
tora de romances. Ávida por seu comentário, ouvi:

– Mas não acontece nada... É só uma mu-
lher, que mata uma barata! E... que horror...

O seu primeiro editor, sabiamente, fugiu a 
uma classificação, chamando-o “uma coisa, trans-
cendente a qualquer designação...”

Atraída por esse livro, eu o leio e releio, 
sempre descobrindo novos significados. Por isso, 
peço licença para tecer alguns comentários, com a 
intenção de sensibilizar os mais jovens, incentivá-
-los a ler, detidamente, todas as páginas; trazer  o 
livro-enigma à memória dos meus companheiros 
de idade, que o leram na década de sessenta. Li-
mitar-me-ei a um aspecto  apenas, evitando longa 
explanação teórica, imprópria a este espaço.

A Paixão Segundo GH é um romance?  No 
consenso da tradição, um romance é uma narrati-
va, que tem princípio, meio, fim; um romance con-
ta uma história – desde Homero se aceitam  certas  
afirmativas:  o romance se estende na cadeia da 
diegese temporal, apresentando verossimilhança; 
tem personagens, sendo um protagonista, outro 
antagonista... 

À primeira vista, ...GH parece desprovido 
de uma sequência de acontecimentos, de modo 
que não se encaixaria  na categoria de narrativa; a 
situação inicial se mantém: GH (personagem nar-
rador) mata um inseto e permanece diante dele. 

A uma segunda leitura, levanta-se a dúvida: 
um só  fato insignificante, despojado de interes-
se, teria gerado um encadeamento informativo,  
transformando-se em  “chaîne  événementielle qui 
sert d’armature”  ( Neide de Faria)   à narrativa?  

O  fato em si  não justificaria o ato de nar-
rar, não poderia ser concebido como “perturba-
ção organizada” (C. Grivel). O próprio persona-
gem narrador o diz:

“Mas é que também não sei dar forma ao que me 
aconteceu. E sem dar forma, nada me existe.   E_ 
se a realidade é mesmo que nada existiu?” (p. 11 ).

Na narrativa tradicional, os fatos devem 
se seguir, normalmente, numa relação de causa 
e consequência. Considerando fato cada ato do 
personagem, vemos que essa norma não é consi-
derada:

“Mas a noite caindo.” (p. 187)

A duração da história é deduzida por meio 
desses indicadores: estende-se por um período in-
ferior a dez horas, da manhã do dia anterior até a 
noite. O discurso de GH se expande em múltiplas 
significações, remetendo não só às inter-relações 
dos elementos do texto, mas também a relações 
externas ao texto, de modo que o leitor é coloca-
do diante de um “texto estrelado” a que se refere 
Roland Barthes.

O terceiro nível temporal traz o passado re-
moto de GH. Pouco a pouco, disfarçados em meio  
a considerações sobre o espaço restrito do quarto 
ou o espaço mais amplo visto da janela, vão ponti-
lhando o texto indícios de dramaticidade profun-
da, beirando a tragédia:

“Minha tragédia estava em alguma parte” (p. 26 )

“Eu já havia experimentado na boca os olhos de 
um homem, pelo sal na boca, soubera que ele 
chorava.” (p. 90)

“Mas eu quero muito mais que isto; quero en-
contrar a redenção no hoje, no já...” (p. 99)

“Na verdade eu havia lutado a vida toda con-
tra o profundo desejo de me deixar ser toca-
da.” (p. 104)

“Lembrei-me de mim mesma andando pelas 
ruas ao saber que faria o aborto...” (p. 108)

“Eu me havia livrado do deserto, sim, mas tam-
bém o perdera. E perdera também as florestas, 
e perdera o ar,e perdera o embrião dentro de 
mim.” (p. 109)

“– Eu sei: nós dois sempre tivemos medo da mi-
nha solenidade e da tua solenidade... e nós sem-
pre disfarçávamos o que sabíamos: que viver é 
sempre questão de vida ou morte...” (p. 139)

Desenha-se, no nível do passado remoto, 
a linha profundamente dramática da narrativa; 
nas pequenas inserções ao longo do texto, o per-
sonagem narrador revela o elemento perturbador,  
guardado em sua memória. Como um  segredo que 
deveria  ser esquecido, teimam  em voltar, à lem-
brança mais consciente de GH: seu envolvimento 
amoroso, o aborto... Esses fatos, dos quais  não são 
apresentados pormenores, foram vividos pelo per-
sonagem narrador e o atormentam, fornecendo a 
base para as sensações  que ele sofre no passado re-
cente e que ele analisa no presente. Em uma curva 
de tensões, GH tenta fugir à sua verdade, entretan-
to continua a buscá-la inexoravelmente.

