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AURÉLIO, O AVÔ QUE NÃ O FAZIA NADA
Edmílson Caminha

ALMEIDA FISCHER CENTENÁRIO – I
Anderson Braga Horta

O menino Oswaldo, nascido em Piracicaba, 
próspera cidade do interior de São Paulo, 
aos 22 de dezembro de 1916, parecia 
destinado aos trabalhos da terra. O fi lho do 

enfermeiro Artur Fischer e da modista Rita de Almeida 
Fischer, tendo cursado o primário no Grupo Escolar 
Barão do Rio Branco e o ginásio em estabelecimento 
anexo à Escola Normal Ofi cial (que mais tarde assumiu 
o nome de outro ilustre piracicabano, o educador, 
jornalista e escritor Sud Mennucci), ingressou na 

Em junho de 1977, Paulo Peroba e eu esperáva-
mos, no aeroporto de Fortaleza, Aurélio Buarque 
de Holanda, fi gura maior do seminário de litera-
tura que promoveríamos.

– Estamos na hora do almoço. O que o senhor gos-
taria de comer?

– Peixe!
Escolhemos um restaurante, na Avenida Beira-Mar, 

parece que no dia em que o lavador de pratos substituíra o 
cozinheiro. Recusamos a peixada só em vê-la, e sugerimos 
fôssemos os três para o concorrente vizinho, do que discor-
dou nosso convidado:

– Fiquemos por aqui mesmo. As outras peixadas não 
devem ser melhores do que esta, porque o subdesenvolvi-
mento é solidário... Em vez de investir no que produz, a 
maioria prefere nivelar por baixo. Se você quer peixe, acaba 
comendo qualquer um, já que todos são igualmente ruins.

UMA NOITE COMPLICADA
(EXCERTO DE ROMANCE INÉDITO)

J.M.Leitão

De longe e embotado pela libido em efervescência, primeiro tomei-a por uma jovem 
garota de programa. Nada tão enganoso. Elisa (seria mesmo Elisa?), reavaliei, na ante-
véspera dos trinta, ostentava porte e beleza incomuns, acentuados por irretocável perfi l, 
dosado uso da linguagem e comportamento, afora a impecável elegância e distinção 

de vestimentas e jóias; tudo a invalidar minha corrida e superfi cial análise. Virei os olhos às suas 
mãos e no anular esquerdo a presença da clássica aliança estimulou a suspeita: Elisa e o apagado 
companheiro de jantar poderiam ser marido e mulher. Cortei o indelicado ímpeto de perguntar e 
permaneci na suspeita de ela não se enquadrar no protótipo da fêmea à procura de fugaz e eventual 
aventura e concluí e completei o raciocínio com a alargada assertiva: “de nenhum tipo”. E coladas ao 
“de nenhum tipo” lembrei-me das palavras do velho maranhense ao despedir-se: “Ah! Vá com calma 
ao pote”. A percepção de seu Diógenes assediou-me e só me ocorreu classifi cá-lo de modo pouco 
simpático: “Que fi lho da puta!”. 

Continuação na página 5

Aurélio trabalhava de outra maneira: em 1975, pu-
blicara o Novo dicionário da língua portuguesa, um passo 
adiante do que até então se fi zera na lexicografi a nacio-
nal. O êxito foi surpreendente: Aurélio transformou-se 
em sinônimo de “dicionário”, hoje com mais de 400 mil 
verbetes e 15 milhões de exemplares vendidos, somados 
os impressos aos de suporte eletrônico. Coroava-se, assim, 
a carreira do alagoano de Passo de Camaragibe, que em 
1938, ainda jovem, compunha a seleta equipe do Pequeno 
dicionário brasileiro da língua portuguesa, com José Bap-
tista da Luz, Hildebrando de Lima, Antenor Nascentes, 
Manuel Bandeira e Gustavo Barroso. Em 1950, torna-se 
colaborador da Seleções do Reader’s Digest, com “Enrique-
ça o seu vocabulário”, coluna que sempre esteve entre as 
preferidas dos leitores.

Continuação na página 7

POETA À VISTA!
José Jeronymo Rivera

Pedindo de início permissão ao caro Amigo e nos-
so Presidente Fabio de Sousa Coutinho, autor 
do excelente Crônicas de um leitor apaixonado, 
creio que também eu poderia tomar a liberdade 

de atribuir-me o mesmo epíteto, amigo que sou dos livros 
desde tenra idade. Para minha surpresa, desde o come-
ço deste ano fui contemplado com diversas obras poéti-
cas de um escritor paranaense nascido em Portugal, João 
Manuel Simões, autor, agora sei, de mais de 50 livros em 
diversos gêneros, e que só conhecia de nome. 

Continuação na página 3

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Aí 
freqüentou o curso de Agronomia até o 2.º  ano, quando 
saiu da cidade natal rumo ao Rio de Janeiro, onde se 
lhe descortinaria campo mais largo para a verdadeira 
vocação: o jornalismo e a literatura. 

Essa vocação já era manifesta no jovem 
estudante, que publicava crônicas e artigos na 
Gazeta de Piracicaba e no Jornal de Piracicaba 
e cedo transcenderia os limites da origem para 
colaborar em O Malho, Clima e outras revistas 

cariocas e paulistanas. Também precocemente 
frutifi cou o espírito empreendedor na fundação do 
jornalzinho O Escolar (com o estímulo do professor 
Th ales de Andrade, celebrado historiador e escritor 
infanto-juvenil, conforme depoimento de Samuel 
Pfromm Netto, em seu Dicionário de Piracicabanos). 
Fundou ainda, no âmbito nativo, o jornal A Cidade e 
participou na criação da revista Garota.

Continuação na página 8
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DESENGANO

José Maria do Amaral

Uma por uma, da existência as flores,

Se a existência que temos é florida,

Uma por uma, no correr da vida,

Fanadas vi sem viço e vi sem cores.

Sonhos mundanos, sois enganadores,

Alma que vos sonhou, geme iludida;

Existência, de flores tão despida,

Que te fica senão tristeza e dores?

Do mundo as ilusões perdi funestas,

Ao noitejar da idade, em amargura,

Esperança cristã, só tu me restas!

Fujo contigo desta vida impura,

Nas crenças que tão mística me emprestas,

Transpondo antes da morte a sepultura.

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

MIGUEL TORGA EM MINAS NO 
TREM DE FERRO DE  

PEDRO ROGÉRIO MOREIRA 
Danilo Gomes

Nascido em São Martinho de Anta, Adolfo 
Correia da Rocha tornou-se respeitado 
otorrinolaringologista, estabelecido em 
Coimbra, mas se tornou nome mundial-

mente conhecido,como escritor, sob o pseudônimo de 
Miguel Torga. Miguel, em homenagem a Cervantes e 
Unamuno; Torga é o nome de uma raiz brava e dura 
do solo de Trás-os-Montes. Foi cotado para receber o 
Prêmio Nobel de Literatura.

O adolescente Adolfo morou alguns anos na 
Zona da Mata de Minas Gerais, como se sabe, na fa-
zenda de um tio rico, mas na condição de empregado 
doméstico, que a tia “torta” odiava. Aqui arribado em 
1919, o menino Adolfo comeu o pão que o diabo amas-
sou com a maldita cauda, na convivência com a bruaca, 
horrível megera indomável.

A vida do futuro escritor em Minas foi resgatada 
em livro, magistralmente, pelo escritor Pedro Rogério 
Couto Moreira,da Academia Mineira de Letras e anti-
go repórter da TV Globo. Na Academia, ele sucedeu, 
na cadeira nº 38, a seu pai Vivaldi Moreira, eleito pelos 
pares Presidente Perpétuo da Casa, hoje presidida pelo 
operoso Olavo Romano.

O livro intitula-se “Geografia sentimental de 
Miguel Torga em Minas & outros escritos”, publicado 
este ano pela Thesaurus, com programação visual de 
Cláudia Gomes, como separata da Revista da Academia 
Mineira de Letras, editada pelo acadêmico Manuel Hy-
gino dos Santos, associado da ANE.

O adolescente português foi parar nas bandas do 
município de Leopoldina, servido pela Estrada de Fer-
ro Leopoldina. Escreve Pedro Rogério: “Coitadinho do 
menino Adolfo! Ele desconhecia o perigo que o esperava 
logo após o trem da Leopoldina vencer o cenário edêni-
co que o maravilhava. O resgate da passagem do navio 
foi pago com muito mais do que o esperado trabalho: 
foi com humilhações, choros solitários, medos, até fome 
numa casa farta o menino passou. Ele não imaginava a 
bruxa com a qual o tio havia se casado. Era portuguesa, 
aparentada dos Rocha, muito feiosa,já havia despacha-
do para as profundas o primeiro marido, e tinha dois 
filhos desse finado casamento. O escritor jamais escreve 
o nome dela no livro. A bruaca considerava o novo mo-
rador da fazenda, aquele menino, uma ameaça à herança 
dos filhos. E aí começou uma perseguição feroz.”

Esse livro de Pedro Rogério, lamentavelmente 
de apenas 71 páginas, é muito interessante, verdadeira 
obra-prima de elegante e fluente estilo,concisão, acurada 
pesquisa e opulenta riqueza de informações. Fazemos, 
em busca de Miguel Torga, uma inesquecível e bucóli-

ca viagem de trem de ferro, conduzido pelo maquinista 
Pedro Rogério com a perícia de um veterano repórter 
afeito a grandes missões e expedições por terramarear...

Quero trazer à baila mais este trecho do escritor 
mineiro, referindo-se ao livro “A criação do mundo”: 
“É um relato pungente, sem pieguices, lembrando Da-
vid Coperfield e as histórias de outras infâncias des-
validas. Adolfo cuidava do chiqueiro; dava lavagem 
aos porcos; ela o mandava matar cobras no terreiro da 
fazenda, a rachar lenha e todo o serviço que podia hu-
milhar o menino.”

Em Leopoldina, o moço Adolfo Rocha estu-
dou no célebre Ginásio Leopoldinense, onde, muitos 
anos mais tarde, estudariam nossos ilustres confra-
des da ANE, Anderson Braga Horta e José Jerônimo 
Rivera,poetas,tradutores de poesia e conhecedores da 
obra torguiana.

Miguel Torga, já médico e autor renomado, vol-
tou a Minas em 1954. Pedro Rogério refaz essa outra 
viagem do poeta, contista, teatrólogo e memorialista.

Pedro Rogério relata também sua viagem a Por-
tugal, “em busca de Miguel Torga”, em companhia de seu 
pai, o erudito escritor Vivaldi Moreira. Mas eles se de-
sencontraram do esquivo e arredio autor, que fora passar 
o final de semana no Estoril, em merecido descanso.

Torga faleceu em 1995. Dele, Pedro Rogério 
vincou este certeiro perfil, com precisão cirúrgica, à 
pág. 9: “Individualista e solidário, humanista, anarquis-
ta e solitário, carrancudo, amante da liberdade acima 
de tudo – eis um resumo da biografia de Miguel Torga.”

O livro traz várias fotos e ilustrações com in-
formativas legendas. Traz também um artigo da pro-
fessora universitária mineira Juliana Meneguitte, sob 
o título “Torga e Deus”, um sutilíssimo tema, de viés 
confessional e metafísico.

Pedro Rogério é também autor dos livros “Hi-
drografia sentimental”, “O almanaque do Pedrim”, 
“Bela noite para voar”, “Jornal amoroso”, “Jornal amo-
roso II”, “Amor a Roma e amor em Roma”.