A paixão segundo GH não se aproxima dos 
textos de fluxo de consciência. A morte da barata 
não é a morte de uma barata.

Convido-os a ler ou reler esse romance ma-
gistral e descobrir –lhe alguns mistérios.

“Joguei o cigarro aceso para baixo e recuei um 
passo, esperando esperta que nenhum vizinho 
me associasse ao gesto proibido pela portaria do 
edifício.” (p. 40)

O gesto não promove nenhuma continui-
dade; o ato não aciona a cadeia de eventos; em 
substituição, o leitor receptivo  é enviado  ao con-
texto sociocultural: os dogmas da boa educação, 
a duplicidade do comportamento humano diante 
das normas impostas.

 Os atos, contrariamente ao que ocorre na 
narrativa tradicional, não foram selecionados 
para dar continuidade à diegese, pois são menos 
importantes as relações entre os atos que a causa 
e consequência dos atos no personagem: o quadro 
imutável, quase estático, favorece a autoanálise do 
personagem que se volta para sua interioridade:

“Eu dera o primeiro passo. Mas o que me acon-
tecera? Eu caíra na tentação de ver, na tentação 
de saber e  de sentir.” ( p. 153)

Na medida em que a leitura se adianta, des-
dobra-se, ou melhor, desfolha-se a temporalidade 
em três camadas. O presente da narrativa, quando 
o personagem narrador se dirige ao personagem 
receptor...

“Desculpa eu te dar isto, eu bem queria ter visto 
coisa melhor. Toma o que vi, livra-me da minha 
inútil visão e de meu pecado inútil.” (p.15)

...para  estabelecer uma cumplicidade com ele:

“Dá-me a tua mão desconhecida...” (p.38)

Nesse primeiro nível, não há referência 
ao passar do tempo; mas a duração do discurso 
é observável. Por exemplo, o capítulo inicial, que 
traz o primeiro contato de GH com seu receptor, 
estende-se, em escritura, da página 7  à página 23; 
corresponde ao tempo de leitura atenta, ininter-
rupta, de uma hora.

O passado recente, onde se situa o aconte-
cimento que motivou a narrativa, ocupa  quase a 
totalidade do discurso. Abre-se no início do se-
gundo capítulo, bem demarcado:

“Ontem de manhã...” (p. 23 )
“Eram quase dez horas da manhã,...” (p. 24)

Nesse segundo nível, o passar do tempo 
é descrito por meio do “movimento” do sol no 
quarto:

“Da porta, eu via o sol fixo cortando com uma 
nítida sombra negra o teto  pelo meio e o chão 
pelo terço.” (p. 43)

“O sol caminhara um pouco e fixara-se em mi-
nhas costas.” (p. 100)



10 Jornal da ANE
Abril / mAio – 2015

Associação Nacional de Escritores

MEMÓRIAS DE 
 AFFONSO HELIODORO

Revolução de 1932. Dr. Juscelino Kubitschek chega ao Túnel da Man-
tiqueira, hoje Túnel Coronel Fulgêncio, para assumir os trabalhos de 
assistência médica aos feridos no front. Transforma uma pequena 

sala em enfermaria. A despeito do estado deplorável em que se encontrava 
um ferido de guerra, antes de sua chegada ao Túnel, revolta-se com a falta de 
assistência dada à vida dos feridos naquela frente de combate.

Improvisa uma enfermaria. Pega aquele ferido, já desenganado por 
outros médicos, leva-o e trata-o, com seu espírito humanitário do bom mé-
dico, e pessoa caridosa que era. O ferido se salva. É um verdadeiro milagre. 
Consequência: oficiais do Exército que combatiam no mesmo front, ao irem 
para a linha de frente pediam, se fossem feridos, serem atendidos pelo Dou-
tor Juscelino. Em toda sua vida, desde os tempos de médico da Imprensa Ofi-
cial, em Minas Gerais, teve comportamento humanitário semelhante ao que 
o levou a salvar a vida daquele pobre soldado ali jogado à espera da morte.

O DESESPERO DO CABO LUCAS

Palácio das Mangabeiras, Belo Horizonte. Juscelino Governador do 
Estado. Lá o governador se reservava o direito de estar só com os muitos 
problemas e soluções que o cargo lhe exigia.

Era um lugar de sossego para despachar com autoridades, deputa-
dos, prefeitos e cuidar de tantos outros problemas, que fazem parte das 
tarefas de um governador. Às vezes, JK se fechava ali. Foi lá que nasceram 
as 30 metas de seu programa para Presidência da República. Nos dias re-
servados só para ele e alguns auxiliares mais chegados, fechava-se lá para 
ler, examinar, estudar os problemas que afligiam nossa pátria. Lá, lia e relia 
estatísticas, informações, programas iniciados por outros governos, revia 
problemas detectados em suas viagens pelo Estado e pelo Brasil afora. Por 
isso, continuo afirmando: as 30 metas, mais Brasília, não foram mero acaso. 
Foram, isto sim, resultado de muito estudo, muito trabalho, muita pesquisa e 
o somatório de observações que fazia nas permanentes viagens pelo interior 
do Estado e por este Brasilão afora. Nos dias reservados à sua privacidade, 
as visitas eram rigorosamente controladas. Havia, à entrada de acesso ao 
Palácio, uma guarda.

Importante: essa guarda, ou melhor, o corpo da guarda era a resi-
dência do cabo Lucas. Homem de cerca de l metro e 80 de altura, moreno, 
forte, saudável, disciplinado e convicto das responsabilidades que aquele 
cargo lhe conferia. Sua mulher e filhos moravam ali com ele.

“Lucas, só entram aqui, fala o Chefe do Gabinete Militar, em deter-
minados dias, que lhe serão avisados com antecedência, pessoas que cons-
tarem de uma relação fornecida de véspera, ou por ordem de alguém do 
gabinete que esteja com o Governador lá em cima”. Era apenas conferir se 
o nome constava da lista.

Não havia essa psicose de segurança. Fazia uma continência, abria o 
cadeado e soltava a corrente que fechava a entrada. 

Isso mesmo, era apenas uma corrente e um cabo da PM.
Um belo dia, o Secretário de Saúde ou Agricultura, não me lembro 

bem, Dr. Dilermando Martins da Costa Cruz Filho, deputado federal pelo 
PR de Juiz de Fora, meu cordial amigo, colaborador eficiente e amigo 
fiel do Governador Juscelino, chegou sem avisar. Mandou o Cabo Lucas 
soltar a corrente. Queria ver o governador. O cabo Lucas, cumprindo as 
ordens recebidas, disse ao secretário: “O senhor não pode entrar, me des-
culpe, mas o nome do senhor não consta da lista. Tenho ordens para só 
abrir a corrente para quem consta da lista e o nome do senhor não está 
aqui.”

Trovoadas, relâmpagos, turbilhão de ventania. O homem era uma 
fera. Disse, em tom nervoso: “Sou Secretário do Governo, sou deputado 
federal e não vou voltar.” Deu uma pequena marcha a ré no carro e inves-
tiu contra a corrente (símbolo da segurança da portaria) que se partiu e o 
furioso deputado subiu a rampa do morro que levava ao Palácio. O Lucas 
desesperado, corre ao telefone e informa ao Geraldo Ribeiro, motorista de 
JK desde a Prefeitura: “Geraldo, subiu um deputado aqui. O homem é uma 
fúria. Arrebentou a corrente com o carro e vai chegar aí. Estou desmora-
lizado. Não fui respeitado. Meu nome agora vai ser, em vez de cabo Lucas, 
Zé Mané. O Geraldo o tranquilizou: “Calma, Lucas. O governador já está 
falando com o deputado correligionário e amigo dele. Fica tranquilo, essas 
coisas acontecem.”

O cabo Lucas continuou na portaria do Palácio das Laranjeiras até 
quando, não sei. Imagino que só deixou aquele posto depois de aposentado.

PASSAGEM 3
Emanuel Medeiros Vieira 

Sopra o vento,
cai a chuva, escorre o tempo:
anunciam  que, provavelmente, terás pouco 
tempo de vida.
Mas outra vida continuará:
mares, pássaros, meninos na escola.
Sim, Galeano: o vento continuará estando.
Abdicas mentalmente de um tempo cujos valo-
res já não são os teus.
(Não há métrica, rima, mas buscas uma verdade 
funda.)