O autor mineiro, nascido em Belo Horizonte 
em 1946, discorrerá, a convite do Presidente da ANE, 
Fabio de Sousa Coutinho, sobre a vida e a obra de seu 
fraternal amigo Mário Palmério, autor de “Vila dos 
Confins” e “Chapadão do Bugre”. A palestra celebrará o 
centenário de nascimento do grande romancista e será 
realizada no segundo semestre deste 2016.O legendário 
Mário Palmério viveu uma vida turbulenta, de grandes 
realizações e aventuras no Brasil, na Europa, no Para-
guai (onde foi Embaixador do Brasil) e na Amazônia. 
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POETA À VISTA!
José Jeronymo Rivera

Com seus votos de Feliz 2016 e ainda 
chamando-me “confrade e doravante 
amigo”, teve Simões a nímia gentile-
za de enviar-me, além do belo Con-

certo de Pássaros e outros, o primeiro volume de 
sua Poesia Reunida, por ele dedicado à memória 
da que ele  denomina “Santíssima Trindade” da 
poesia em língua portuguesa: Camões, o “Pai”, 
Fernando Pessoa, o “Filho”, e Carlos Drummond 
de Andrade”, o “Espírito Santo”, e que contém suas 
obras Os Labirintos do Verbo, Moderato Cantabile, 
Suma Poética, Rapsódia Europeia, Sonetos do Tem-
po Incerto, Guernica e outros quadros escolhidos de 
Picasso, Canto em Mi(M) ou A  secreta viagem.

A verdade é que, mal comecei a travar 
contato com a obra de João Manuel  Simões, 
logo verifiquei tratar-se de um grandíssimo 
poeta, mestre em seu estilo e possuidor de uma 
vasta cultura, que modestamente dá a ver a seus 
leitores com humildade, por meio de uma lin-
guagem clara e de uma  técnica apurada em to-
dos os gêneros que visita: poesia, crítica, ensaio, 
contos, crônicas, palestras e memórias. E posso 
ainda citar que o poeta Simões tem sido objeto, 
nas últimas décadas, de elogios por parte dos 
mais importantes críticos de nosso País, como 
Wilson Martins, Tristão de Athayde, Temísto-
cles Linhares, Fábio Lucas e Massaud Moisés, 
entre outros.

Em seus ensaios, Simões aborda em páginas 
magistrais aspectos da vida e obra de alguns dos 
maiores vultos da literatura em língua portuguesa 
e outras, muitos dos quais de minha especial pre-
dileção, como Camões, Antero de Quental, Ma-
chado de Assis, Cecília Meireles (que coloca en-
tre as maiores poetisas do mundo), Drummond, 
Pessoa, Jorge de Lima (que me levou a fi nalmente 
ler na íntegra seu magnífi co Invenção de Orfeu), 
Manuel Bandeira, Th omas Mann, Cervantes, 
Dostoiewski, Proust, Balzac e Camus (de quem 
fui reler o notável A Peste).

Quase fi nalizando esta modesta homena-
gem, peço licença para oferecer ao meu possível 
leitor alguns exemplos da colorida poética de João 
Manuel – que julgo representativos da facilidade 
com que nosso Poeta frequenta os diversos tipos 
de construção versifi ca –, e que em sua “Ode à 
Amizade” escreveu: 

Sentimento mais belo não existe,
Pois pode ultrapassar o próprio amor.
Ele transforma os homens em irmãos.
Quisera Deus torná-lo epidemia
Provocada, talvez, pelo contágio
Do simples ato de apertar as mãos!

SONETO A BEETHOVEN,
OUVINDO A “SONATA AO LUAR”

Que nuvem leva a ponta dos teus dedos,
Como se o céu descesse às teclas brancas?
Que sol se precipita dos teus olhos,
Como se o mundo fosse envolto em sombras?
Onde mora o limite do teu sonho? 
No horizonte claro do teu cérebro.
Que palácio de música desponta,
Solenemente? A mágica secreta
Com que modelas astros e desenhas
As mil linhas sutis do infi nito
Existe em tuas mãos porque elas são
Oriundas do olhar com que Deus fi ta 
A sua sombra imensa, o universo.
Em ti Deus se redime, humanizado.
(de Os Labirintos do Verbo)

O POEMA E A FLOR

Obstinado o poema vai crescendo
Aos poucos. Vegetal e secreto.
Exatamente como a planta
Que inconsciente propaga
O sono puro das raízes
Dentro do silêncio mineral
Subterrâneo e antigo.
E a cada milímetro
Violentamente conquistado às trevas
Uma fl or nova surge
À luz crua do dia.
(de Moderato Cantabile)

E para ressaltar o humanismo de João 
Manuel Simões, transcrevo abaixo sua como-
vente e atualíssima

ELEGIA PARA UM MENINO SÍRIO,
MORTO NA ORLA DE UMA PRAIA

“... jaz morto, e arrefece,

o menino de sua mãe.”

Fernando Pessoa

Esperar é preciso, esperar
é  preciso, esperar é preciso.
É? Era, pois aqui
(Síria, verão de 2014 a.D.,
de Nosso Senhor Jesus Cristo),
a esperança,
mortalmente ferida pelo horror 
inenarrável da barbárie, 

agoniza, 
desespera-se e morre.
Ela e as legiões de velhos, 
mulheres e crianças, sobretudo 
crianças 
por quem os sinos dobram, ominosos,
longe, muito longe 
           dos berços,
dentro das necrópoles 
(ou à beira de uma praia mediterrânea,
amortalhadas pela branca espuma 
           do salso argento). 
É por isso que eu rezo: Requiescat in pace, 
Aylan Kudri, fl or em botão 
decepada da haste,
tão cedo!
(de Concerto de Pássaros)

SÂNZIO DE AZEVEDO
(da Academia Cearense de Letras)

Cleópatra

Vale como indulto
sutil, na cesta de fi gos,
o veneno oculto.

Futuro

Um resto de relva
onde antes os elefantes
varavam a selva.

Futuro 2

Restos de avenida
onde antes as elegantes
gozavam a vida.

Noturno

A lua está baixa.
Na fonte perto do monte
um sapo coaxa.

Haicai plagiado de um 
soneto de 

Guilherme de Almeida

No salão feudal
os guizos mudam em risos
a dor do jogral.
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HOMENAGEM DA CASA DEL POETA PERUANO  
A ANDERSON BRAGA HORTA

A Associação Nacional de Escritores promoveu, no último dia 17 de março, o lançamento do 
livro “Tiempo del Hombre”, do poeta Anderson Braga Horta. A programação incluiu leitura 
de poemas em espanhol e em português e a entrega de condecoração oficial a Anderson, 

feita por um grupo de escritores da Casa del Poeta Peruano, de Lima, formado pela Vice-presidente 
Mirian Caloretti Castillo, por Flavia Cosma, natural da Romênia, e pelos escritores   argentinos 
Graciela Paoli e Juan Carlos Aviñó. O anfitrião da noite foi o Presidente da ANE, Fabio de Sousa 
Coutinho, que parabenizou os visitantes pela justiça e beleza da homenagem prestada a Anderson 
Braga Horta, fundador e, atualmente, conselheiro da ANE.

DESPEDIDA
Emanuel Medeiros Vieira

–Ele parecia triste, alguém falou.
O cunhado esperou em silêncio do 
outro lado da linha.  Murmurou algo, 
parecia um grunhido.

– Foi durante o café da manhã. Agora no 
domingo.

– Foi?
– Foi.
Quem havia ligado, continuou – Comeu 

uma fatia de pão integral, sem nada, nem man-
teiga, e tomou uns goles de um café preto. Ra-
pidamente. E continuou olhando para a parede.

O interlocutor não sabia o que dizer. Mas 
desta vez perguntou

– Tomou o remédio para o coração?
– Tomou.
O primeiro falar – continuou.
– Aí ele foi caminhar.
– A cirurgia vai ser na terça-feira? per-

guntou aquele que havia recebido a ligação.
– Vai.
O ser objeto da conversação estava cami-

nhando. Olhando para o gramado, para as flo-
res e para as árvores como nunca havia olhado. 
Olha mais.

Parou um pouquinho. Contemplou uma 
árvore maior. Um cachorro vadio. Adolescen-
tes com uniformes escolares. Empregadas com-
prando pão.

Um zelador iniciando a sua jornada diá-
ria.

Até o seu último dia, não  esqueceu de 
uma babá anônima ,empurrando um carrinho 
com uma criança.

Toda a sua vida passou naquele instante: 
ele menino, ele adulto, os casamentos, os filhos, 
as viagens, a rotina.

Aquele carrinho com uma criança foi a 
sua última visão no mundo.

(Não houve tempo para a operação.)
No fundo, sempre quis ficar quieto e sair 

da agitação do mundo.
No enterro, o irmão lembrou-se das pala-

vras do cunhado: “Ele parecia triste”.
Será? Ou sempre fora assim?
Quem saberá?
Agora, nada mais importava para o mor-

to. Saíra do mundo. Tudo o que acontecesse, não 
mais lhe diria respeito. Seus segredos estavam 
todos debaixo dos sete palmos.

O pão integral sem nada, o café preto.
Depois – pouco antes da morte: o grama-

do, as flores, as árvores, o cão vadio, uniformes 
escolares, moças saindo da padaria, e aquele car-
rinho de bebê.

Tudo – sem ele – continuava com antes.
À objetividade inerte das coisas, era indi-

ferente o seu ficar ou o seu ir.
Depois do enterro, o cunhado só via a 

mesa, o pacote de pão pela metade, o vidro de 
remédio, e pensou na aporrinhação de ter que 
fazer um inventário.

Só ele não estava mais lá.

NOVIDADES
THESAURUS EDITORA

Os Mistérios da Língua Portuguesa
AUTOR: Eduardo Kanan Marques

1a edição, 220 páginas.

Gramática Superior da Língua Portuguesa
AUTOR: José Augusto Carvalho

2a edição, formato 24x17, 448 páginas. 

Problemas e curiosidades da Língua Portuguesa
AUTOR: José Augusto Carvalho

1a edição, 384 páginas.

WWW.THESAURUS.COM.BR
 OU (61) 3344-3738
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UMA NOITE COMPLICADA
(EXCERTO DE ROMANCE INÉDITO)

J. M. Leitão

A voz de Elisa trouxe-me à realidade.
– Vamos?
Levantei-me, puxei sua cadeira, apontei 

uma derradeira, silenciosa e interrogativa olhada ao 
seu acompanhante e tomamos a direção do carro. 
Aguardei que ela se acomodasse, bati a porta e tomei 
meu lugar. Antes de dar partida, insisti.

–  Vai deixá-lo aí? Tem certeza?
Sua resposta encerrou minha tênue dúvida.
– Você prefere ficar comigo, só – enfatizou –, 

ou na companhia de um bêbado? 
Peguei a primeira saída da Cidade Livre, pas-

sei ao lado do Hospital JK e invasão do IAPI, fiz o 
contorno do meio balão à esquerda e rumei na di-
reção do centro nervoso da cidade, a rodoviária. O 
reduzido movimento de veículos facilitou o rápido 
avanço e logo, sobressaindo-se na escuridão, deli-
neamos as luzes do pequeno núcleo de prédios nas 
vizinhanças do Hotel Nacional: o Hospital de Base, 
o edifício do Banco do Brasil e o agrupamento de 
hotéis econômicos no início da Asa Sul.

Parei o carro pouco antes do encontro da W3 
com o Eixo Monumental e aguardei a orientação de 
Elisa. Afinal, se ela pretendia chegar à Asa Norte, po-
deríamos dobrar à direita e contornar a rodoviária, 
passando ao lado do Teatro Nacional, ou cortarmos 
o largo Eixo pela precária vereda que ligava os dois 
lados da avenida W3. Caso contrário, se seu destino 
fosse alguma quadra da Asa Sul, deveríamos retor-
nar. As horas aproximavam-se das onze e a dúvida 
cobrava solução imediata.