A morte na soleira da porta, não te dobrará.
Na memória estarás em algum coração.
Não haverá oblívio.
Não?
O tempo passa por cima de todos nós.
Tentas terminar sofregamente aquele texto.
Mas a quem importará?
Não importa (repito o verbo) a quem valerá.
Não tem valor contábil – há outro, que poucos en-
xergam.

O vento continuará estando.
(Valeu a pena – vale a pena.)
E uma semente – quem sabe – está sendo irri-
gada, e
os  que chegarem depois da chuva e dos ven-
tos (e de tua passagem) – quem sabe – te (nos) 
olhem com simpatia (como queria Brecht).
(Brasília, 30 de abril de 2015)

“Pois bem, quando eu já não estiver, o vento continuará estando”
(Eduardo Galeano)
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LITERATURA POLICIAL
Daniel Barros 

O gênero romance policial se caracteriza na sua estrutura narrativa 
pela presença do crime, da investigação e do malfeito, tendo como 
foco a elucidação ou resolução do crime (mistério). Além de não 

permitir a impunidade, pois politicamente propõe que o crime não compen-
sa. Essa é a defi nição clássica. 

Para melhor nos situarmos na origem do romance policial, devemos 
buscar o início dos romances de aventura, pois por um longo tempo ambos 
estiveram intimamente ligados. Com a introdução do raciocínio e da lógica, 
a literatura de aventura vai aos poucos se transformando, mesmo que algu-
mas vezes confusas, no que hoje seria o clássico romance policial.

Há diversas teorias sobre o seu surgimento, entretanto a dedução e o 
raciocínio lógico constituem a sua base. Já em 1747, Voltaire publica “Zadig, 
ou O destino”, em que, através da dedução, o personagem, sem nunca ter vis-
to a cadela da rainha e o cavalo do rei, ambos desaparecidos, os descreve com 
exatidão e, por isso, é acusado de tê-los roubado. Quando na realidade ape-
nas se baseou nos vestígios deixados pelos animais na estrada para descrever 
suas características. Zadig foi preso. Mas, quando os animais reapareceram, 
os juízes pediram explicações a Zadig. Mas não sem antes obrigá-lo a pagar 
uma multa, como se a vítima tivesse que pagar pelo erro dos magistrados. 

Zadig esclareceu que, no caso da cachorrinha, havia notado no chão 
pegadas do animal e logo concluíra ser de um cão. Percebeu também marcas 
leves e longas na areia entre os vestígios das patas, revelando que eram de 
uma cadela com tetas caídas, e que, assim sendo, estava recém-parida. Ou-
tros traços no chão em sentido diferente, ao lado das marcas da pata diantei-
ra, mostravam o tamanho das orelhas em sua observação, da mesma forma 
que havia uma profundidade diferente entre as impressões de uma pata e 
outra – levando-o a concluir que a cadelinha mancava... Explicou também 
que, com o cavalo do rei, usara o mesmo método.

Na literatura de aventura, os heróis Ivanhoé, Robin Hood, Rei Artur e 
tantos outros são exemplos em que a ação comandava as cenas; o raciocínio 
frio e lógico, quando surgia, era superado pela valentia dos heróis ou pela 
força das armas. Por muito tempo o romance de aventura dominou o mundo 
literário e com o decorrer do tempo se dividiu em três fases: a primeira con-
servou o mesmo espírito, apenas ampliando seu campo de ação; a segunda, 
de espionagem, que na verdade já existia, porém não com essa nomenclatu-
ra, pois a esta não fi gurava como o centro da intriga, como podemos citar 
Milady, no romance do célebre Alexandre Dumas, Os três mosqueteiros. E, 
fi nalmente, a terceira fase, o romance policial surge tendo o raciocínio lógico 
como força preponderante a suplantar a ação e as armas.