– Norte ou Sul? – perguntei.
Assustei-me com a inesperada e silenciosa 

resposta de Elisa: acomodou a cabeça em meu om-
bro, colou os lábios e a língua em minha orelha, es-
tendeu a mão direita sobre a raiz de minhas coxas e 
braguilha, avaliou à reação as suas carícias e sentiu 
minha inevitável ereção. Recuso as meias palavras. 
Ela abriu minhas calças, enfiou e firmou os dedos no 
que desejava, deslizou-os de cima abaixo, repetiu as 
subidas e descidas, esforcei-me no balbucio de inú-
teis pedidos de calma, calma, e ela perguntou:

– Teu apartamento está disponível?
Meu sombrio “não” escapou com sabor de 

iminente débâcle. 
Ela afastou a cabeça de meu rosto, embora 

mantivesse a pressão no que segurava, e me deu a 
má notícia e a conclusão.

– Nem o meu... Parece que temos os mesmos 
problemas.

Ela não disse quais eram os dela e eu acom-
panhei seu discernimento. Entretanto, ao manter 
a discrição, agarrei-me à   esperança de encontrar 
uma alternativa que fugisse a de encostar o carro 
no ermo atrás da torre, nas proximidades ou, para 
maior segurança, buscarmos a Avenida das Nações 
e áreas em torno das raras embaixadas, locais me-
nos perigosos. Perigo de assalto ou do súbito apa-
recimento da polícia, volta e meia surpreendendo 
casais em atitudes nada ortodoxas e edificantes, 
constrangedoras, até, cobrando do motorista a 
pronta identificação, ao tempo em que suas lanter-

nas iluminavam o rosto da desolada acompanhan-
te. Sacanagem pura ou preparo a futuros achaques? 
Difícil dizer, embora acreditasse no mero prazer 
de irritar, sustentado por recente episódio nas vi-
zinhanças da missão japonesa, do qual inadverti-
damente participara, quando, no frigir dos ovos, às 
gargalhadas, o chefe da viatura encerrou a diligên-
cia e me devolveu a carteira de identidade profis-
sional, brindando-me com o devido título, seguido 
do indelicado conselho de anta: “Doutor, se o se-
nhor quiser trepar sossegado, o melhor lugar é a 
península norte”.

Elisa interrompeu minhas reflexões.
– E aí..., fazemos o quê? 
Ato contínuo, desatenta à resposta, Elisa ter-

minou de soltar os botões da minha braguilha, en-
fiou os dedos na abertura da cueca e pescou, libertou 
e, inevitável ação, baixou a boca. 

Voltei a pedir calma, calma – nem sei se a ela 
ou a mim –, e decidi responder ao seu “E aí..., faze-
mos o quê?” de forma prática e rápida; antes de me 
saciar ali mesmo, no interior do carro.

Puxei-a e beijei-a com ardor, de modo a man-
ter seus lábios afastados da área mais perigosa e 
aplacar o iminente gozo. 

Nas circunstâncias, tomei a passagem de liga-
ção para o trecho norte da W3, acelerei e logo avistei 
a placa luminosa do Hotel Minas; instalado em aca-
nhada construção retangular, dois pisos e totalmente 
de madeira. Sem exagero, planta e material a replica-
rem as típicas estalagens da Cidade Livre.

Vale recordar que os hotéis luxuosos: o Na-
cional e o Brasília Pálace, o primeiro no centro 
da cidade e o segundo quase ao lado do Palácio 
da Alvorada, e os chamados de econômicos, no 
final da W3 Sul, praticamente vedados a curtas e 

idílicas estadas, formavam a rede hoteleira de Bra-
sília. E no capítulo dos hoje onipresentes motéis, 
termo e atividades inexistiam. Quanto às casas de 
prostituição, os residentes na nova capital, adep-
tos dos puteiros e suas diligentes profissionais, 
obrigavam-se a se deslocarem ao colado Estado de 
Goiás e sua freqüentada zona de baixo meretrício, 
a popular ZBM; situada na fronteira e imediações 
do posto fiscal, área conhecida por Sete Quedas; 
denominação herdada das cachoeiras nas proxi-
midades.

Na ausência de pistas de sentidos opostos, 
mão e contramão, do escasso trânsito, de asfalto, 
meios-fios, passeios e adequada iluminação públi-
ca, fiz a volta na avenida e apontei o carro direto ao 
Minas e sua entrada, à esquerda de minha primitiva 
direção.

Aguarde aqui, pedi a Elisa, desci e dirigi-me 
à recepção. À recepção e ao sonolento encarregado 
da função. Previdente, saquei caneta e documentos 
pessoais, imaginando a obrigatoriedade de preen-
cher ficha de hospedagem, e engoli o engano. Prático 
e perspicaz, o homem atrás do balcão, na meia-idade 
e carregada morenice, obeso e respirando ruidosa-
mente, em momento algum perdeu tempo em me 
encarar e entregar o presumido formulário. Parco 
de gestos e palavras, restringiu-se a cobrar o prévio 
pagamento da diária, depois de indagar se eu dese-
java acomodações de solteiro ou casal e informar o 
horário do café da manhã. Apanhei a chave, a in-
dicação do piso do apartamento, virei-me para sair 
e apanhar Elisa e a voz do porteiro arrastou-me de 
volta ao balcão.

– Se o senhor sair muito cedo, faça o favor de 
deixar a chave aqui – disse e apontou o local.

É, o sujeito conhecia a clientela

Continuação da página 1

GIUSEPPE VERDI
Ruy Valle

Para os italianos Giuseppe Verdi é muito mais que um compositor de óperas.  Como grande artis-
ta do período romântico, musicou histórias criadas por Victor Hugo, Lorde Byron e Alexandre 
Dumas Filho. Os personagens do período romântico lutavam  contra a desigualdade social, a 
opressão, o domínio das nações poderosas sobre povos  dependentes, como era o caso da Itália 

no século XIX, somente  unificada  como um país em 1861, tendo Verdi como um grande líder, ao lado 
de Garibaldi. Na ópera “Nabuco”, em 1842, no coral  “Va  Pensiero”,  cantado pelo povo hebreu, Verdi 
representa, por analogia, o sofrimento do povo italiano com o seu país dividido em cidades/estados,  go-
vernados por diferentes potências.  

Em 1853, indo Verdi a Paris, dirigir a apresentação de sua ópera “Il Rigoleto”, aproveitou a opor-
tunidade para assistir ao grande sucesso de Alexandre Dumas Filho na peça teatral “A Dama das Camé-
lias”. Encantado com o drama real de uma bela jovem falecida aos vinte e três anos, após breve existência 
de prazeres e paixões, ao retornar à Itália, em vinte e oito dias Verdi musicou, sob o título de “La Travia-
ta”, o drama que  redime uma também jovem e bonita cortesã de 23 anos,  fazendo com que o público 
se compadecesse da bela mulher socialmente marginalizada. Ao contrário de Dumas, em igual tempo de 
vida a jovem de Verdi foi capaz de sentimentos de grandeza, de doar-se e viver um grande amor. 

“La Traviata” estreou em Veneza, no Teatro La Fenice, casa de espetáculos que abre as portas para 
o Grande Canal, fazendo com que o público só tenha acesso por embarcações. Também em homenagem 
à “La Traviata”, o Teatro da ópera de Sidney, na Austrália, foi projetado e construído aberto para o mar.  
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ANTÔNIO HOUAISS: A ENCICLOPÉDIA
BRASILEIRA FAZ 100 ANOS – II

Rossini Corrêa

Quem se debruce sobre as traduções 
houaissianas nelas reconhecerá interesses 
e virtudes de que era portador: O Negro 

na Literatura Brasileira constitui a ponte para 
o outro de si mesmo, por tê-lo como igual, a 
dever ser pensado e compreendido; Do Latim 
ao Português representa a sua linha do tempo 
existencial, em uma dedicação incessante ao 
vernáculo, que desejava transformar em objeto 
de políticas públicas; Ulisses sumaria a sua 
disposição para o protagonismo, desde que a 
serviço da socialização do espírito, ao poder 
colocá-lo à mesa de trabalho de todo e qualquer 
leitor da língua portuguesa. 

Outro aspecto dessa pluralidade de pers-
pectivas contidas em um só homem a destacar, 
com efeito, é o referente à língua portuguesa, a 
qual constituiu uma paixão no sol a pino da vida 
intelectual de Antônio Houaiss. Diferenciais e 
gradações podem e devem ser assinalados, neste 
particular, a começar pelo fato de que todo um 
acelerador foi colocado em funcionamento, le-
vando o estudioso em questão a um desdobrar 
de possibilidades, com a façanha de publicar, em 
1959, a Tentativa de Descrição do Sistema Vocá-
lico do Português Culto na Área dita Carioca, 
para, já em 1960, editar as Sugestões para uma 
Política da Língua. Neste ensaio, o mestre exa-
minou da língua falada à língua do teatro, conec-
tando o problema à dialectologia e à etnografia, 
desaguando-o no debate sobre a língua brasileira 
e sobre o Projeto de Lei da criação do Conselho 
Federal de Pesquisas Históricas e Sociais e seus 
institutos, em conexão com a história, antropo-
logia cultural, sociologia, etnografia, ciência po-
lítica, filologia, linguística, dialectologia e saberes 
afins, conexos ou auxiliares das realidades sociais 
e culturais. Tratava-se, na verdade, de um progra-
ma visionário, a prefigurar a criação de um Minis-
tério da Cultura no Brasil.

Há de ser destacado o compromisso exis-
tencial houaissiano com a língua portuguesa, a 
perceber a necessidade de que fosse transforma-
da em ponto de pauta na agenda das políticas 
públicas, em tarefa histórica de que o Brasil não 
poderia se eximir, na condição de maior centro 
demográfico lusofalante do planeta. Deste visce-
ral contrato intelectual nasceram livros como O 
Português no Brasil e Estudos Vários sobre Pa-
lavras, Livros, Autores, nos quais se foi tornando 
um estadista, em busca das condições para o esta-
belecimento de uma política lusofônica favorável 
a uma integração, a prenunciar um acordo orto-
gráfico, cuja vigência era – como continua a ser – 
desafiadora de percalços a ultrapassar: “Entre nós 
da lusofonia, ministérios, secretarias, academias, 
centros de pesquisas e afins, de Portugal e do Bra-
sil e, emergentemente, dos países co-irmãos em 
língua, estão voltados para as suas burocraciazi-
nhas e seus projetinhos ou projetitos ou projeto-
zinhos ou projetozitos. E, entretanto, a lusofonia 

poderia entrar no pleito. Não para o orgulho dos 
seus integrantes, mas para uma participação sua-
mais lúcida e mais lúdica nos bens que podem ser 
oferecidos pela plenitude de viver”.

Sem dúvida, o apogeu do compromisso 
de Antônio Houaiss com a língua portuguesa foi 
cristalizado em dois planos, quais sejam, o do ad-
vento da Comunidade de Países da Língua Portu-
guesa e o da edição do seu monumental Grande 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.

A Comunidade de Países da Língua Por-
tuguesa – que ora é dirigida pelo Secretário 
Executivo, Embaixador Murade Isaac Miguigy 
Murargy, moçambicano apaixonado pelo Brasil, 
o qual busca a ampliação estratégica de seu sen-
tido finalístico – nasceu com o orgânico propó-
sito de realizar a política da língua portuguesa, 
no intuito de promover a sua afirmação e a sua 
difusão no concerto das nações. Ninguém po-
derá olvidar a especial e originária participação 
de dois brasileiros neste projeto de cultura in-
ternacional, que ganharia formato conclusivo 
em 1996: o Presidente José Sarney e o Embaixa-
dor José Aparecido. Quando Antônio Houaiss 
foi convidado para ser Ministro da Cultura, e 
aceitou o encargo, ambos estavam comprome-
tidos com a ideia de defesa e de promoção da 
língua portuguesa. Francisco Sales Gaudêncio, 
historiador e professor paraibano de fina estir-
pe, foi o filho que Antônio Houaiss encontrou 
na vida e os três – o que inclui a nora e jurista 
Glauce Gaudêncio – em harmonia vivenciaram 
uma daquelas grandes amizades, para recuperar 
a imagem de Raïssa Maritain. Certo dia, Sales 
Gaudêncio recebeu o pedido da socióloga As-
pásia Camargo, para que solicitasse a Antônio 
Houaiss a sua assinatura em um manifesto, em 
que ela era indicada ao Presidente Itamar Fran-
co, para ser Ministra da Cultura. Sales, que é 
amigo dos amigos, não se furtou à solicitação e 
telefonou para o seu pai adotivo. Este, ao saber 
o propósito da ligação, respondeu-lhe: 

– Só assino se o manifesto sugerir Aspásia 
Camargo para o Ministério da Ordem Clariana, 
pois Ministro da Cultura o Brasil já tem. José Apa-
recido está aqui em casa, convidando-me para sê-
-lo, e eu já aceitei. Vem imediatamente para o Rio 
de Janeiro, que vamos comemorar. Não esquece o 
feijão verde e a carne de sol. 

Reporto-me a esta circunstância, no ex-
clusivo propósito de demonstrar como o rio 
profundo da história foi entretecendo caminhos 
e articulando pessoas e projetos, no intuito de 
transformar a língua portuguesa em política pú-
blica internacional. O advento e a afirmação da 
Comunidade de Países da Língua Portuguesa, de 
cujas responsabilidades, em homenagem a si mes-
mo, o Brasil não pode se divorciar jamais, consti-
tui o resultado de décadas de sonhos e labores de 
gerações, para o qual Antônio Houaiss concorreu, 
tornando-se, neste sentido, o estadista da língua 

portuguesa, destacado integrante de missões e 
comissões encarregadas de entretecer os acordos 
ortográficos luso-afro-brasileiros, moldados se-
gundo o reconhecimento cultural da heterono-
mia, combinado com a construção estrutural da 
isonomia, segundo consignou em A Nova Orto-
grafia Portuguesa.

Quanto ao Grande Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa, em sua tessitura, nasceu com 
o propósito de ser o mais completo de todos os 
tempos, em uma tradição de grandes glossários, 
que vão de Morais e Silva a Jaime de Séguier, sem 
o olvido de Cândido Figueiredo e Caldas Aulete, 
desembocando no Aurélio, do alagoano Buar-
que de Holanda Ferreira. A obra em questão tem 
muitos milhares de palavras a mais dicionariza-
das, levando vantagem sobre os precedentes, ao 
reunir cerca de 230.000 verbetes, mais de 376.000 
acepções, 415.000 sinônimos, 26.400 antônimos e 
57.000 palavras arcaizadas, em trabalho ciclópico, 
no qual o coringa dirigiu cento e cinquenta co-
laboradores de diferentes países lusófonos. Foi o 
coroamento de uma vida, sem dúvida, típico de 
quem não esteve aqui simplesmente a passeio, 
mas se encontrou no mundo a serviço, sem que 
deixasse ou se esquecesse do que existe de praze-
roso nos lazeres. 

Em se tratando deste capítulo hedonístico, 
dos lazeres mais prazerosos, Antônio Houaiss se 
credenciou, de maneira magistral, escrevendo os 
deliciosos A Cerveja e seus Mistérios, Magia da 
Cozinha Brasileira para Deuses e Mortais e Re-
ceitas Rápidas, livros nos quais não deixou jamais 
de ser o esteta preocupado com a linguagem mais 
castiça.

Relativamente ao gosto e à reputação na 
arte culinária, Antônio Houaiss firmou remanso-
sa jurisprudência no Brasil, ganhando notorieda-
de inabalável de homem de hábitos refinados, mas 
democráticos, de que a cerveja é o testemunho 
maior. Por quê? Pela circunstância de que, na mo-
dernidade, a difusão do consumo da cerveja e do 
whisky entre as massas, sobretudo inglesas, dos 
séculos XVII e XVIII, deveu-se à contrapartida 
da degustação de vinhos pelas elites aristocráti-
cas, uma vez atingidas qualidades quase celestiais, 
com o concurso decisivo de pesquisas avançadas 
nos mosteiros da Igreja Católica. Não podendo o 
hábito do vinho ser disseminado, democratica-
mente, pelo seu alto custo, ainda mais porquanto 
a Inglaterra o importava da França, da Itália, da 
Espanha e de Portugal, o remédio foi estimular a 
ingestão do whisky e da cerveja no âmbito popu-
lar. Consigno-me que o culto à cerveja por Antô-
nio Houaiss significou, nesse aristocrata do espíri-
to, mais uma abertura democrática, à semelhança 
de Marco Túlio Cícero no mundo romano, quase 
como resposta à simbologia da nobreza da Ingla-
terra, que reconhecia como bom, firme e valioso 
um homem, se o fosse de três garrafas: só que de 
vinho...
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AURÉLIO, O AVÔ QUE NÃO 
FAZIA NADA

Edmílson Caminha

A par da produção de lexicógrafo, 
Aurélio Buarque de Holanda bri-
lhou como o admirável contista 
de Dois mundos (“O chapéu de 

meu pai” e “Retrato de minha avó” são péro-
las do gênero) e o competente tradutor dos 
Pequenos poemas em prosa, de Baudelaire. 
Com Paulo Rónai, organizou um verdadeiro 
monumento: os dez volumes da coleção Mar 
de histórias, antologia do conto mundial que 
começa com os egípcios e chega à primeira 
metade do século XX.

Apaixonado pela história e pela fortuna 
do português, o dicionarista era um arqueó-
logo da língua, um garimpeiro de palavras, 
um pescador de locuções. Sabia que todo vo-
cábulo é, a um só tempo, único e vários, pela 
etimologia, pelo sentido original, pelas alte-
rações morfológicas e semânticas no correr 
do tempo, pelas máscaras que os encobrem 
e confundem o leitor. No belo discurso com 
que agradeceu à Assembleia Legislativa do 
Ceará o título de Cidadão Cearense, lembrou 
um trecho do primeiro capítulo de Iracema: 
“Serenai, verdes mares, e alisai docemente a 
vaga impetuosa, para que o barco aventurei-
ro manso resvale à flor das águas.” Menino, 
intrigava-lhe o paradoxo daquele “aventu-
reiro manso”: se era aventureiro, como po-
dia ser manso? Já adulto, percebeu que não 
se tratava de adjetivo, mas de advérbio: para 
que o barco aventureiro mansamente, suave-
mente deslize à flor das águas...

Eleito em 1961 para a Academia Bra-
sileira de Letras, problemas no automóvel 
que o conduzia a uma sessão obrigaram-no 
a descer em plena rua e pegar um táxi. De 
fardão, espada à cinta e chapéu com plu-
mas, Aurélio percebeu que o motorista o 
observava pelo retrovisor, até criar coragem 
e, respeitosamente, perguntar: “Sois rei?” 
Diz-se que a história inspirou a Jô Soares o 
personagem Reizinho, que mandava e des-
mandava em Viva o Gordo.

Como acadêmico, não escondia sua 
desavença com Gilberto Amado. Assoou-se 
ruidosamente em meio ao discurso de pos-
se do sergipano, que interrompeu a leitura 
para sutilmente criticá-lo:

– Vou repetir o trecho que acabei de 
ler, porque gosto muito dele.  

De mais a mais, Glauce e Sales Gaudêncio 
têm que retornar ao proscênio, com duas histórias 
reais e impagáveis, que envolvem consonâncias 
e dissonâncias, descobertas e ressentimentos em 
torno da boa mesa, personificada pelo Mestre dos 
Mestres.

A primeira delas é referente ao desafio 
proposto por Antônio Houaiss, de que gostaria 
de ser recebido em sua casa para um jantar em 
João Pessoa, que Tarcisio Burity chamava do me-
lhor cinco estrelas da Paraíba, por ocasião de sua 
ida como conferencista de um simpósio sobre ar-
quivologia, biblioteconomia e informação, desde 
que lhe apresentasse um prato por si desconhe-
cido. Sales telefonou para a sua mãe, em São José 
das Piranhas, antiga Antenor Navarro, no alto 
sertão paraibano, e esta recomendou ao filho que 
fizesse um carneiro com arroz e farofa de golão 
e colocasse tudo, camada por camada, ensopado 
em manteiga de garrafa, dentro de uma melancia 
sem o interior vermelho, transformada em mo-
ringa. Este foi o prato principal, só que, depois de 
degustá-lo, o mestre confessou que já o conhecia 
da tradição culinária dos libaneses maronitas, le-
vada para o norte da África, transposta para a 
Península Ibérica e desembarcada no Nordeste 
do Brasil, nos tempos coloniais, a justificar a sua 
presença na Paraíba. O gastrônomo solicitou que 
este prato passasse a se chamar Carneiro a Antô-
nio Houaiss.

A segunda delas, ao contrário, destaca o 
casal Glauce e Sales Gaudêncio em Copacabana, 
bairro da infância de Antônio Houaiss, a pé e às 
pressas, em busca de um veiculo, na direção do 
apartamento do mestre, anfitrião que os receberia 
para jantar. Sucede que, transitando frente a um 
restaurante na Avenida Atlântica, os Gaudêncio 
foram chamados por um garçom, que lhes avisou 
do desejo de um cliente ilustre, presente em seu 
restaurante, de lhes cumprimentar. Para ali o casal 
se dirigiu e encontrou o Ministro Abelardo Jure-
ma, que retornara ao Brasil, vindo dos tempos de 
João Goulart, em que ocupara a Pasta da Justiça. 
O ilustre paraibano convidou os Gaudêncio para 
jantar, e estes lhes disseram, agradecidos, que não 
aceitavam o regalo, em virtude de compromisso 
com o Embaixador Antônio Houaiss. Qual não foi 
a expressão de Abelardo Jurema: 

– O quê?! Vocês vão jantar com Antônio 
Houaiss? Então nós vamos juntos. Eu vou agori-
nha com vocês, já estou pedindo a conta. 

Sales Gaudêncio, repleto de cuidados, po-
rém, de maneira inevitável, ponderou ao ilustre 
paraibano: 

– Ministro, não será possível... Não pode-
mos criar este constrangimento para Professor 
Antônio Houaiss. Ele é um homem metódico e 
trabalha com porções, não estando preparado 
para receber convidado de convidado. Desculpe...

Foi o caos. Uma grande amizade ali foi 
rompida. Quando o casal Gaudêncio retornou à 
Paraíba, encontrou nos jornais da cidade artigo 
do Ministro Abelardo Jurema, sem nominá-los, 
intitulado algo parecido com “Os Eleitos do Sr. 
Antônio de Houaiss”, no qual o ilustre paraibano 
censurava a conduta dos que, ao desfrutarem do 
privilégio do referido convívio, preferiam desco-
nhecer seus conterrâneos, que eram amigos de fé, 
irmãos, camaradas...

Enquanto muitos (ainda hoje) sub-
metem-se a escrever de graça, o lexicógrafo 
pugnou, sempre, pela remuneração da ati-
vidade intelectual, que exercia profissio-
nalmente, e tinha, portanto, preço, como o 
construtor cobra por uma ponte e o médico 
por uma consulta. Lembrava o dia em que 
recebera o diretor de um complexo indus-
trial baiano, com a proposta de que desse 
um curso para os servidores da empresa:

– Nós lhe oferecemos passagem e hos-
pedagem...

Ao que respondeu, irônico:
–  Meu caro, se eu moro no Rio e você 

me convida para ir a Salvador, suponho que 
me dará as passagens, pois ir e voltar a pé 
cansa, na minha idade. Espero, também, 
que me dê hotel, para que não tenha de dor-
mir na rua. Agora me diga: quanto recebe-
rei pelo planejamento do curso, pela elabo-
ração do material, pelas horas de aula...?

E nos explicava, para que o compreen-
dêssemos:

– Ajo assim em nome dos escritores, 
dos redatores, dos revisores que, já tão mal 
pagos, não podem, nem devem, trabalhar 
gratuitamente. Ganho muito com o dicio-
nário, bem mais do que preciso, embora 
todo esse dinheiro venha tarde, quando já 
me sinto velho, cansado, sem ânimo para 
aproveitar as delícias do mundo. Bom se-
ria ter a conta bancária de hoje aos 20 anos, 
cheio de força e de saúde para amar, para 
beber e para comer o que há de melhor na 
vida...

Ao morrer em 1989, a caminho dos 
oitent’anos, o escritor sabia que, para mi-
lhões de brasileiros, “consultar o Aurélio” 
era abrir um dicionário, ainda que não o 
dele... E humildemente aceitava o pequeno 
valor que se credita aos homens de letras:

– A importância que nos dão é qua-
se nenhuma, ao menos pelos mais jovens. 
Imagine que, na escola do meu neto Pedro 
Antônio, a professora pediu à meninada que 
dissesse qual a profissão do avô. “O meu é 
engenheiro!”, “o meu é economista!”, “o meu 
é advogado!”

– E o seu, Pedrinho...?
– Ah, tia, meu avô não faz nada, não. 

Ele passa o dia escrevendo...



8 Jornal da ANE
Abril 2016

Associação Nacional de Escritores 

ALMEIDA FISCHER CENTENÁRIO – I
Anderson Braga Horta

Em fins de 1943, com os seus 27 anos, portan-
to, desembarcou no Rio de Janeiro com uma 
carta de Mário Neme (o Dr. Salim que publi-
cava na Gazeta de Piracicaba) apresentando-

-o ao já prestigioso autor de O Conde e o Passarinho, o 
cronista Rubem Braga. Este, por sua vez, o encaminhou 
a Carlos Lacerda, que, segundo Luiz Carlos Guimarães 
da Costa (em sua preciosa História da Literatura Bra-
siliense), lhe deu o primeiro emprego, na Agência Me-
ridional, dos Diários Associados. No Rio, passaria por 
diversas redações: as revistas Dom Casmurro e Van-
guarda, O Jornal, Correio da Manhã, Diário Carioca, 
Jornal do Brasil.

Foi uma época de grandes definições, essa. 
Além da confirmação no jornalismo, formou-se em 
Direito, em 1948, pela Faculdade do Rio de Janeiro. 
No ano anterior, ingressara no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, mediante concurso público em 
que obtivera o primeiro lugar. Cumpriria no IBGE uma 
carreira de trinta anos, vindo a se aposentar como As-
sistente Jurídico do Ministério da Educação e Cultura. 
Passo importantíssimo para o jornalista e homem de 
livros, foi cofundador do suplemento Letras e Artes, 
do jornal A Manhã, secretariando-o até 1950 e, daí em 
diante, dirigindo-o até a derradeira edição, em 1954. 
Em 1947 estréia em livro com Horizontes Noturnos 
(Editora A Noite), seguido de O Homem de Duas Ca-
beças (Edições Oásis, 1950; reeditado em 1953 e 1971; 
vencedor do Prêmio Afonso Arinos, da Academia Bra-
sileira de Letras) e A Ilha e Outros Contos (Os Cadernos 
de Cultura, Ministério da Educação e Saúde, 1953). En-
tre 1949 e 1960, participou em importantes antologias, 
como a Antologia de Contos de Novos Escritores do Bra-
sil (Edição Revista Branca, de Saldanha Coelho), a An-
tologia Italiana per la Scuola Media, de Virgilio Casale 
e Domenico Di Maggio, a Antologia do Conto Paulista, 
de João Pacheco, e O Conto da Vida Burocrática, de R. 
Magalhães Júnior.

Já era Almeida Fischer um jornalista e escritor 
vitorioso quando se transferiu para Brasília, em fins de 
1960 (com 44 anos, portanto). Não veio para tentar a 
vida, como se diz. Trazia já todos esses louros, mais 
uma carreira bem-sucedida no serviço público. Mas 
em Brasília consolidou sua obra de narrador, realizou 
sua vocação para a crítica, exerceu frutuosamente car-
gos de importância na área da produção artístico-lite-
rária, realizou eventos, criou periódicos e entidades, 
teceu, enfim, uma teia cultural que deu à Cidade um 
amadurecimento e uma feição espiritual digna de sua 
condição de nova e moderna capital do País.

Superintendente da Fundação Cultural do Dis-
trito Federal, instituiu a Semana Nacional do Escritor, 
depois Encontro Nacional de Escritores, que reunia 
anualmente em Brasília os maiores nomes do País. 
Eram encontros fecundos, com palestras e debates (al-
guns acirradíssimos...), animados, na parte social, por 
excelentes coquetéis de confraternização. (Sobre esses 
encontros, veremos, daqui a pouco, um interessante 
depoimento póstumo de Fischer.) Fomentou as artes 
plásticas, por meio do Salão de Arte Moderna do Dis-
trito Federal, que reunia os mais destacados artistas 
nacionais. 

Na área jornalística, saudoso talvez dos tempos 
do Letras e Artes, associou-se a Sousa Neto para orga-
nizar páginas dedicadas às letras nos jornais Crítica e 
Diário do Brasil. No Diário de Brasília foi responsável 

pelo suplemento Enfoque; no BsB Brasil, depois BsB 
Diário, pelo suplemento Letras. Com Domingos Car-
valho da Silva e Afonso Félix de Sousa organiza para 
a Thesaurus, de Victor Alegria, a revista Compromisso. 

Deu-nos a antologia Contistas de Brasília, a pri-
meira do gênero na nova capital, lançada pela Livraria 
Dom Bosco Editora, em 1965. Para a Horizonte, de 
Geraldo Vasconcelos, criou e dirigiu a série 10 Contos 
Escolhidos.

Espírito associativo, comandou a fundação da 
ANE — Associação Nacional de Escritores (em cujo 
edifício-sede, que ostenta o seu nome, lhe prestamos 
este preito). Nascida em 21 de abril de 1963, no espaço 
da Livraria Dom Bosco, de Francisco Scartezini Filho 
(na SQS 108), é a mais antiga sociedade literária de 
Brasília, e em seu seio se geraram as mais importan-
tes das que se lhe seguiram. Fischer foi, de início, seu 
vice-presidente, e presidente de 1969 a 1979. Liderou a 
criação da Academia Brasiliense de Letras, cuja data de 
fundação pode ser fixada em 8 de março de 1964; e, em 
25 de julho de 1987, juntamente com José Geraldo, a da 
Academia de Letras do Brasil. Apoiou a da Associação 
Profissional dos Escritores do Distrito Federal, passo 
exigido para a constituição do sindicato, em que afinal 
se transformou.

Lecionou Literatura Brasileira na UnB e, além 
dessa disciplina, Teoria da Literatura no Centro Uni-
versitário de Brasília, o atual UniCEUB. Em 1972 a 
Universidade do Ceará conferiu-lhe a Medalha do 
Mérito Cultural. Foi sócio honorário da Academia de 
Paestum, de Salerno (Itália). Fez em Madri, em 1973, 
com bolsa da OEA e do governo espanhol, curso de 
produção e comercialização do livro. Chefiou delega-
ção de nosso país em simpósio luso-brasileiro sobre a 
indústria do livro, em Lisboa. Em 1979 e 1980 dirigiu o 
Centro de Estudos Brasileiros em Rosário, Argentina. 
Postumamente, em1997, foi-lhe outorgado o título de 
Cidadão de Brasília, por iniciativa do Deputado Distri-
tal Geraldo Magela. Cumulando a homenagem, a Câ-
mara Legislativa se deslocou de sua sede para realizar a 
solenidade no Edifício Almeida Fischer.

O Narrador

De Brasília, Almeida Fischer retoma sua con-
tística publicando Nova Luz ao Longe, pela Martins, 
de São Paulo, em 1965. O livro recebeu o Prêmio de 
Ficção Prefeitura do Distrito Federal desse ano, e teve 
segunda edição pela brasiliense Ebrasa, em convênio 
com o Instituto Nacional do Livro, em 1971. Nesse 
mesmo ano, com o mesmo selo, sai a terceira edição 
d’O Homem de Duas Cabeças. Em 1980 os seus 10 Con-
tos Escolhidos (Horizonte/INL). E em 1988, coroando 
os seus trabalhos no gênero, Memorial de Inverno, pela 
Thesaurus.

As safras brasilienses são fecundas. Em 1970 
o narrador estréia no romance com O Rosto Perdido 
(Ebrasa), que terá segunda edição, carioca (Record/
INL), em 1978, e terceira pela Thesaurus (Brasília, 
1985). No ano de sua morte, em 1991, sai a novela De 
Repente a Primavera, com a marca Signo Editora. Dei-
xa um romance inédito, A Repressora, do qual se dará 
notícia adiante.

Dezenas de escritores de vulto opinaram sobre 
esses livros (menciono, quase aleatoriamente, Dinah 
Silveira de Queiroz, Fausto Cunha, Álvaro Lins, Lygia 

Fagundes Teles, Ledo Ivo, João Gaspar Simões...); não 
há como transcrever algo de cada um sem levar ao fas-
tio. Limitar-me-ei a uns poucos, não aleatoriamente, é 
claro, mas também não me atendo à importância atri-
buída aos comentaristas, antes procurando produzir 
uma espécie de micropanorama do que na obra fische-
riana têm apontado. 

Caio Porfírio Carneiro, não sem antes afirmar 
que Fischer, “escritor de talento e inegáveis méritos .... 
batalhou mais pelos outros do que para si mesmo”, diz 
em artigo recente, para o Linguagem Viva (Piracicaba, 
março de 2015: 

Além dos volumes onde reuniu seus ensaios 
e trabalhos críticos, deixou uma obra de ficção da 
melhor qualidade. Livros como O Rosto Perdido, De 
Repente a Primavera e Memorial de Inverno, para só 
citar estes, nada devem aos que de melhor fizeram e 
fazem as nossas letras. Senhor de um estilo elegante, 
sóbrio, filigranado de sutis achados, rico de nuances 
harmoniosas, que dão bem a medida do quanto o 
idioma português, com as nossas particularidades, 
pode se vestir artisticamente, se é um mestre e um 
bom cinzelador quem com ele lida. 

No Correio Paulistano (advirto que nem sem-
pre poderei citar as datas) Nuto Sant’Anna aplaude “o 
autêntico contador de histórias, servido por grandes 
qualidades artísticas”, destacando em seus contos “o 
equilíbrio, a interpretação psicológica, a maliciosa ob-
servação das coisas e dos fatos”. 

De acordo com Stefan Baciu, no Letras e Artes 
(21.9.1952), ele escreve “sem pressa, com um perfeito 
conhecimento de todos os efeitos, dominando a difícil 
arte de contar com uma grande segurança”.

Ainda no Letras e Artes (20.5.1951), depõe Te-
místocles Linhares:

Não seria nenhum exagero .... atribuir à anar-
quia presente da linguagem entre nós a escassez de 
bons contistas. Isto é, de contistas que escrevam con-
tos semelhantes a seres vivos, com sangue nas veias, 
mas também despidos de impulsões caóticas, que só 
servem para estabelecer uma espécie de divórcio en-
tre a vida e a literatura.

É exato que existem as exceções. E é a propó-
sito de uma delas, seja dito logo, que estão nascendo 
estes comentários.

Se há alguém que tenha consciência da res-
ponsabilidade de contista, repousando toda ela na 
composição e na linguagem, sem lhe emprestar ne-
nhuma estreiteza gramatical, este alguém é Almeida 
Fischer.

 “O contista”, pontifica Sérgio Milliet, “se expri-
me sempre da maneira mais adequada ao assunto, che-
gando em contos de fundo trágico, como o do ‘Rosto’, a 
uma densidade rara” (O Estado de S. Paulo).

Joaquim Ribeiro (O Jornal) vê em Horizontes 
Noturnos “um esplêndido espólio de tipologia hu-
mana”.

Das páginas da revista Ausonia, n.º 32 (Siena, 
Itália, março de 1949), vem a palavra de Luigi Fioren-
tino: “Osservatore attento della vita e delle passioni de-
gli uomini, spiritualizza le sue creature con forza della 
fantasia”, com uma “impressionante originalità .... che, 

Continuação da página 1
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senza troppo concedere all’analisi psicologica, si risolve 
con l’ala della poesia”.

Segundo Reynaldo Bairão, na Revista Branca, 
“contos como ‘O Mostrengo de Vila Maria’, como ‘O 
Rosto’, e como ‘A Solteirona’, poderiam constar de qual-
quer antologia, como pequenas obras-primas que são”. 

Antônio D’Elia, a propósito de “O Mastro” (A 
Ilha e Outros Contos), afi rma em A Manhã de 1.º de 
junho de 1954:

O que perturba em Almeida Fischer não é o 
seu surrealismo neste conto e os seus mergulhos in-
trospectivos em outros da coletânea. A perturbação 
mais forte vem do contraste entre as situações psico-
logicamente “violentas!” e irreais (pelo menos inve-
rossímeis) e a sua linguagem simples, muitas vezes de 
composição narrativa objetivíssima.

Em harmonia com isso penso que está o que 
diz Teresinha Pereira em Vida Universitaria (México, 
16.8.1973):

El estilo de los cuentos del escritor brasileño 
Almeida Fischer representa un caso especial en la nue-
va narrativa latino americana. Mucho tiempo antes 
del desarrollo en la América hispánica de la corriente 
literaria llamada “realismo mágico”, Almeida Fischer 
ya había adoptado en su obra la inclusión de la magia 
como un elemento enriquecedor del tema de la fi cción 
y como un medio de resaltar las posibilidades de in-
vención en los sucesos ordinarios de la vida cotidiana.

Pela mão desses escritores damos um matizado 
passeio pela fi cção de Almeida Fischer e organizamos 
na mente um interessante resumo de sua imaginação e 
de seu estilo. 

Enumero, assumindo o risco de omissão, os 
sócios da ANE que sobre nosso autor escreveram: 
Dinah Silveira de Queiroz (A Manhã, Rio, 5.4.1951), 
Fontes de Alencar, em Kalevala e Outros Temas, Th e-
saurus, 2014; Fabio de Sousa Coutinho, em Elogio de 
Fernando Mendes Vianna (discurso de posse na Aca-
demia de Letras do Brasil), Th esaurus, Brasília, 2010; 
Danilo Gomes, em Escritores Brasileiros ao Vivo, vol. 
1, Comunicação, Belo Horizonte, 1979; Antônio Ro-
berval Miketen, em Enigma e Realidade, Th esaurus, 
1983; José Geraldo, em Ensaios Literários, Th esaurus, 
2005; Domingos Carvalho da Silva, apresentando a 
primeira série de O Áspero Ofício e Nova Luz ao Lon-
ge; Alan Viggiano, em Meninos, Eu Li!, André Quicé, 
2006; Napoleão Valadares, no Dicionário dos Escrito-
res de Brasília, idem, 1994, 2003 e 2012; Wilson Perei-
ra, em A Literatura Brasiliense, Universa, 1999, e o já 
mencionado Luiz Carlos Guimarães da Costa (Histó-
ria da Literatura Brasiliense, Th esaurus, 2005). Hei-
tor Martins, a par de “Almeida Fischer, em Brasília, 
entre o Real e o Fantástico”, estudo introdutório a 10 
Contos Escolhidos (Horizonte, 1980), levanta-lhe ex-
tensa bibliografi a (a que podemos acrescentar dados 
oferecidos nos próprios livros de Fischer, se bem que 
nem sempre completos). Lembro ainda, com matérias 
em periódicos como o BsB Letras (que lhe dedicou 
integralmente a edição de 22 de dezembro de 1991), 
o Jornal do Brasil e o Linguagem Viva (editado em 
sua terra natal por Adriano Nogueira e Rosani Abou 
Adal), os nomes de Aglaia Souza, Branca Bakaj, Hil-
da Mendonça, J. M. Leitão, João Carlos Taveira, Julio 
Cezar, Marlene Andrade Martins e Patricia Bins; no 
Correio Braziliense, José Augusto Guerra (14.8.1970) 
e Luiz Beltrão (14.8 e 20.11.1970).

CORREÇÃO

Os sonetos FUMO e FANATISMO, atribuídos erroneamente, na página 
4 do n° 68 do JORNAL da ANE, ao associado Gilmar Duarte, são, na realida-
de, de autoria da poeta portuguesa Florbela Espanca (1894-1930).
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静夜思，李白 (唐朝). 
 

 

床前明月光， 

疑是地上霜。 

举头望明月， 

低头思故乡。 

 
 

 
 

“Pensamentos numa Noite Silenciosa” 
Li Bai (Dinastia Tang) 

 
Diante da minha cama, um raio de lua, na escuridão, 
Fico em dúvida e acho que pode ser geada no chão. 
Ergo a cabeça, contemplando ao longe a lua cheia, 
Baixo a cabeça, saudade da minha terra de criação. 

 
 

 “Pensamentos numa Noite Silenciosa” é o poema mais famoso de um dos mais famosos 
poetas da China antiga, Li Bai, da Dinastia Tang. A Dinastia Tang (618 - 907) foi uma das mais 
prósperas Dinastias chinesas, que se destacou nas áreas da literatura, do comércio, da agricultura, 
da siderurgia e da arte. A era Tang é conhecida como “A Era de Ouro da Poesia Chinesa”. 

Li Bai (701 – 762) foi o maior poeta romântico da Dinastia Tang. Conhecido, na China, como o 
“Poeta Imortal”, teve alguns de seus poemas traduzidos para o português, por Cecília Meireles. 

O poema acima foi composto numa noite fria, quando o poeta estava exilado e há muito 
tempo longe de sua terra natal. Acordado, de repente, pela saudade, escreveu seus pensamentos. 

 
 
 

Tradução livre, com adaptações de rima e métrica, por Gilberto C. Vaz,  
coordenador do Grupo de Estudo da Cultura Chinesa de Brasília. 

 
 

Copyright ©. Perguntas e dúvidas: gechina@culturachinesadebrasilia.com 

BUENOS  AYRES
(Um exemplo a ser seguido)

Arlete  Sylvia

Em janeiro de 2016 fui a Buenos Ayres 
pela segunda vez. Não sei se da pri-
meira não prestei atenção, porém 
agora sim e fiquei surpresa e admi-

rada com a cidade, que além de tantas opções 
de  divertimento observei uma cidade  total-
mente limpa, bela e sem pichações. Não vi 
lixo e nem contêiner pelas ruas, então pensei, 
cadê o lixo?

Fiquei hospedada em um hotel próximo 
ao Obelisco que representa o símbolo de Buenos 
Ayres. Havia ainda outros hotéis, bares e restau-
rantes, e uma praça com muitos bancos onde as 
pessoas fi cavam sentadas conversando até altas 
horas. Não vi assaltos, pedintes ou mendigos. E 
enquanto o Brasil já vivia o pânico da dengue lá 
ninguém falava sobre o assunto.

Os comerciais de televisão eram tão edu-
cados quanto os porteños, eram poucos, em 
tom moderado, diferente do Brasil em que cada 
um quer gritar mais que o outro, talvez pensan-
do  que assim irão vender mais. E o lixo?

Ainda intrigada com isso, uma noite ob-
servei que por volta de 19 horas, cada funcioná-
rio de cada empresa levava seu próprio contêiner 
até um local estabelecido e colocava seus resíduos 
devidamente acondicionados para daí a mais ou 
menos uma hora o carro  do lixo passar levando 
tudo. E os contêineres (particulares) eram trazi-
dos de volta para dentro dos estabelecimentos 
para no dia seguinte repetirem o mesmo gesto.

Isso é cultura: sem lixo nas ruas, sem 
pichações, sem mendigos, sem pedintes e sem 
assaltos. 
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Quando conheci Almeida Fischer? Não 
sei. Provavelmente numa das suas 
visitas à sede da União Brasileira de 
Escritores, quando vinha de Brasília 

para Piracicaba, sua terra natal. Ele gostava de 
uma boa cervejinha, no bar da entidade ou em 
algum restaurante, em agradáveis reuniões notur-
nas. Tipo mediano, um tanto forte, avermelhado, 
olhos vivos e mais para azuis, calmo de gestos, 
risonho e simpático. Os bate-papos com ele, em 
rodas de amigos, às vezes entravam pela noite. 
Lembrava um pouco um daqueles boêmios à an-
tiga, pela polidez dos gestos, bem penteado, bem 
vestido, elegante até nas tragadas que tirava dos 
cigarros que fumava seguidamente.

Professor em Brasília, gostou dos ares de 
lá e lá ficou muitos anos, até o final dos seus 
dias. Para minha satisfação, apreciava o que eu 
escrevia e deu destaque, em artigos, a mais de 
um livro meu. Incluiu-me, com outros nomes de 
expressão nacional, na coleção que organizou de 
contistas brasileiros, lançada pela Editora Hori-
zonte, da Capital Federal, com o apoio do Ins-
tituto Nacional do Livro. Trabalho padronizado, 
bem feito, com tiragem de cinco mil exemplares 
cada, e o título uniforme: “Dez contos de fula-
no...”, “Dez contos de cicrano...” Coleção 10. Por-
que eram dez contos selecionados de dez con-
tistas. Ele, excelente contista, relutou muito em 
entrar na coleção. Dizia-me que não ficava bem 

ele, que a organizara, participar da mesma. Mas 
entrou e eu fui enfático: 

– Besteira, Fischer. Você é muito bom. De-
via ser o primeiro da coleção. Há um mundo de 
gente aí, e você conhece, que vive à sombra do po-
der só para aparecer. 

Foi um grande divulgador das nossas letras 
e da nossa cultura. Organizou vários encontros de 
escritores em Brasília, fundou a Associação Na-
cional de Escritores da Capital Federal e fez lança-
mentos de livros de escritores de outros Estados. 
Sem tirar nenhum proveito disso.

Embora escritor de talento e inegáveis mé-
ritos, creio que Almeida Fischer batalhou mais pe-
los outros do que para si mesmo. Além dos volu-
mes onde reuniu seus ensaios e trabalhos críticos, 
deixou uma obra de ficção da melhor qualidade. 
Livros como O Rosto Perdido, De Repente a Pri-
mavera e Memorial de Inverno, para só citar estes, 
nada devem aos que de melhor fizeram e fazem 
as nossas letras. Senhor de um estilo elegante, só-
brio, filigranado de sutis achados, rico de nuances 
harmoniosas, que dão bem a medida do quanto 
o idioma português, com as nossas particularida-
des, pode se vestir artisticamente, se é um mestre 
e um bom cinzelador quem com ele lida.  

Para além da nossa amizade, fui um admi-
rador incondicional da beleza do seu estilo. E não 
era só o escrever bem e com elegância. Os diálo-
gos oportunos, as tramas bem urdidas dos seus 

trabalhos ficcionais, tinham e têm um calor pró-
prio e humaníssimo.

Recordo as conversas descontraídas, nas 
mesas de bares, de que ele tanto gostava, junta-
mente com o escritor piracicabano, seu conter-
râneo, Adriano Nogueira, e a bela poetisa Rosani 
Abou Adal, diretores do excelente tablóide literá-
rio Linguagem Viva. Rosani tinha por ele uma ca-
rinhosa afeição. Ela quem me deu a notícia de sua 
doença cardíaca. Safenado, tudo se complicou.

Nascido em 1916, Osvaldo de Almeida Fis-
cher viria a falecer em 1991, ainda com bastante 
vigor para muitos outros anos de trabalho útil 
pela literatura brasileira e pela sua própria. Dei-
xou inédito um belíssimo romance, que tive o pra-
zer de ler no original. Obra de conflito familiar e 
suas solidões, em andamento poético e um pouco 
doído. Tudo fez para publicá-lo em vida. Como 
morreu um pouco em cima do texto, em anos de 
elaboração, só aceitaria, como me disse, lançá-
-lo por uma editora de boa distribuição. Recebeu 
promessas, mil promessas, mas não viu o livro nas 
vitrinas das livrarias.

Guardo dele muitas cartas afetuosas e a grati-
dão de ele ter acreditado nos meus escritos, aos quais 
deu tanta força para divulgação, a troco de nada.

A troco, apenas, de uma amizade tranquila 
que se extravasava nas conversas descontraídas, 
entre copos de cerveja e tira-gosto com pedaci-
nhos de queijo... 

O ESCRITOR ALMEIDA FISCHER
Caio Porfírio Carneiro

PARA VOLTAR A VIVER
Leo Barbosa*

“Para alguns a vida sepulta mais que a morte.” (Mia Couto)

Laços de sangue não são garantia de nada. Não raro, eles podem ser 
o maior desenlace que podemos ter na vida. E é nesse caminho 
que se constrói o romance “Para fugir dos vivos”, de Eltânia André 
(Editora Patuá, 2015). Dividido em duas partes, Livro I e Livro do 

Miguel, a obra põe em evidência a incomunicabilidade humana num tom 
memorialístico, sem, no entanto, ser piegas. O sequestro da subjetividade 
escorre nas entrelinhas para nos lembrar de que todos estamos vulneráveis a 
perder o norte de nossas vidas a partir de um outro. 

Na narrativa, as figuras do pai, da mãe, dos filhos e de seus cônjuges 
revelam que todos estes são dotados de uma misantropia a qual eles não a têm 
por escolha, tampouco por individualismo; mas por repulsa. Eles dividem o 
mesmo teto, mas não as mesmas histórias. Todos são estranhos no ninho.  

O pai é representado como um homem alto, no auge do patriarcalismo. 
Era um ser intocável, como sugere o objeto da redoma e as constantes defesas 
de sua esposa. Sua estatura física representa o próprio agigantamento diante 
da família. Era opressor, tolhia a todos e a tudo. Em certo momento, após a 
sua morte, os filhos estavam tomados pela fome e, às escondidas, comeram 
um sanduíche de mortadela. Pode-se ler que, só após a morte do pai é que eles 
sentiram fome. Estavam insaciáveis com sua presença. Sem querer abusar do 
trocadilho, mas não era a mortadela o alimento, mas a morte dele, a do senhor, 
que os impedia de serem famintos pela vida. Semelhante clima (inconfesso) 
podemos ler nas entrelinhas do conto “Peru de Natal”, de Mário de Andrade. 

Sobre a mãe, que após o falecimento do marido, se suicida, não se 
sabe a causa que a levou a praticar tal ato, mas talvez a sua indisposição e 

deslocamento perante a vida, porque vivia em função do esposo. Como um 
personagem do filme “Um sonho de liberdade”, ao ter concedida a liberdade, 
se matou, pois não aprendeu a ser livre. 

Os irmãos são simbolicamente separados por capítulos. Nota-se que o 
Livro I (sem nome) predomina, sendo a representação de um Eu dominante, 
que possui maior discurso sobre um outro “Livro do Miguel”. É preciso atribuir 
ao outro uma identidade enquanto o “Eu” se define e dispensa apresentações.

O espaço da narrativa é fundamental para a construção das vidas 
opostas, afinal “Aquela cidade era um túmulo para os meus anseios. Eu estava 
rodeado de coveiros”. Em um registro de lutos e lutas, num ambiente marcado 
por idiossincrasias e provincianismo, as histórias se confrontam e defrontam, 
se esbarrando nas diferenças e semelhanças. 

Além disso, Eltânia demonstra domínio do discurso indireto livre para 
que assim se crie uma atmosfera que entrelaça a fala dos narradores e das 
personagens. 

Outro recurso atraente é o da repetição, que provoca uma espécie de 
esquizofrenia em que as personagens se ouvem a si mesmas (elas por elas) 
como uma implosão de reflexões tardias. Nem todos estão em dia com suas 
escolhas; estão desconfortáveis em si mesmos. Ensimesmados. 

A referência a vários autores da literatura nacional e internacional 
reafirma que a leitura é um subterfúgio para fugirmos dos vivos e 
assim podermos continuar a viver. É a navalha que fere o bloqueio da 
incomunicabilidade com nós mesmos. 

_____________________
* Leo Barbosa é professor e escritor
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AS HEROÍNAS FRÍVOLAS DE MACHADO 
DE ASSIS

Joaquim Branco*

O sonho, a idealização e (por que não 
dizer?) a frivolidade dos personagens 
femininos sempre foram ingredientes 
do Romantismo nos séculos XVIII e 

início do XIX. É só repassar as páginas de Alen-
car, Macedo, Bernardo Guimarães – para ficar só 
no Brasil – ou folhear os romances de Alexandre 
Dumas, Camilo Castelo Branco, Dickens – entre 
os estrangeiros – para confirmar isso.

Aos heróis aventureiros, corajosos, perfei-
tos, correspondiam heroínas transpassadas de do-
cilidade, beleza e ansiosas pelo cavaleiro (ou ca-
valheiro) gentil e destemido que lhes arrebatasse 
a mão.

No Realismo, porém, essa caracterização 
feminina ‘escorreu’ para a frivolidade, funcionan-
do para os escritores como crítica a um status so-
cial que não seria apenas a um posicionamento de 
inércia diante do mundo em evolução. A mulher 
passou a protagonista, e com ela o cultivo de uma 
personalidade fútil penetrou na temática dos me-
lhores romances da época como Madame Bovary, 
Dom Casmurro e  O primo Basílio.

Fútil, leviana, superficial, a mulher frívo-
la se caracterizou como personagem realista que 
se coloca no meio da cena ficcional de maneira 
diferente do que ocorrera entre os românticos. 
Batendo firme na moral burguesa, os romancistas 
realistas, por diversas vezes, mostram a persona-
gem feminina num quadro de traição conjugal e 
no vazio de um cotidiano repetitivo e sem finali-
dade; ela que antes já havia sido vítima de um ca-
samento por conveniência tratado pelos pais com 
a família do noivo, sem o seu consentimento.

Machado não poderia “passar batido” sem 
aproveitar esse modelo da época. Em seus ro-
mances, isso fica evidente na personalidade e no 
‘comportamento’  de Capitu, Virgília e Sofia. E nos 
contos, é tão costumeira a situação que os exem-
plos podem ser coletados facilmente, em meio à 
crítica à sociedade burguesa.

No conto “O segredo de Augusta”, logo na 
2ª página, a protagonista se revela na voz do nar-
rador: “Augusta vestia com suprema elegância; 
gastava muito, é verdade; mas aproveitava bem as 
enormes despesas, se acaso isso é aproveitá-las” 
(ASSIS, 1959, p. 85).

É comum encontrar viúvas bonitas na fic-
ção machadiana, invariavelmente marcadas pelo 
caráter frívolo. Mariana é uma delas, em “Três 
consequências”: “Uma prima levou-a a uma das 
melhores modistas. D. Mariana disse-lhe o que 
queria: – sortir-se de vestidos escuros, apropria-
dos ao estado de viúva. Escolheu vinte, sendo dois 
inteiramente pretos, doze escuros e simples para 
uso de casa, e seis mais enfeitados. Escolheu tam-
bém chapéu noutra casa.” (Idem, s.d., p. 208)

Em “O caso do Romualdo”, Carlota e D. 
Maria eram amigas e costumavam passear pela 
rua do Ouvidor para observar o movimento e fa-
zer compras. Esta cena ilustra o tema: “D. Maria 

foi vestir-se e daí a pouco saíram ambas. Vieram 
à rua do Ouvidor, onde não foi difícil esquecer o 
assunto, tudo acabou ou ficou adiado. Contribuiu 
para isso o baile da véspera; a viúva alcançou fi-
nalmente que falassem das impressões trazidas, 
falaram por muito tempo, esquecidas do resto, e 
para não voltar logo para a casa, foram comprar 
alguma coisa a uma loja. Que coisa? Nunca se 
soube claramente o que foi; há razões para crer 
que foi um metro de fita, outros dizem que dois, 
alguns opinam por uma dúzia de lenços. O único 
ponto liquidado é que estiveram na loja até qua-
tro horas. (Idem, s.d., p. 160)

O tempero, porém, usado pelo autor para 
chamar a atenção para o tema das mulheres frí-
volas, é visível. Mais uma vez a ironia bem con-
duzida por Machado vai direto ao alvo e torna a 

AOS PRACINHAS,  
COM AMOR

Vera Lúcia de Oliveira

expressividade do seu texto tão relevante a ponto 
de levar ao seu leitor a ficção de qualidade mais 
completa que a literatura brasileira já produziu.

Referências bibliográficas:
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______________

* Joaquim Branco é professor de língua e literatura, doutor em Letras 
pela UERJ, autor de vários livros de poesia, crítica como Textuagens, 
Passagem para a Modernidade, Janelas de leitura e muitos outros.

Santo de casa realmente não faz mila-
gre... E com os pracinhas brasileiros da 
FEB não foi diferente: muito fizeram, 
mas não tiveram o merecido reconhe-

cimento por sua participação na campanha 
da Itália na Segunda Guerra Mundial. É uma 
pena! Mais que isso, é uma grande injustiça, 
pois os valorosos compatriotas fizeram tanto 
quanto os soldados estrangeiros que lutaram 
naqueles campos de batalha.

A memória popular estigmatizou-os 
como uma espécie de “exército de Brancaleo-
ne”, tratando os seus feitos como pífios, dimi-
nuindo o seu valor. Nada, porém, melhor que 
uma obra lúcida, como a do ex-combatente Bo-
ris Schnaiderman, para reparar esse equívoco.

Boris Schnaiderman, escritor e grande 
tradutor russo nascido na Ucrânia e natura-
lizado brasileiro, é a voz que agora nos chega 
para resgatar essa história: homem de 98 anos 
de idade, perfeitamente lúcido, empenhado em 
reavivar a memória dos pracinhas na Campa-
nha da Itália, de 1944 a 1945, portanto já no 
fim do conflito, com o seu livro Caderno Italia-
no (Ed. Perspectiva, 2015), joia preciosa pelos 
relatos cuja justeza dos comentários mostra o 
equilíbrio do autor, deixando de lado a paixão 
– que não raro distorce os fatos como põe em 
dúvida a sua veracidade – mas sem perder o 
humanismo, que é a condição mais alta de seu 
espírito elevado. A sobriedade, a elegância de 
sua prosa narrativa e o respeito à verdade do 
que testemunhou são também a marca da es-
crita desse autor quase centenário.

Os pracinhas brasileiros foram de fato 
mal preparados para participar dessa guerra, 

que afinal não era deles. Não tinham a convicção 
necessária para se empenhar numa luta em tudo 
estranha a eles: partiram de um país cujo gover-
nante, Getúlio Vargas, “namorava” a nobre nação 
alemã, e, no entanto,  acabou “se casando” com a 
América; ou seja, comungava os ideais nazistas e 
fascistas do Eixo, mas uniu-se estrategicamente 
aos Estados Unidos da América, com as forças 
aliadas. Os soldados não podiam saber mesmo 
contra o que estavam lutando, pois saíram de um 
regime ditatorial e foram lutar pela democracia 
europeia... É disso que fala o Caderno Italiano, 
cujo autor, de condição superior à da maioria 
dos colegas de farda, seja social, seja por sua 
alta escolaridade, analisa os fatos com justiça e 
distanciamento, mostrando ao leitor a garra dos 
“negroides” – como chegaram a ser chamados 
por um comandante brasileiro –, que conhece-
ram o frio congelante das montanhas na região 
de Monte Castelo e todo tipo de desconforto e 
até de constrangimento, como quando foram 
obrigados a cantar “Deus salve a América” com 
a letra do hino num papelzinho mimeografado 
na mão, na cerimônia de incorporação ao Quin-
to Exército norte-americano.  Mas mesmo assim 
demonstraram muita bravura e honraram a far-
da e o Brasil na guerra pela democracia. Não fo-
ram exaltados pelos seus feitos, não receberam a 
glória merecida, mas “o verdadeiro túmulo dos 
heróis é o coração dos vivos”, disse um dia André 
Malraux sobre Joana d’Arc, também, em seu tem-
po, injustiçada.

Mas, nem toda glória que vem tarde vem 
fria. Sempre é tempo de reparar uma injustiça. E 
O Caderno Italiano, que também poderia se cha-
mar Tempo Italiano, o faz muitíssimo bem.
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VESTIDO DE NOIVA
M. Paulo Nunes

Há setenta e dois anos, precisamente a 28 
de dezembro de 1943, o teatro brasileiro 
era abalado com uma representação ex-
cepcional. Levava-se à cena, pelo grupo 

teatral “Os comediantes”, no Teatro Municipal do Rio 
de janeiro, a peça de Nelson Rodrigues – Vestido de 
Noiva, sob a direção de Ziembinski e cenário do artista 
plástico Tomaz Santa Rosa.

O fato representou uma verdadeira revolução 
na arte cênica brasileira. Até então, a despeito mesmo 
do movimento modernista, o teatro brasileiro não ha-
via sofrido nenhuma modificação substancial. Os te-
mas eram os mesmos – os conflitos da burguesia ur-
bana – e a linguagem se mantinha inalterada, desde a 
época de Martins Pena, em plena fase romântica.

No artigo dedicado à morte de Nelson Rodri-
gues, publicado no Jornal do Brasil e na Folha de São 
Paulo, de 6 de fevereiro de 1981, o pensador católi-
co Tristão de Athayde, demonstrando, mais uma vez, 
com admirável maestria, sua alta sensibilidade de crí-
tico literário, afirmou que o fato para ele significava “a 
complementação teatral retardada, mas genial, da re-
volução modernista”. E completava: “Curiosa essa en-

trada tardia da cena no elenco modernista de poemas, 
romances e críticas. Chegou em último lugar, quando o 
tumulto modernista já passara por duas fases e estava 
em véspera da terceira. Mas chegou para ficar. E ficar 
de modo mais criativo e permanente do que a seara 
poética ou romanesca de 1922. Pois com Nelson Rodri-
gues o teatro se transformou, junto à música popular, 
no gênero mais representativo das letras do nosso sécu-
lo XX”. Concluindo por afirmar que a sua popularida-
de única e natural “fez descer o modernismo às ruas e 
à lama das ruas”.

Mas, não foi somente isto. Nos palcos norte-
-americanos já empolgava as plateias ávidas de inovação 
o teatro de Eugene O’Neill, trazendo para a moderna 
dramaturgia a ressuscitação dos grandes temas do teatro 
grego, com Enlutada se Torna Electra, Desejo Sob os Ol-
mos, levada à cena pela esplêndida Vera Fischer, e Longa 
Jornada Noite Adentro. Aflora ainda O’Neill nesse teatro 
as grandes paixões humanas, desencadeadas pelo sub-
consciente, escrevendo notável capítulo de psicologia e 
valendo-se para isto, como não poderia deixar de ser, da 
inestimável contribuição da ciência psicanalítica criada 
por Sigmund Freud.

Nelson Rodrigues, em suas peças, persegue o 
mesmo filão e esta cremos ter sido a maior revolução 
de sua dramaturgia.

Em Vestido de Noiva realiza ele a ação em três 
planos, a partir do acidente de carro de que foi vítima a 
personagem central, Alaíde – o da realidade, o da me-
mória e o da fantasia. A partir desses elementos, realiza 
obra de arte dramática com o sopro da genialidade, por 
isso que enriquecedora de nossa cena dramática.

No momento em que o nosso país celebra o gê-
nio de Nelson Rodrigues e o mundo inteiro começa a 
descobrir o seu teatro, marcado pela força de inspira-
ção renovadora, com a tradução de peças suas como 
Valsa nº 6, Senhora dos Afogados e Anjo Negro, passa a 
ser ele considerado, na apreciação de Paule Thévénin, 
editora de Artaud, “um Lorca com a dimensão do Brasil 
a mais”, ou segundo o julgamento de Henri Ronse, di-
retor do Nouveau Théâtre de Belgique, que atualmente 
leva à cena a Valsa nº 6, como “um dos maiores autores 
do século, ao lado de Yeats, Crommelynck e O’Neill”, não 
poderíamos deixar de trazer-lhe, nesta nota breve, uma 
pequena achega ao edifício de sua glória, das mais altas 
de nossa dramaturgia.

TEMPO DO HOMEM
(Prospectiva da poética de Braga Horta)

Mirian Caloretti Castillo*

As  pessoas, no seu ofício de desentranhar o dilema 
do tempo, têm tentado submetê-lo nos trilhos do 
seu pensamento em emoções, mas o tempo ao 
final de nossa existência sempre se vinga. Ape-

sar disso a gente se esforça por desenhá-lo numa tela, 
calendarizá-lo ou explicar cientificamente seus princípios 
para dirigi-los. Labor que parece impossível, mas prosse-
guimos, assim a gente é uma espécie teimosa e evoluída. 
Porém, quando se trata de poesia, todos os cenários se 
transformam, o impossível faz-se possível, o feio torna-se 
belo e o incrível, crível. Essa é a magia que nos cativa e nos 
reúne esta noite. Bem-vinda seja a poesia em nossa vida. 

A evolução também tem-se dado em nosso pen-
samento, consciência e cultura. De maneira diversa e 
específica em cada povo ou nação. A poesia é um canto 
humano que transcende as fronteiras, por isso hoje es-
tamos cá reunidos para apresentar a obra do jornalista, 
professor e bardo Anderson Braga Horta, que nos entre-
ga sua obra intitulada TEMPO DO HOMEM. Livro que 
foi publicado sob o selo da editorial Maribelina, da Casa 
da Poeta Peruano. Orgulha-nos esta produção que re-
flete o alto nível que tem a literatura e cultura brasileira. 

Braga põe no centro do seu enredo poético o 
HOMEM, em sua acepção geral, e o TEMPO, como 
conceito dos universos cognoscíveis e incognoscí-
veis, que envolve toda a nossa existência. Tempo que 
Newton e Einstein chamavam “fluxo contínuo”, assim 
como a inspiração inesgotável dos poetas. 

No poema A TARTARUGA, Braga descreve a 
essência evolutiva das espécies e de nossa condição, cito: 
«Eu venho donde vem o infinito da Vida, do crespo e ar-
dente oceano em toda parte ondeando, da explosão inefá- 
vel ... ». Continua mais adiante: «Vi o homem de gatinhas, 
na semente animal ainda indiferenciado. Ouvi seus balbu-
cios. Fiz minha mão a mão que fez o arado, que faiscou 
na pedra um firmamento fugaz de estrelas árdegas.» Só o 
homem realmente humanizado tem essa qualidade de re-
trospectiva temporal. A bem dizer, estes versos refletem 

que o criador é capaz de se adentrar nas maiores aventu-
ras temporais com sua imaginação e sensibilidade. 

Mas este trovador não só vê a gênesis, ele se 
projeta ao futuro, dirige magistralmente os desenhos 
literários e nos incendeia a alma. No poema O TEM-
PO DO HOMEM, ele nos diz: «Quando chegar o tempo 
do Homem, Te cantarei os seios róseos, Viajarei, lírico 
astronauta, Às constelações de teus olhos». Também 
nos presenteia frases comovedoras como esta: «Minha 
companheira é esta pequena lâmpada» ou «O beijo esta-
va em nós antes do beijo». 

Estamos diante de um experimentado poeta que 
remexe os caminhos criativos da vida, revelando seus 
encantos em finíssimos versos que louvam as coisas sim-
ples da vida, vejamos: «As batatas e as cebolas manam 
poesia.» Faz-me lembrar o grande Pablo Neruda, quan-
do em seus versos falava à gente das batatas, cito: «Crepi-
tam no óleo fervente, a alegria do mundo, as batatas fritas 
entram na frigideira como nevadas de penas ... » Braga 
nos fala sobre nabos, repolhos, pimentões e trigos. Sua 
caneta revela seu maravilhoso paladar, graças a nosso 
imaginário se transforma numa salada de muitas cores.

No poema AÉREO ele nos revela sua ânsia de 
liberdade, cito: «O melhor de mim está solto no vento», 
e adiante condena o terrenal, maléfico e tortuoso da 
vida. Mas no poema FLECHA ele descreve que não é 
tristeza o que sente, cito: «O que há é uma ânsia, um 
grito, uma emoção retesada, em cuja corda de nada em-
barco para o infinito.» Em OS PRÉ-HOMENS, ele des-
creve a condição humana, cito: «Não somos o Homem, 
somos bichos mais ou menos inteligentes. Em todo caso, 
tenazes sementes construindo a flor, sonhando o fruto.»

Não podia ter encontrado uns versos mais pre-
cisos da condição contraditória das pessoas, mas ao 
mesmo tempo esperançosa. Evidencia-se aqui uma 
precisa qualificação de nossa espécie ainda em evolu-
ção, incompleta e em alguns casos degradada. Por isso 
acredito que o título dado a este poema é preciso, OS 

PRÉ-HOMENS, se não vejamos quantos orangotangos 
estão no poder no mundo; claro, sem xingar os maca-
cos que somos, porque as últimas pesquisas científicas 
nos revelam: não descendemos dos macacos, somos 
macacos. 

Em suma, o trabalho que hoje apresentamos 
é uma exaltação à vida. Maiores pareceres os reservo 
para meus momentos de prazer quando ler este livro 
sozinha uma e outra vez. Convido-os a todos a mergu-
lhar nesta obra literária, porque como o tempo voa e a 
gente anda obsedada com o tempo, é melhor pôr fim a 
esta dissertação, indicando que não importa a hora e o 
tempo que seja, sempre haverá um bom momento para 
nos sensibilizarmos com este poemário. 

Damas e cavalheiros, sejamos gansos que se 
unem num voo coletivo para poder voar mais alto. 
Nesta parte do mundo há um grande homem de mi-
rada severa e grande sensibilidade, que nos diz: «Eu 
tenho um sonho. Um sonho grande e belo como a vida» 
e continua mais adiante: «E no meu sonho a terra é azul 
e verde e o homem tem a cor de sua alma.» Estas expres-
sões transcendem, são um convite a elevar-nos acima 
das contingências da vida. Esse é o poder da palavra. 
Toda sociedade tem seu tempo e símbolos literários. 
Esta noite lhes apresento a um deles, por isso, sinto-me 
muito alegre que o poemário TEMPO DO HOMEM 
entre com dignidades e graça no mundo literário. 

Não há maior desfrute, nem maior ideal que so-
nhar juntos. William Shakespeare diz que «o homem é 
feito da matéria dos sonhos». Parabéns ao senhor das 
línguas de Camões e Cervantes. Esta noite conhecemos 
o material literário e humano de Anderson Braga Horta, 
ele nos convida com este poemário a sonhar juntos por 
um mundo melhor. A gente se une a essa grande epo-
peia. Saúde por isso. 

_______________

* Vice-presidente da Casa del Poeta Peruano.