No início do século XX, S.S. Van Dine propôs as vinte regras do roman-
ce policial, regras muito boas para nortear a base de um bom livro. Mesmo 
recomendando que seja verossímil, não permite riscos para o detetive, nem 
nuances da vida amorosa do mesmo, com a intenção de não distrair o leitor, 
o que considero uma falha do clássico romance de enigma. Mas para nosso 
regozijo, dentro do gênero, encontramos o estilo negro, ou noir, como é mais 
conhecido, onde a semelhança com a vida real é marca registrada; nele, o herói 
(investigador) corre os riscos inerentes ao trabalho, bem como tem sua vida 
exposta, seus casos amorosos, brigas, violência, etc. Tendo paralelas à investi-
gação outras tramas. Um dos grandes autores, se não o maior, é o nosso Ru-
bem Fonseca, e poucos sabem que foi comissário de polícia no início de sua 
carreira. Hoje é considerado por Leonardo Pandura um dos melhores escrito-
res do gênero. Fonseca se torna conhecido do grande público, ao ter suas obras 
levadas ao cinema, onde podemos destacar: Bufo & Spallanzani (romance), O 
cobrador (conto) e Mandrake, que virou seriado de sucesso na HBO.

Em nível mundial temos: Raymond Chandler, que exerceu uma in-
fl uência enorme no gênero romance policial moderno, tendo seu persona-
gem, Philip Marlowe, também levado para o cinema, no clássico À beira do 
Abismo. 

Sem dúvida, é o estilo de que mais me aproximo. Portanto, meu ro-
mance Enterro sem defunto segue este caminho, porém como diz o escritor e 
crítico Maurício R. B. Campos: “O tom que caracteriza a obra é o noir, mas 
foge daquele noir estereotipado. Estamos no Brasil, nos arredores de Brasília 
ou em uma praia de Maceió. O tom é colorido como nos convêm, longe do 
preto e branco ianque.”

Dentre outros estilos, podemos destacar o Interpretativo, onde é nar-
rado o crime já ocorrido, estilo muito bem utilizado por jornalistas, como no 
livro de Truman Capote, A sangue frio: trama que relata o brutal assassinato 
de quatro membros de uma família no Oeste do Kansas. O livro descreve, 
de forma minuciosa, a vida pregressa dos criminosos, sua fuga, bem como 
toda a investigação e a reação da população à época. Para isso, Capote reali-
zou várias entrevistas, tendo inclusive se envolvido emocionalmente com os 
criminosos. E tudo termina com a condenação dos assassinos que, posterior-
mente, foram enforcados.

No século XIX (abril 1841), Edgar Alan Poe publica em um periódico 
da Filadélfi a, Granam’s magazine; Dois Crimes da Rua Morgue (Detetive C. 
Auguste Dupin); depois, A Carta Roubada (1845), e passa a ser considerado 
o pai do gênero policial e seu personagem, Dupin torna-se referência para 
criação do detetivesco no romance policial. Entretanto, há relatos de que no 
século XX o escritor e diplomata ROBERT VAN GULIK, traduziu � e judge 
dee stories, as estórias de Ti Jen-Tsié, escritas no século VII. Uma série de 
contos policiais baseados na vida desse juiz. 

 Outros autores tiveram breves passagens pelo gênero; Dostoiévski, 
Balzac, Victor Hugo e até mesmo Charles Dickens, que chegou a deixar um 
modelo de romance policial, que poderia se chamar de policial perfeito, mas 
infelizmente, ao fi nal, não apontou o criminoso. Falo de O Mistério de Edwin 
Drood. Entretanto, tais autores tiveram incursões esparsas, fi cando de fato 
Poe como o grande inspirador do clássico romance policial. 

Enfi m, seja qual for o estilo escolhido, o gênero policial sempre estará 
presente entre os melhores, pelo mistério, enigmas, deduções ou pela seme-
lhança com a vida nua e verdadeira que nos cerca. 

(471) Os dois cisnes n° 37, 
op. 263

Luiz Carlos de Olivera Cerqueira

É sempre assim: Ao irem-se apagando as velas
do dia e o crepúsculo furtivamente
for chegando, então busco na saudade ardente
tê-la, sorrindo, entrando nas minhas janelas.

Chega qual lindo cisne e meu olhar se embaça
às suas negras plumas e tudo se cala
como noite silente onde nada se abala,
onde só a saudade me oferece a taça.

Um dia, quando ainda a ilusão existia,
um cisne branco, muito branco, sutilmente,
infundiu nos meus sonhos um amor ardente
e envolto em suas plumas, cego, nada eu via.

Hoje só dores o negro cisne me traz
e no lago dos meus olhos nada entre brumas...
Ah, saudade do meu cisne de brancas plumas,
tão lindo a nadar em meus sonhos de rapaz!
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O ROMANCE UM bRASILEIRO NAS AbAS 
DO MAR DE ATLAS – I 

Fontes de Alencar

1 – Segundo a mitologia grega, Atlas 
promoveu a passagem do Mediterrâneo para 
o mar oceano a que o mundo denomina  
Atlântico. 

Tal notação me traz à mente a poesia 
pessoana de Mensagem, editado pela Thesau-
rus em 2006, com apresentação de José San-
tiago Naud, que assim considerou: 

O livro de Fernando Pessoa é rigoroso 
registro de fatos, mas aberto ao conhecimento 
inefável. Sua leitura toca o neologismo que os 
filósofos chamam de metanoia, - ideia, meta-
morfose, elevação.

Da obra mencionada são os dois poemas 
aqui reproduzidos:

Padrão

O esforço é grande e o 
homem é pequeno.
Eu, Diogo Cão, nave-
gador, deixei
Este padrão ao pé do 
areal moreno
E para diante nave-
guei.

A alma é divina e a 
obra é imperfeita.
Este padrão sinala ao 
vento e aos céus
Que, da obra ousada, 
é minha a parte feita:
O por-fazer é só com 
Deus.

E ao imenso e possí-
vel oceano
Ensinam estas Quinas que aqui vês,
Que o mar com fim será grego ou romano:
O mar sem fim é português.

E a Cruz ao alto diz que o que me há na alma
E faz a febre em mim navegar
Só encontrará de Deus na eterna calma
O porto sempre por achar.

Mar Português

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!

Foi nos tempos em que floresceram as 
liberdades sob a proteção da democracia de 
Atenas, que   se  tornou possível a arte ora-
tória. (...) as escolas, as lições dos filósofos 
contribuíram para o exercício e cultura da 
eloquência. (...) Mas como a   eloquência   é 
sobretudo admirável na indignação, foi jus-
tamente quando a Grécia ia sucumbir sob o 
jugo despótico da Macedônia, que surgiu o 
seu grande orador Demóstenes, ele só  vigo-
roso como um exército oposto aos do con-
quistador.

Demóstenes (384-322 a. C.) pronun-
ciou as Filípicas  alertando os grecianos 

dos propósitos márcios do macedoniense 
Filipe. Noutro passo o historiógrafo, so-
pesando os fatos correlatos que o tempo 
guarda, assinou que as palavras do Ora-
dor fizeram-no o chefe dos patriotas que 
não queriam aceitar o jugo macedônico. 
Com a sua profunda e nobre eloquência, 
pôde obrigar o senado a resistir a Filipe; 
mas o entusiasmo do grande cidadão fora 
inútil; já a Grécia ia longe das suas virtu-
des cívicas...

E no ano 330 daquele tempo com a 
Oração da Coroa o excelso tribuno pôs es-
plêndido remate ao engenho e à glória de 
todos os oradores, que o antecederam, e 
tornou quase impossível que alguém en-

tre os vindouros se lhe 
avantajasse na genial 
facúndia e na arte es-
peciosa de dizer – nas 
palavras de Latino Co-
elho, seu tradutor,  aqui 
renovadas.

Tenho comigo 
exemplar dessa obra de 
Demóstenes, editada 
em 1987 pela Imprensa 
Nacional-Casa da Moe-
da, de Lisboa. Trata-se 
de versão contendo es-
tudo atinente a civiliza-
ção da Grécia por J. M. 
Latino Coelho e prefá-
cio de  Maria Helena  da 
Rocha Pereira.

3 – Reinava em 
Portugal D. Maria I (Lisboa, 1734 – Rio 
de Janeiro, 1816) quando a Academia das 
Ciências de Lisboa foi criada (1779). Mais 
adiante no tempo, D. Pedro I do Brasil e IV 
de Portugal abdicou da coroa portuguesa 
(1826) em favor de Maria, filha dele e da 
imperatriz Maria Leopoldina; e ela reinaria 
como Maria II de Portugal até 1853.  Pedro 
V,  filho seu, sucedeu-lhe no trono.

José Maria Latino Coelho (Lisboa, 
1825 – Sintra, 1891) pertenceu à vetusta 
Instituição, de que também foi integrante 
José Bonifácio  de Andrada e Silva.

Por te cruzarmos, quantas mães choraram
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus deu ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

2 – A partir do século V a.C., na era da 
Grécia Clássica, a eloquência avultou-se em 
Atenas. A propósito escreveu o erudito João 
Ribeiro em sua História Antiga – I (Oriente 
e Grécia) – Rio de Janeiro, 2ª ed., 1894:


