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COM ZÉ AMÉRICO, O SOBREVIVENTE
Edmílson Caminha

Depois de conhecer Gilberto Freyre e Dom Hélder Câmara no Recife, em 1977, parto para João Pessoa ao encontro de José Américo de Almeida, o 
paraibano de quem acabara de ler Antes que me esqueça, mergulho no passado com a excelência das memórias de Infância, de Graciliano Ramos, e 
Minha vida de menina, de Helena Morley. Autor de A bagaceira (1928), marco zero do “romance nordestino de 30” em nossa literatura, dividia-se 

entre a vocação literária e o gosto pela política, terreno em que foi quase tudo: deputado, ministro, governador, senador – exceto presidente da república, 
candidatura que morreu com o golpe do Estado Novo, em 1937. Dali a oito anos, Zé Américo fala ao repórter Carlos Lacerda, do Correio da Manhã, em uma 
entrevista que desafi a a censura governamental e concorre para o fi m da ditadura Vargas.

Continua na página  3

BIOgRAfIA E ARTE 
LITERáRIA
Fabio de Sousa Coutinho

Quando concluiu O Santo Sujo, a lapidar biografi a de Jayme Ovalle, 
o escritor e jornalista mineiro Humberto Werneck declarou que 
ela lhe consumira intermináveis dezessete anos de labuta, com al-

gumas interrupções. Pois bem: acaba de sair do prelo San Tiago Dantas – A 
Razão Vencida, volume inicial da biografi a, em dois tomos, do importante 
homem público carioca, abrangendo seus primeiros trinta e quatro anos de 
vida (1911-1945).

Seu autor é o advogado e jurista Pedro Dutra, que dedicou vinte (!) 
anos de esforço diário a um belo objetivo: registrar para a História a aventu-
ra vital de um brasileiro ímpar, pelas altíssimas virtudes intelectuais e mo-
rais, e pelos equívocos que, não obstante tais qualidades, cometeu em sua 
trajetória política.

Continua na página 7

Num 12 de novembro, há cem anos, morria o poe-
ta do Eu, o visionário Augusto dos Anjos, notável 
entre os grandes. Foi-se aos 30 anos de idade –tão 

pouca vida, mas tão suculentos frutos!–, sem vislumbrar a 
glória que circundaria o seu nome, em breve tempo. 

Singularizou-se por uma metrifi cação tensa, mas 
marcadamente rítmica, de musicalidade própria, e lingua-
gem incomum, com vocabulário tomado em boa parte às 
ciências naturais. Poeta fi losofante, metafísico, perquiridor 
do eu, inquisidor da origem e da fi nalidade do homem, 
foi dos mais altos de nossa língua. Para homenageá-lo, no 
centenário de seu desaparecimento, não vamos relembrar-
-lhe a sofrida vida, nem vasculhar-lhe a obra tão extensa e 

intensamente estudada. Vamos destacar alguns dos aspectos 
do dualismo que permeia o seu pensamento poético, parti-
cularmente o pêndulo entre o grotesco e o sublime, e apre-
ciar a alta tensão de sua poesia à luz de realizações notáveis 
sobre esse fulcro.

Partamos da conceituação dos termos. O sublime, na 
defi nição dos dicionários, é o páramo da perfeição como va-
lor moral, intelectual ou estético, é o superlativamente belo, é 
o esteticamente perfeito. Já o grotesco (ou grutesco), na acep-
ção que atende ao propósito desta homenagem, é o disforme, 
o ridículo, o extravagante; a animalidade inferior; o oposto do 
sublime.

Continua na página  9

 gROTESCO E SUBLIME EM 
AUgUSTO dOS ANJOS

Anderson Braga Horta

HIdROgRAfIA 
LíRICA E POÉTICA 

dO ENCONTRO
Ronaldo Cagiano

Com uma trajetória literária que tem lhe conferido não apenas o reco-
nhecimento do valor estético de seu trabalho, mas também propor-
cionado um diálogo com outras terras e culturas, Alice Spindola vem 

cantando e decantando sua experiência criadora e afetiva com uma expres-
são peculiar. Sua arquitetura poética vem recebendo acolhida e homologa-
ção dos melhores críticos do Brasil e exterior, entre os quais o francês Jean 
Paul Mestas, o espanhol Adolfo Pérez Alencarte, o português Joaquim de 
Montesuma; e entre nós, abalizada por respeitados críticos e ensaístas, entre 
os quais Nelly Novaes Coelho, Stella Leonardos, Beatriz Rosa Dutra e Caio 
Porfírio Carneiro

Continua na página 8

Augusto dos Anjos
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Soneto
do Mês

SONETO
Euclides da Cunhas

Se acaso uma alma se fotografasse,
De sorte que, nos mesmos negativos,
A mesma luz pusesse em traços vivos
O nosso coração e a nossa face,

E os nossos ideais, e os mais cativos
De nossos sonhos... Se a emoção que nasce
Em nós, também nas chapas se gravasse,
Mesmo em ligeiros traços fugitivos...

Amigo! Tu terias com certeza
A mais completa e insólita surpresa
Notando – deste grupo bem no meio –

Que o mais belo, o mais forte e o mais ardente
Destes sujeitos é, precisamente,
O mais triste, o mais pálido e o mais feio...

(Seleção de Napoleão Valadares)

JAPONA:  
QUEM SE LEMBRA?

Danilo Gomes

No conto “Hoffmann”, do livro “In-
venção e Memória”, Lygia Fagun-
des Telles (que me honra com sua 

amizade e correspondência) se refere a uma 
cobertura de que só os mais velhos se lem-
bram, que usei quando menino, em Maria-
na, nos tempos do frio que atingia nossa ci-
dade, Ouro Preto e arredores, com brumas 
e brumados. Usávamos de manhã, para a 
ida ao Grupo Escolar Dom Benevides, que 
completa o centenário neste 2009 já na reta 
final. Refiro-me à japona.

Pois muito bem. Depois que caiu de 
moda, a japona sumiu também das conver-
sas, das páginas de jornal, e, evidentemente, 
das lojas. Sumiu como uma tal capa espa-
nhola, também azulona e sem mangas, que 
a gente usava quando o frio aumentava. A 
capa espanhola também sumiu de circula-
ção, talvez  para todo o sempre. Como as 
galochas, das quais restou a expressão jo-
cosa “chato de galocha”, o sujeito insupor-
tavelmente chato, por certo constante do 
saboroso livro “Tratado Geral dos Chatos”, 
do saudoso Guilherme Figueiredo, irmão 
do presidente João Figueiredo, com quem 
vivia às turras, quase sempre – mas essa é 
outra história... Li aquele livro há coisa de 
trint’anos.

No mencionado conto, escreve nossa 
querida e grande Lygia: “Abotoei a japona 
no peito e procurei nos bolsos as luvas que 
tinha perdido na véspera. Com o outono 
assim gelado o inverno vai ser bravo, eu 
disse.”

Nota-se, assim, que as meninas tam-
bém usavam o tal capote, em Minas, São 
Paulo e não sei mais onde, certamente no 
Sul do país, onde a friagem é muito mais in-
tensa, onde nossa gostosa garoa é “café pe-
queno”, pois cai até neve por aquelas bandas, 
aqueles pagos que Simões Lopes Neto imor-
talizou em “Contos Gauchescos e Lendas do 
Sul”.

Para a moçada amante de roupa de 
grife e frequentadora de elegantes baladas, 
mestre Aurélio, no seu prestante dicionário, 
ensina que, na Marinha, japona é um “abri-
go de frio, curto, espécie de jaquetão em ge-
ral de pano azul-ferrete, usado por oficiais e 
praças por cima do uniforme”. Por extensão, 
é também “casaco esportivo, de lã grossa, 
inspirado no modelo da japona e adotado 
na indumentária masculina e feminina”.

Por seu turno, mestre Antônio Hou-
aiss informa ao distinto público que se trata 
de uma “espécie de jaquetão, geralmente de 
pano grosso, usado para proteger do frio, ou 
da umidade”.

Acho que na Marinha a japona ainda 
é usada; afinal, nos oceanos costuma ventar 
frio e as tripulações têm que se defender, 
pois não?

Como vêem, tudo é assunto para um 
cronista militante: até japonas e galochas. 
Assunto não falta, não, senhor. Em último 
caso, a gente vai para o boteco, começa a 
tomar cerveja com amigos e conhecidos e 
desanca o governo, que vive aumentando os 
impostos...
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COM ZÉ AMÉRICO,  
O SOBREVIVENTE

Edmílson Caminha

Em A Bagaceira, o romancista dá voz, 
também, ao ensaísta, ao pensador, ao 
homem com talento para a oratória 

parlamentar e disposto à luta pelo poder. O 
livro começa com um introito, “Antes que me 
falem”, em que escreve: “Se escapar alguma 
exaltação sentimental, é a tragédia da própria 
realidade. A paixão só é romântica quando é 
falsa”; “há uma miséria maior do que morrer 
de fome no deserto: é não ter o que comer na 
terra de Canaã”; “os grandes abalos morais 
são como as bexigas: se não matam, imuni-
zam. Mas deixam a marca ostensiva.”

Chego à casa onde vivia, na Praia de 
Tambaú (hoje sede da fundação a que deu o 
nome), e peço ao jardineiro que me anun-
cie. Sento-me à varanda, ouço o barulho das 
ondas e fico a contemplar, por entre os co-
queiros no outro lado da rua, os verdes ma-
res bravios do nosso Nordeste natal... Espero 
apertar a mão de um velhinho trôpego, mas 
quem me recebe é um homem ainda forte, 
impressionantemente lúcido e vigoroso para 
os 90 anos a que chegara. Sem pressa, con-
versamos sobre os seus companheiros de 
geração literária, como Rachel de Queiroz, 
Jorge Amado e José Lins do Rego, e, natu-
ralmente, sobre a realidade brasileira nos úl-
timos 50 anos, de que ele participara como 
ator e testemunha. Curioso profissional, pe-
ço-lhe que me conte o acidente aéreo em que 
quase morreu:

— Foi em 1932, eu era Ministro da 
Viação de Getúlio e viajava em um avião 
da Marinha, a Força Aérea Brasileira só se-
ria criada dez anos depois. Quando sobre-
voávamos o litoral da Bahia, tivemos uma 
pane e o avião caiu no mar. Entre os mortos 
estava o interventor na Bahia, Antenor Na-
varro. No momento da queda, meus óculos 
voaram longe, o que me deixou praticamen-
te cego, pois sou muito míope. Senti a água 
entrando por um buraco na fuselagem, 
e pensei: entre morrer aqui dentro e sair 
por esse rombo, prefiro tentar sobreviver 
lá fora, mesmo sem saber nadar. Cheguei 
à superfície completamente desorientado, 
quando alguma coisa bateu nas minhas cos-
tas. Virei-me instintivamente e agarrei uma 
roda do avião, que flutuava. E assim fiquei, 

até a chegada do socorro. Ou seja: não fui 
eu quem encontrou a roda, ela é que me 
procurou... Sobreviveu também o jornalista 
Nélson Gustavo, que trabalhava comigo no 
Ministério.

Em 1977, cogitava-se da indicação do 
filho de Zé Américo, general Reynaldo Mello 
Almeida, então Comandante do I Exército, 
para presidente da república, como sucessor 
de Ernesto Geisel. Hipótese que não existia 
para o pai:

— A possibilidade é muito pequena. Há 
grandes interesses em jogo, e a disputa pala-
ciana ainda se mostra incerta, sem que se pos-
sa antever quem será o ungido pelo Planalto.

O vencedor, como se sabe, foi o Ge-
neral João Figueiredo, chefe do Serviço Na-
cional de Informações. Comenta-se que es-
cutas clandestinas inviabilizaram o nome de 
Reynaldo: viúvo, afeiçoara-se a uma senhora 
que há décadas trabalhava para a família, sem 
condições, aos olhos do Governo, de tornar-
-se primeira-dama. Relacionamento pessoal 
que não se descobriria sem a exorbitância do 
SNI, que bisbilhotava até a alcova dos oficiais-
-generais...

Pergunto ao velho político qual o acon-
tecimento marcante que destacaria na carrei-
ra de homem público:

— Foram vários, ao longo de todo esse 
tempo, mas posso escolher um. Certa noi-
te preparava-me para um comício, aqui no 
interior da Paraíba, quando recebo um re-
cado: não subisse ao palanque que seria as-
sassinado por pistoleiros. Ora, não fiz outra 
coisa: encarei o povo, abri a camisa e avisei 
aos matadores que podiam atirar, a hora era 
aquela. Nunca tive vocação pra herói nem 
queria me tornar mártir, mas sempre achei 
que político não pode sentir medo. Tem de 
ser tão corajoso quanto os inimigos, e, mui-
tas vezes, mais doido do que eles... Não para 
ser temido, mas para ser respeitado, como 
homem e como cidadão.

Três anos depois, morria José Américo 
de Almeida, aos 93 anos de uma vida em que 
sobreviveu a acidentes, ameaças e traições, 
mas não pôde ver realizado o que um dia pro-
metera ao povo: “Vamos fazer a política dos 
pobres, pois a dos ricos já está feita”.            

Dois poemas de 
Antônio Temóteo 

dos Anjos 

MULHER BAIANA

Nasce a mulher baiana com seu santo,
no corpo dela o santo faz gingado,
no seu gingado pousa doce encanto,
no doce encanto o riso disfarçado.

No riso disfarçado há acalanto,
e no acalanto amor enfeitiçado
com a bênção de Xangô e sob o manto
que Oxalá dispõe em seu cuidado.

Toda mulher baiana é apô afonjá,
nasce encantada lá no Gantois,
vive com Exu no colo e faz sofrer,

mas se recebe Iansã para dançar,
na cama é bem mais doce que aluá,
no amor é fogo aceso no dendê.

M

O Pé-DE-VENT0

Uma pitada de delicadeza,

de cortesia no seu vem e vai,

uma palavra em brinde de nobreza

que lembra a mãe, que configura o pai.

 

Nas mesas de conversas, com destreza,

espelha a luz, as cores dos cristais

em refrações, nas ondas de surpresas

que a prosa animam sempre, mais e mais.

 

é assim o Fabio de Sousa Coutinho,

de fala fácil com toque de vinho,

pequeno e vasto como o olho e o olhar.

 

Um remoinho, no entanto, um pé-de-vento,

quando dispõe do sonho e do talento

para viver...  Escrever e advogar.

Continuação da página 1
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Cultura em 
Debate

O ESTADO DE RONDôNIA E O ESCRITOR

O antigo território do Gua-
poré, depois denominado  
Rondônia, em homena-

gem ao grande defensor dos índios, 
Cândido Mariano da Silva Rondon, 
foi elevado a Estado, graças a um 
decreto-lei aprovado pelo Senado, 
de autoria do senador Aureo Brin-
gel de Mello. Recentemente falecido, 
Aureo Mello era também escritor, 
membro da ANE.

Aureo Bringel de Mello nas-
ceu em 15 de junho de 1924, em 
Porto Velho, capital de Rondônia. 
Filho de Hugo Viveiros de Mello, 

maranhense, e Elvira Bringel de Mello, cearense. Estudou as primei-
ras letras em Guajará-Mirim e depois foi morar com a família em 
Santa Fé, às margens do rio Guaporé. Dali, regressou a Porto Velho 
e, desta cidade, a Manaus, onde cursou o primário no Grupo Escolar 
Cônego Azevedo, o secundário e o pré-jurídico no Colégio Dom Bos-
co e o de Direito na Faculdade de Direito do Amazonas.

Jornalista profissional desde os treze anos, iniciou com uma co-
luna chamada “Luva de Seda”, no Diário da Tarde, de Manaus. Dali, 
passou a editorialista no jornal de Agnaldo Archer Pinto. Em segui-
da, foi redator, secretário e locutor da Rádio Baré, ambos dos Diários 
Associados do Amazonas.

Foi membro da Academia de Letras de Brasília, Secretário Geral do 
Sindicato dos Escritores de Brasília, Vice-Presidente da Casa do Poeta de 
Brasília, Secretário Geral da Associação de Letras e Música, de Brasília, 
membro do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, mem-
bro da Associação de Procuradores Federais do Brasil, representante da 
União Brasileira de Escritores, em Brasília.

Publicou, entre outros, os livros: Luzes tristes (1945), Claro-escuro 
(1948),  Presença do estudante Inhuc Cambaxirra,  As aureonaves (1985), 
Inspiração (1989),  O muito bom sozinho (2000),  Como se eu fosse um 
cantador (1999), Onde está Gepeto? (1999), Heliotrópios adamantinos 
lácteos: suco de estrelas (2004).

Cantar do Palácio 
Marmóreo

Aluísio P. Valle

Sou casa do rei sou casa do soba
do morubixaba do imperador
do faraó do czar, emir, xá, xeque,
fui feita para pouso do que manda
enquanto houver aqui voz a mandar
sou casa em que ninguém deve morar.

Sou solene sou festa no princípio,
cansativa e monótona depois;
desiludo escravizo desnorteio
envaideço corrompo e desengano;
simbolizo o poder, sou ilusória
sou mármores com vidros: irrisão.

Minhas rampas conduzem a esperança
no sempiterno trânsito da História;
multidões glorificam seus eleitos
condenando-os aos meus salões marmóreos.
Sou pólo igual a paços de mil cortes:
déspotas, visionários me ambicionam.

Sou lágrimas de heróis risos de fâmulos
exulto cortesão  mato ideais
nas pomposas entranhas do poder.
Ledo engano, sustento eternidade
iludo o povo a pátria a humanidade
presido o amor à paz inacessível.

M

Zéfiro
Drago Stambuk*

Se tiveres dois pães,
dá um ao pobre

o outro, vende-o
e compra jasmim
para alimentar teu espírito.

_____________
* Embaixador da Croácia no Brasil. Poema extraído da Revista Brasileira,  
n° 72, ano I – 2012.
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CEM ANOS dE AMOR àS LETRAS 
Manoel Hygino dos Santos

CIVILIZAÇÕES
Emanuel Medeiros Vieira 

Uma jovem professora e escritora do 
interior brasileiro completou, com muita 
alegria e convenientes provas de carinho e 

reverências, cem anos em 30 de dezembro. Nascida 
em 1914, no norte de Minas, fez o curso primário 
em Montes Claros, e, em seguida, a Escola Normal. 
Transferindo-se com os pais para Brejo das Almas 
(o nome inspirou o livro de Drummond), hoje 
Francisco Sá, lecionou no grupo escolar local. 

Era um tempo de ensino superior cingido 
praticamente às capitais ou às cidades maiores. 
No velho e lendário Brejo regeu classes e se fez 
professora de Educação Física, por dez anos. Casou-
se com Olyntho Silveira, fazendeiro, com inclinação 
às letras. Uma união de mais de setenta anos, durou 
até o falecimento do marido quase centenário. O 
casal já se transferira para a cidade mais importante 
da região, grande centro econômico, mas também 
político e cultural, Montes Claros.

O amor sincero e entranhado inspirou um 
poema nas bodas de prata: “Companheiro”. “Tu és 
o companheiro que escolhi/ para o fatal caminho 
do amor, / E o ideal abandonei por ti, / Para viver 
contigo o risco e a dor./ Faz vinte e cinco anos. Nem 
senti andar pelo caminho sedutor./ Morria aqui um 
sonho, outro ali./ Nós dois vivendo de esperança e 
ardor./ és aquele, sim, que um dia escolhi./ E não 
importa que a glória inconstante/ E a alma incerta 
se esquivem de ti./ O amor nos dá tanta felicidade/ 

que só desejo no supremo instante/ partir contigo 
para a eternidade”. 

Ele, esposo e poeta, se foi. Ela ficou para 
continuidade de uma obra admirável. Yvonne de 
Oliveira Silveira se consagrou, em um meio rico 
de mulheres com notáveis virtudes nas letras, 
na história, na música, nas artes e cultura enfim. 
Depois, presidente da Academia Montesclarense 
de Letras, exerce o cargo com total devotamento 
e competência (além dos demais que ocupa), 
tornando-se vitalícia como de direito e de fato.

Presidente de Honra do Elos Clube, sócia 
do IHG de Montes Claros, do Rotary Clube 
Sul, da Academia Feminina de Letras de Minas 
Gerais, sócia da Academia Municipalista de MG 
e fundadora da de Montes Claros,   comparece 
rigorosamente às solenidades, sempre elegante e 
bem disposta. Formada em letras pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Montes Claros, da 
Unimontes, pós-graduada em Teoria da Literatura 
pela PUC-MG, construiu um belo currículo com 
uma série de atuações, inclusive em funções públicas, 
participando de cursos na capital mineira pela 
UFMG e na Comissão Mineira de Folclore. Lecionou 
Literatura Portuguesa e Teoria da Literatura na 
FAFI; História das Artes no Conservatório Estadual 
de Música Lorenzo Fernandez; entremeados esses 
misteres com viagens pelo país ou fora dele para 
congressos e seminários.

“Civilizações feneceram e isso me consterna. Incas, Maias, Assí-
rios, Fenícios, Babilônios, Gregos. Não os conheci. Não os conheço (...) 
Que insuspeitas relações tiveram? (...) A arte são marcas de passagens. 
(...) Não sei por que  escrevo, menos ainda o que isso possa significar.” (...)

(Herculano Farias)

“Nada sabemos, a não ser que há uma noite/pura e vazia à nossa 
espera. Uma noite intocável/além do fogo e do gelo, e de qualquer espe-
rança.”

(Ledo Ivo)

E continuamos a cada dia. Tentando celebrar os momentos-encantamen-
tos. Sim: há soberba, cobiça, pessoas que se acham insubstituíveis, cele-
bridades vãs. E depressa desaparecerão.  Mas continuamos.

Há fé (às vezes). Há sombras, pó, e esperança.
“Estás sendo pessimista”, adverte uma voz interior. Basta olhar o mundo 

ao redor. Nada de novo. é preciso manter o circo. Sempre. O cantor famoso 
“passou”, espremido como laranja. Criam-se outros. Como a loira gostosa no 
anúncio de cerveja. A insinuação subliminar dos espertos publicitários: “tome 
essa cerveja e terás a loira”. 

E há os marqueteiros. Ganhando rios de dinheiro, estabeleceram o reino 
da mentira virtual. “Mas as ditaduras acabaram na América a Latina”, alguém 
lembra. E o que veio depois? Desagregação (traição, deslumbramento) de mui-
tos sonhos e dos maiores valores. E as revoluções implantadas viraram sistemas 
totalitários. Não? 

E criamos todos os dias. Será a arte que nos salvará? “Inventamos” uma rea-
lidade. Não a revelamos. E continuamos. Parece que já existem mais escritores que 
leitores. Toneladas de opiniões (nos jornais, no mundo virtual) não saciam. Pois a 
incompletude é a nossa sagrada e irreversível marca. Como em tantos momentos, 
talvez saibamos mais o que não queremos do que aquilo que queremos.

A cura é a morte do desejo? Civilizações morreram.
Ando por Pompéia, está frio, e penso em todos que por aqui andaram, em 

todos os pés que aqui pisaram.
Penso o mesmo no Pelourinho – “ouvindo” o gemido dos escravos. Mas a 

agitação dos turistas com suas máquinas fotográficas e celulares, é mais forte do 
que as minhas reflexões. E meninos cheiram crack e assaltam.

O desejo é registrar tudo. Tudo. Mas somos meros fragmentos de outros 
fragmentos.

Há mais motivos para beber do que para não beber – eu sei.
Mas – ainda mais moralista na maturidade – creio que é melhor não be-

ber. Sim: pela vida (perdoem o lugar-comum.). Mas tal opção é absolutamente 
subjetiva, e prefiro ouvir um Canto Gregoriano nesta capelinha do que os berros 
e gritos em um culto, garantindo que Cristo voltará (e se deres mais dinheiro, ele 
chegará mais rápido).

é outra manhã. Sim, sonhávamos refundar o mundo, e a alegria não-na-
poleônica de uma criança mexendo numa máquina de escrever – estranhando –, 
e um pássaro cantando é maior que isso. Mas, é claro, também passaremos e bem 
mais rápido que as civilizações. Mas – mal rompendo a aurora – estarás aqui de 
novo, seguindo o ofício, não buscando álibis. E continuarás, até o dia em que 
escutarás um assobio e irás – sereno – atravessar a ponte.

Com Olyntho, publicou “Brejo das Almas”, 
em 1962, e, daí para frente, jamais deixou de 
editar novos livros, o mais recente, “Cantar 
de Amiga”. Para Maria Luiza Silveira Teles, 
também escritora, “toda a sensibilidade e a rica 
interioridade de Yvonne Silveira se derramaram 
nessa obra cheia de beleza, que é, em si mesma, 
uma canção do mais puro dos sentimentos e uma 
elegia à própria vida”.

Sua biografia é imensa, mas se há de enfatizar 
a incessante produção para jornais, em verso e 
prosa, presença em prefácios e orelhas, em palestras 
e conferências, que transformaram todos os seus 
dias, e tudo o que faz, “numa belíssima canção à 
vida do ser humano”. Os cem anos de Yvonne é uma 
festa para todos nós, pois a ela devemos um rosário 
de exemplos de operosidade e de bem servir.

 O mais importante a realçar neste centenário 
é que Yvonne continua integralmente sua vida, 
sem titubeios, com firme vontade, atenta a seus 
compromissos, a que hora e onde for, a serviço 
da educação, das artes, das letras, do convívio 
social. Para se ter uma ideia mais adequada de 
sua disposição, iniciou recentemente um curso de 
pintura no Ateliê Felicidade Patrocínio, em sua 
cidade, frequentado pelo que há de mais nobre 
e prestigiado em Minas, e por que não dizer no 
Brasil? Reinicia, diariamente, o seu labor porque a 
juventude é um estado de espírito. 
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templos, como o de Santa Catalina, cuja construção iniciada pelos jesuítas  em 
1646, estilo arquitetônico barroco indígena.

A cidade, integrada às 28 Universidades locais, realizava a ” pachama-
ma”,  uma espécie de carnaval. Os universitários, exibindo    coloridos e típicos 
trajes, saem às ruas, apresentando danças típicas e    criativas e fascinantes co-
reografias. Do lado de dentro da Municipalidad, recital de poemas; lá fora, um 
interminável desfile folclórico, encantando os visitantes e os habitantes locais.

Juliaca é a capital da província de San Román e do distrito homônimo, 
região de Puno, no sudeste do Peru. Com uma população de aproximadamente 
300.000 habitantes, localiza-se nas proximidades do Lago Titicaca.

O Lago Titicaca situa-se na fronteira do Peru e da Bolívia. Ele está a uma 
altitude de 3.811m, acima do nível do mar, tornando-o lago mais alto, navegá-
vel comercialmente do mundo. Em volume de água, é também o maior lago da 
América do Sul.

Lago Titicaca é alimentado por chuvas e degelo das geleiras sobre as ser-
ras que confinam o Altiplano. Cinco grandes rios também alimentam o Lago 
Titicaca. Em ordem de seus volumes de fluxo são Ramis, Coata, Ilave, Huancanz, 
e Suchez. Mais de 20 outros córregos menores terminam no Titicaca. O lago tem 
41 ilhas flutuantes, algumas das quais são densamente povoadas.

Ao visitar o Lago Titicaca, a cidade de Puno é um lugar sedutor, apra-
zível para ficar no lado peruano. A cidade é um lugar interessante para visitar 
e é conhecida como a capital do folclore no Peru. Ela também tem uma bela e 
antiga catedral, e está muito próxima das maiores atrações do Peru, como Machu 
Picchu.

A ilha de Taquile, situada no altiplano andino peruano (Lago Titicaca) é 
conhecida por seu artesanato têxtil realizado por homens, mulheres e crianças, 
cujos produtos são usados por todos os membros da comunidade e também 
vendidos aos visitantes. Sua tradição de tecer remonta às antigas civilizações in-
cas, pukara e colla; por isso, mantém vivos elementos das culturas andinas pré-
-hispânicas. Os tecidos são feitos a mão ou em teares pré-hispânicos e de pedal.

Aos olhos e aos ouvidos de uma só América Latina, e de outros países, 
como a Espanha, os Estados Unidos e a Inglaterra, a Casa do Poeta Peruano 
é uma espécie de tear que vai tecendo versos em fios que urdem, pela harpa e 
pelo sopro quente de diferentes e próximos países, a encantada colcha do que-
rer bem. Até se esquecem as fronteiras, tão invadidas e violentadas.

As quinze Nações presentes no VIII Encontro Mundial de Poetas/Peru, 
com os olhos d’alma invadidos pelos tons e subtons de um deserto, surpreen-
deram-se pela magia dos ventos azuis do Lago Titicaca, pelo acolhimento ver-
melho, terno e afetuoso do povo peruano, pelo multicolorido artesanato têxtil 
e objetos artisticamente manipulados, exportadores carinhosos da imagem do 
Peru, que corre para oferecer e receber o abraço.

Compondo versos de um  poema singular, o nominado “Outubro” le-
vou-nos à Capital e ao interior do Peru, país irmão, na surpreendente 
América Latina . – Meu Deus, quantas léguas de pedras, cascalho, areia 

grossa, areia fina esvoaçada ao vento, como neblina, subindo serras acima e en-
chendo os olhos do mundo de saudade do verde cenário brasileiro!... Dentro 
dessa paisagem ocre, o táxi e o carro de Manuel Rosales, acreditando em ação 
integrada, levaram-nos a diferenciadas Províncias circunvizinhas, para conhe-
cermos instituições ligadas à Educação e Cultura. Foi encantadora a descoberta 
do amor universal que une e promove os seres humanos, em diferentes endere-
ços do planeta.

Honrosamente, integramos a Delegação Brasil/Peru, no Encontro Mun-
dial de Poetas, de 15 a 19/10/2014. Inicialmente, em Lima de 1553, histórica e 
encantadora cidade à beira do Pacífico, de 10 a 14 de outubro, os poetas Aide-
nor Aires, Edir Meirelles, Elizabeth Brito, Rosy Cardoso e Sonia Ferreira enri-
quecemo-nos pela ternura dos professores Manuel e Blanca Rosales, presentes 
do Professor e Escritor brasileiro, José Fernandes. Inicialmente, brindaram-
-nos com visitas ricas e emocionantes ao Centro Histórico de Lima, com sua 
arquitetura própria, suas dores, suas vitórias, suas cores artesanais, suas flores 
exuberantes, numa ausência de chuva e numa presença de um verde inexpli-
cável.

Encontros com educadores e escritores, durante quatro dias em Lima e 
cidades da região, são capítulos marcantes na memória cultural brasileira.

Quinze de outubro de 2014. No Brasil, Dia do Professor, Dia do aniversário 
de minha mãe, Dª Leolina; em Juliaca/Peru, na Municipalidad, Sessão Solene de 
Abertura do VIII Encontro Mundial de Poetas, coordenado pela Casa do Poeta 
Peruano. Comovente o programa receptivo e acolhedor ao Brasil, Homenagem 
Especial no evento. O grupo de poetas pesquisadores em Lima somou-se a outras 
expressões culturais e literárias brasileiras: Isabel Dias Neves, Júlia Franco e Júlio 
César, Marco Antônio e Tais Veiga. Com muita alegria, todos goianos, represen-
tamos literariamente o Brasil, Homenagem Especial do evento. Lá, fizemos um 
recital de lançamento do livro: O Coração do Brasil em Sinfonia Poética. Fomos 
homenageados. Pelo Brasil, levamos um Diploma de Honra ao Mérito, pela signifi-
cativa participação na história da Cultura Brasileira, aos Coordenadores do Even-
to: Escritores José Guilhermo Vargas e Mírian Caloretti Castillo, respectivamente 
Presidente e Vice-presidente nacionais da Casa do Poeta Peruano. Os Diretores 
e o Presidente da Casa do Poeta Peruano em Juliaca, cidade anfitriã do conclave, 
também foram condecorados pelo Centro de Cultura da Região Centro-Oeste/
CECULCO– Brasil.

Juliaca, cidade anfitriã, celebrava seus 88 Anos. Como a moderna Lima, é 
uma cidade de linhas retas, pequena ousadia na arquitetura, quase todas as cons-
truções com tijolinhos à vista, aparência inacabada. é marcante a presença de 

CORES fORTES E gRITANTES dA ALMA 
PERUANA

Sonia Ferreira

MEU dOM QUIxOTE
Terezy Fleuri de Godoi

Ah, Cervantes, como soubeste penetrar o co-
ração humano ao descrever, com perícia de 
artesão, os recônditos indevassáveis do ser 

humano!
Quando escreveste o imortal Dom Quixote de 

La Mancha, foste mágico, adivinho dos meandros da 
imaginação.

E, como perito cirurgião, afastaste, sem ferir, 
com teu instrumental, cada partícula do ser, veias 
e artérias, ossos, tendões e nervos, trazendo à luz o 
interior, o perfil psicológico do teu paciente.

O teu paciente – cada um de nós – pois so-
mos, em grande parte, cópia fiel de tua criação.

Sonhos, planos, parafernália de projetos ina-
tingíveis povoam a mente do ser humano, que dis-
torce a realidade para sobreviver.

Envolvido em nuvens de ilusões, prossegue a 
caminhada, vendo o horizonte sempre distante, mas, 
na sua ótica distorcida, sente tudo tão próximo, tão 
acessível...

Ocupando parte da parede da minha sala, 
tenho a figura desse herói de araque, com seu leal 
escudeiro Sancho Pança. A razão tentando minimi-
zar os arroubos e os desvarios da ilusão.

Emoção x razão. Duas palavrar antagônicas 
que se atraem e se repelem.

Castelos no ar, moinhos de vento e inimigos 
imaginários, todos destruídos num só lance de fictí-
cia espada.

Juntos, emoção e razão, formam a argamassa 
que molda o ser humano.

Meu Dom Quixote de parede (inspirada tela 
do insigne artista DJ. de Oliveira), meus louvores 
por teu olhar visionário, por tua tragicômica figura.

Teu idealismo, teu amor por Dulcineia de To-
boso, teus fracassos e decepções e tuas ilusões simples-
mente humanas fizeram com que Flaubert escrevesse: 
“Reencontro minhas origens neste livro de Cervantes, 
que eu sabia de cor antes de haver aprendido a ler...”
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BIOgRAfIA E ARTE LITERáRIA
Fabio de Sousa Coutinho

A partir de ensaio produzido no começo da 
década de 1990, Pedro Dutra, incentiva-
do por um crítico entusiasmado, entre-

gou-se, sem trégua, aos afazeres de pesquisa, le-
vantamento de fontes, entrevistas e, por certo, de 
escrita de uma obra que, de tão bem construída, já 
nasce clamando pelo volume seguinte.

San Tiago Dantas, como nos é esclarecido 
logo na apresentação autoral, dividiu sua existên-
cia em três etapas de acentuada nitidez filosófica: 
saber, ter e poder.  Ingressou precocemente na 
vida acadêmica, tornou-se um professor merito-
riamente festejado por seus discípulos e publicou 
um livro de Direito Civil (sua tese de concur-
so para catedrático)  que o elevou à condição de 
pensador da seara jurídica. Daí para o exercício 
destacado da advocacia o caminho não foi lon-
go, menos ainda tortuoso. Numa época de sérias 
e graves perplexidades institucionais, seu parecer 
de jurisconsulto passou a ser o mais requisitado, o 

de maior valor econômico, o de peso mais impac-
tante na balança da Justiça. San Tiago tornou-se, 
assim, um profissional sobejamente afluente.

Mas sua alma ocidental não se fez pre-
enchida somente pelo conhecimento enciclo-
pédico e pelos haveres materiais. Instado pela 
ciência de mestre invulgar e pela consciência de 
cidadão consequente, San Tiago Dantas lançou-
-se na política, almejando praticá-la com a mes-
ma nobre devoção que caracterizara, até então, 
sua vivência universitária e sua militância de 
causídico.

A política não é, contudo, o território por 
excelência das boas intenções e das melhores 
ideias. Antes delas, prevalecem interesses, cir-
cunstâncias e conjunturas cujo enfrentamen-
to  requer muito mais do que um intelecto de 
primeira ordem e um temperamento por igual 
primoroso. Na cova dos leões, sem poder (con)
vencê-los pela arma que dominava à perfeição, 

a retórica, San Tiago foi devorado, como sói 
ocorrer aos quixotes do combate moderno.

Tudo isso, com ênfase na descrição de pas-
sagens e detalhes que prendem e fascinam o lei-
tor capítulo após capítulo, Pedro Dutra nos rela-
tou estribado num refinamento literário poucas 
vezes atingido em matéria de elaboração de bio-
grafias entre nós. Na gloriosa tradição dos ilumi-
nados escritores de Minas Gerais, aqui dispensa-
da a enunciação individualizada do forte elenco 
da seleção mineira das letras, San Tiago Dantas 
- A Razão Vencida é não apenas obra que consa-
gra o infatigável biógrafo e honra o genial bio-
grafado, mas também livro destinado ao prazer 
estético e à justa admiração de contemporâneos 
e pósteros. é, para além de qualquer dúvida, tra-
balho intelectual de rara felicidade, que ostenta, 
em cerca de 500 páginas de texto impecável, as 
marcas indeléveis das realizações grandiosas e 
da permanência cultural. 

MACHAdO dE ASSIS
Ariovaldo Pereira de Souza

De menino sem recursos financeiros que 
vivia no Morro de Livramento ao es-
critor endeusado por suas obras-pri-

mas, como Memórias Póstumas de Brás Cubas 
e Dom Casmurro, Machado teve uma carreira 
sempre ascendente na literatura. Autodidata, 
estudou varias línguas – como francês, inglês 
e até grego – e foi acumulando conhecimentos 
por meio dos livros. Aventurou-se na poesia, 
passou pelos contos e pelas críticas até chegar a 
seu ápice, os romances.

Apaixonado pela mulher, Carolina, 
com quem ficou casado por longos 34 anos, 
e amigo incondicional dos amigos, a maioria 
escritores, Machado teve uma vida sem frivo-
lidades, quase sempre com dinheiro contado; 
dedicado ao ato de escrever, que só sofreu 
abalos irrecuperáveis quando Carolina mor-
reu, em que ele passou a sofrer de episódios 
depressivos. Essa é a evolução desse menino-
-poeta que só parou de produzir encantamen-
tos aos 69 anos.

É importante ressaltar que nem em 
devaneios seus pais imaginaram que o peque-
no, nascido em um núcleo inculto e simplório 
– apesar de os dois saberem ler e escrever, o 
que já era uma dádiva naquela época – contra-
riando o destino e o “determinismo genérico”, 
seria um homem que dominaria o Brasil com 
as palavras.  No futuro, que ninguém da famí-

lia presenciou, Machado de Assis viria a ser o 
maior e mais prestigiado escritor brasileiro.

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu 
no Rio de Janeiro em 1839. Era filho de um mu-
lato pintor de paredes e de uma lavadeira. Ficou 
órfão muito cedo, sendo criado pela madrasta Ma-
ria Inês. Era muito tímido e recebeu a primeira 
instrução na escola pública, sendo iniciado em 
francês e latim pelo padre Silveira Sarmento.

A sua paixão por livros e leitura foi muito 
intensa durante toda a vida. Seu primeiro emprego 
como tipógrafo aprendiz, aos dezesseis anos, foi 
na Imprensa Nacional. Sua principal virtude foi 
o seu autodidatismo, não teve a oportunidade de 
realizar os estudos regulares, entretanto, sua ascen-
são profissional iniciou-se como revisor de textos, 
passando a colaborar com a revista “A Marmota”, 
onde compôs seus primeiros versos. Pouco tempo 
depois, foi admitido à redação do Correio Mercan-
til, onde pôde conviver com Casimiro de Abreu, 
Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de 
Almeida, Pedro Luís e Quintino Bocaiúva.

Em 1860 passou a trabalhar no Diário do 
Rio de Janeiro, fazendo resenhas dos debates do 
Senado Federal. No ano de 1864 publicou Cri-
sálidas e algumas peças de teatro. Casou-se em 
1869 com Carolina Augusta Xavier de Novais, 
sua grande colaboradora em sua carreira literária.

Em 1867 passou a trabalhar no Diário Ofi-
cial, transferindo-se, em 1874, para a Secretaria 

da Agricultura. A partir de sua consolidação na 
carreira burocrática, pôde iniciar sua vasta pro-
dução literária.

Ao lado de Joaquim Nabuco, fundou a 
Academia Brasileira de Letras. As suas produ-
ções literárias tiveram início com Crisálidas, em 
1864, coletânea de poesias e a seguir surgem os 
Contos Fluminenses, em 1870.

De 1864 a 1908, numa vertiginosa ascen-
dência, deslizou por uma alameda interminável 
de memoráveis publicações, com Contos Flumi-
nenses, Ressurreição, Histórias da Meia-Noite 
(coletânea de contos), A Mão e a Luva, Helena, 
Iaiá Garcia. Com estas obras ocorre o fecha-
mento do período romântico para se dar início 
ao período da literatura realista; a nova fase 
machadiana só vem acontecer após três anos, 
com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Papéis 
Avulsos, História sem data, Várias Histórias, 
Páginas Recolhidas, Coletâneas de contos. E aí, 
Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, 
Relíquias de Casa Velha e Memorial de Aires.

Após licença para tratamento de saúde, 
veio a falecer no dia 29 de fevereiro de 1908, 
em sua cidade natal. As obras literárias foram 
os seus legítimos filhos, segundo alguns histo-
riadores e suas próprias palavras: “Não tive fi-
lhos, não colaborei para a propagação da miséria 
humana”. Eis o grande ceticismo machadiano 
diante do homem e da vida. 
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HIdROgRAfIA LíRICA E POÉTICA dO  
ENCONTRO

Ronaldo Cagiano

Em sua intensa atividade literária, emerge a 
poeta que não se resume a escandir a reali-
dade que a cerca e a humanidade presente 

nos pequenos gestos e acontecimentos, (re)colhi-
dos por seu olhar cirúrgico, que flagra o que é re-
almente essencial e profundo, mas expande, como 
numa pulsão onírica, sua lavratura para outras 
margens do rio existencial, para ancorar sua arte 
no porto seguro da civilização do velho mundo. 

Nesse percurso, Alice contabiliza muitos 
horizontes para o seu corolário poético, como o 
recém-publicado “Vou pelo Rio Tormes” (Coleção 
Águas do Mundo, Ed. Kelps, 2014), uma como-
vente e apaixonada homenagem à cidade de Sala-
manca, onde esteve recentemente, participando de 
importante evento literário internacional, levando 
á terra de Lazarillo de Tormes, não apenas o vigor 
e versatilidade de seus versos, como também con-
solidando um intercâmbio cultural, que aproxima 
a literatura brasileira da espanhola, num tempo 
em que a globalização da comunicação impõe aos 
povos a necessidade de uma interface, a urgência 
da simbiose entre linguagens e culturas.

“Vou pelo Rio Tormes” relata a visão poé-
tica e o sentimento cosmopolita de uma palavra 
engajada na repercussão dos nossos valores mais 
fortes. Além do flerte intenso com outros mestres 
da literatura espanhola e universal, pois em sua 
coletânea, o alto nível da linguagem, a depuração 
da forma e as sutilezas metafóricas e estilísticas, 
o conjunto de poemas singra águas do encontro. 
Palavras e versos que escandem cenários, pe-

netram o leito mítico do rio, exploram a rique-
za material sensorial, natural e humana  de um 
país e de um povo que se orgulha de ter dado 
ao mundo um Cervantes, um António Macha-
do, um Lorca, um Picasso, um Gaudí, um Miró, 
um Calderón de La Barca, um Camilo José Cela, 
um Baltasar Gracián, um Juan de La Cruz, um 
Tirso de Molina, um Lope de Veja, um Miguel 
de Unamumo etc. No signo dessas águas, Alice 
proclama o valor da poesia como artefato para 
implodir fronteiras, hóspede do mar, evoca suas 
secretas utopias, sua canção de amor aos povos e 
a partir desse seu sentimento drummondiano do 
mundo, perceber a universalidade na diversida-
de, a unidade nas diferenças culturais e sociais, 
a humanidade dos gestos e sentimentos que são 
comuns a todas as nações. “Singrando teu per-
curso”, a poeta nascida mineira (de Nova Ponte), 
adotou Goiânia como seu ambiente familiar, lite-
rário, social e psicológico, instância maior de um 
coração aberto aos sete mares, vai construindo 
uma obra peculiar, de inegável pulsação, de pun-
gente viés intimista e sentimental, em que cada 
acontecimento, doméstico ou social, histórico ou 
literário, torna-se matéria e circunstância para 
uma apreensão poética, lembrando-nos o que já 
nos disse  Juan Rulfo a respeito das nossas vivên-
cias, pois como diz o autor mexicano, são elas, “o 
componente mais importante da vida humana, 
pois tudo o que nela aconteceu repousa dentro 
de nós e aflora, a cada instante, à nossa lembran-
ça, com doçura, pureza e amenidade”. 

Tenho em mãos o número 61 – Ano IX do Jornal da ANE – Asso-
ciação Nacional de Escritores), um dos mais ricos, cada trimestre 
melhor, em destaque a notícia “Tania Rivera ganha o Prêmio Ja-

buti”, sendo Tania filha do nosso amigo e colega José Jeronymo Rivera. 
Falo também do artigo “Anderson Braga Horta e a rima que eu procurava”, 
onde Raimundo Floriano procura e encontra rimas ricas, remediadas e 
pobres para a palavra “mãe”. Meus parabéns pelo artigo, tão rico de rima 
e de poesia. 

Venho em seu auxílio. Transcrevo o soneto “Filósofo precoce”, mo-
déstia às favas, da minha lavra: (Rimou rima rica).

 
Quando estava com os meus oito anos,
Falei pra minha mãe: “Oh! Minha Mãe!”
Este Natal nos traz muitos enganos.
Pode ser que a senhora me acompanhe:

RIMA RICA
Alan Viggiano

Nós, meninos, não vamos ter presentes
Nem dos ricos, dos pais, nem de ninguém.
Porque seria... Evidentemente, 
Porque nos encontramos muito aquém

Do pensamento dessa gente, igual:
Os ricos não nos dão porque padecem
De imenso erro no seu raciocínio:

“Não são tão pobres, não precisam tal.”
Os pais, por sua vez, do mesmo tino,
Não dão, porque seu bolso anda mui mal.

Em tempo: o Jornal da ANE tem por origem o Boletim da ANE, 
impresso em mimeógrafo, inventado por mim, ajudado por alguns co-
legas, no começo da nossa entidade. Por ele se conhecerá grande parte 
da história literária de Brasília. Deve estar em algum lugar.

Transcendendo os limites do centro-oeste 
brasileiro e de seu berço das Gerais, Alice nave-
ga, entre  mitos, alegorias e mistérios, por esse 
Tormes antológico, no barco de uma poesia que 
carrega nessa verdadeira “epopeia fluvial”, tantos 
“sabores & segredos”, muitas “confidências”, uma 
verdadeira polifonia de percepções lúdicas, um 
sopro indulgente de nostalgia, memória, fusão 
de tempos cronológicos e outras geografias  es-
pirituais.

“Vou pelo Tormes” não é apenas um livro-
-homenagem, que celebra uma cidade e um rio, 
ainda que nascido do entusiasmo com que viu, 
viveu e conviveu com tantos nomes consagrados 
por ocasião do XVII Encontro de Escritores Ibero-
americanos (2014). È uma obra em que a vida está 
presente em toda sua plenitude, sua ternura, seu 
realismo e suas fontes que alimentam a necessida-
de da escritura, essa arte que Alice Spindola vem 
realizando com dignidade, e talento, pois para ela, 
escrever é essencial, é seu modo de comunicar-
-se plenamente com o mundo e as pessoas que a 
cercam, é seu jeito potencial de entender o nos-
so estar-no-mundo, pois assim podemos tomar 
emprestado do saudoso poeta, crítico e professor  
da UnB Cassiano Nunes, para definir o ofício da 
escritura na vida de Alice Spindola, ressaltando o 
valor da palavra poética como bússola, pulmão e 
albergue de seus sentidos: “A Arte, a Poesia, te-
rão esta finalidade redentora de nos arrancar da 
trivialidade absorvente da nossa existência e nos 
colocar, emocionados, deslumbrados, no Ser.” 

Continuação da página 1



9Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Fevereiro / março – 2015

gROTESCO E SUBLIME EM  
AUgUSTO dOS ANJOS

Anderson Braga Horta

Não deixa de ser curioso falar de dualismo 
relativamente a um pensador marcado 
por um monismo evolucionista, autor de 

uma poesia povoada de mônadas e da “substân-
cia universal”. Vejam-se, a propósito, os sonetos 
“Sonho de um Monista” (“dentro da alma aflita / 
via Deus – essa mônada esquisita – coordenando 
e animando tudo aquilo!”), “Apóstrofe à Carne” 
(“Carne, feixe de mônadas bastardas”), “Agonia 
de um Filósofo” (“o império da substância univer-
sal”), “Último Credo” (“Creio, como o filósofo mais 
crente, na generalidade decrescente / com que a 
substância cósmica evolui”) ou o final da segunda 
parte de “Revelação” (“Ah! Sou eu que, transpondo 
a escarpa angusta / Dos limites orgânicos estreitos, 
/ Dentro nos quais recalco em vão minha ânsia, // 
Sinto bater na putrescível crusta / Do tegumento 
que me cobre os peitos / Toda a imortalidade da 
Substância!”). Não nos escandalize, aí, uma contra-
dição em termos; notemos, antes, que o paradoxo 
é aparente, pois ao princípio único fundamentador 
de toda a realidade segue-se um pluralismo (ver o 
soneto “Vítima do Dualismo”) que, todavia, há de 
voltar à singularidade, qual o expressa o Poeta em 
“Louvor à Unidade”.

Ao falar de grotesco, falamos, pois, extensi-
vamente, de dualismo, oposição e/ou complemen-
tação matéria-espírito, belo-feio, sutil-grosseiro; do 
eu individual, sim, mas, sobretudo, do coletivo eu de 
nossa humanidade. Síntese no primeiro quarteto de 
“Revelação, II”: “Treva e fulguração; sânie e perfu-
me; / Massa palpável e éter; desconforto / E ataraxia; 
feto vivo e aborto... / – Tudo a unidade do meu ser 
resume!”

O dualismo, seja dito de passagem, é respon-
sável por uma fagulha imperecível, o verso “Monstro 
de escuridão e rutilância”, inscrito no primeiro quar-
teto de “Psicologia de um Vencido”.

Não poderiam faltar a nossa exemplificação 
os versos mais popularizados de Augusto dos An-
jos (embora se situem aquém de suas mais sublimes 
composições), os “Versos Íntimos”:

Vês?! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de tua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.

Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

é o soluço da forma ainda imprecisa...
Da transcendência que se não realiza...
Da luz que não chegou a ser lampejo...
 
E é em suma, o subconsciente ai formidando
Da Natureza que parou, chorando,
No rudimentarismo do Desejo!
 
Às vezes, é verdade, em vez desse dualismo 

que temos examinado, e em vez do tom pessimis-
ta da generalidade dos poemas, o Poeta é puro li-
rismo, é pura espiritualidade, e é preciso também 
exemplificá-lo, ao que bem se presta o segundo dos 
“Sonetos” ao pai, estes maravilhosos versos com a 
dedicatória “A meu Pai morto”:

Madrugada de Treze de Janeiro.
Rezo, sonhando, o ofício da agonia.
Meu Pai nessa hora junto a mim morria
Sem um gemido, assim como um cordeiro!

E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro!
Quando acordei, cuidei que ele dormia,
E disse à minha Mãe que me dizia:
“Acorda-o!” deixa-o, Mãe, dormir primeiro!

E saí para ver a Natureza!
Em tudo o mesmo abismo de beleza,
Nem uma névoa no estrelado véu...

Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas,
Como Elias, num carro azul de glórias,
Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu!

À véspera da morte, segundo o depoimento 
de Órris Soares, vem-lhe “a derradeira cintilação” 
– após o breve périplo no pluralismo da matéria, o 
retorno à unidade, “O Último Número”. Aproveite-
mos a deixa para terminar o nosso périplo com os 
quartetos finais de “Os Doentes”:

 
Entre as formas decrépitas do povo,
Já batiam por cima dos estragos
A sensação e os movimentos vagos
Da célula inicial de um Cosmos novo!
 
O letargo larvário da cidade
Crescia. Igual a um parto, numa furna,
Vinha da original treva noturna,
o vagido de uma outra Humanidade!
 
E eu, com os pés atolados no Nirvana,
Acompanhava, com um prazer secreto,
A gestação daquele grande feto,
Que vinha substituir a Espécie Humana!

Aos que só têm olhos para o pessimismo em 
nosso poeta algum bem há de fazer esse augúrio de 
uma nova e melhor humanidade.
____________
(Resumo de palestra pronunciada na ANE em 14.11.2014.)

O Autor, nesse soneto –e em tantas outras 
peças magníficas–, transformou uma coisa horren-
da num artefato de beleza. é verdade que, se em ge-
ral ele parte do grotesco para transcendê-lo, e nos 
melhores momentos atinge o sublime poético, tal 
não ocorre neste poema. Temos, aqui, o que chamo 
soneto de efeito, isto é, o construído com imagens 
e conceitos extravagantes ou chocantes que, se não 
dão o salto para a sublimidade, desembocam, toda-
via, num final de impacto. Contribuem para isso, no 
caso, a estranhidade da idéia, o paradoxo, o ar ca-
sual de uma palavra dirigida diretamente ao leitor 
(“Toma um fósforo. Acende teu cigarro.”), a contun-
dência conceitual, tudo isso num arcabouço rítmi-
co-lingüístico musicalmente perfeito. Não acredito 
que o Poeta professasse verdadeiramente a filosofia 
do escarro...

Diria que o horrendo está como que progra-
maticamente inscrito já no primeiro poema do Eu, 
o “Monólogo de uma Sombra”, em que, se me per-
doam a manipulação dos versos, se afirma na pró-
pria “ânsia dionísica do gozo” uma “necessidade de 
horroroso”... Augusto se identifica (sempre exclama-
tivamente!) como “O Poeta do Hediondo” em versos 
particularmente impressivos. E o frisa-o em “Minha 
Finalidade”, afirmando que uma “predeterminação 
imprescriptível” talhou sua alma “para cantar de 
preferência o Horrível”.

Às vezes o nojento e o sublime, o asqueroso e 
o divino aparecem lado a lado, como no “Solilóquio 
de um Visionário”, que parte do horror – “Para des-
virginar o labirinto / Do velho e metafísico Mistério, 
/ Comi meus olhos crus no cemitério, / Numa antro-
pofagia de faminto” – para a ascensão: “Vestido de 
hidrogênio incandescente, / Vaguei um século, im-
proficuamente, / Pelas monotonias siderais... // Subi 
talvez às máximas alturas, / Mas, se hoje volto assim, 
com a alma às escuras, / é necessário que inda eu 
suba mais!”

é forte o contraste entre os quartetos e os 
tercetos, nestes quais a vocação para o alto se revela 
claramente superior ao lastro da matéria. 

“Com o Lamento das cousas, atingiu à 
perfeição. é um soneto formidável, dos maiores 
da língua portuguesa; grande pela idéia predo-
minante, grande pela verdade científica, grande 
pelo sentimento doloroso, grande pela estrutura. 
Exagero? Lede comigo” (transcrevo, concordante-
mente, do “Elogio de Augusto dos Anjos”, de Órris 
Soares):

Triste, a escutar, pancada por pancada,
A sucessividade dos segundos,
Ouço, em sons subterrâneos, do Orbe oriundos,
O choro da Energia abandonada!

é a dor da Força desaproveitada
– O cantochão dos dínamos profundos,
Que, podendo mover milhões de mundos,
Jazem ainda na estática do Nada!
 

Continuação da página 1
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Depois de publicar meia dúzia de livros de 
crônicas e contos, Otacílio Souza chega à 
sua obra mais madura, mais redonda em 

termos estéticos. Morrer, só em último caso (The-
saurus, 2015) é uma experiência literária fascinante 
e sedutora que, às vezes, deixa o leitor estupefato 
e sem fôlego, tamanha a nossa identificação com 
as fontes culturais que apresenta. Cada crônica, das 
trinta que contém o presente volume, nos conduz 
a uma viagem formidável em torno da experiência 
humana, dentro do universo da palavra.

Um exemplo será bastante. Se não, vejamos:
“Há uma pequena e antiga história de um 

navio que sofre pane em alto mar e os recursos 
humanos e técnicos disponíveis não eram sufi-
cientes para o reparo do motor ou da paraferná-
lia que compõe seu sistema de propulsão. Veio 
de terra um mecânico especialista no assunto, o 
que custou algumas centenas de dólares e nada 
do motor funcionar. Veio engenheiro mecânico, 
fuçou em tudo, cobrou alguns milhares de dó-

PARA SER LIdO E COMPARTILHAdO
João Carlos Taveira

lares, e nada. Até que contrataram o maior espe-
cialista do assunto que, após olhar isto ou aquilo, 
após perguntar aquilo e mais isto, tirou de sua 
maleta de ferramentas um martelo e deu peque-
no golpe num parafuso de uma válvula e o motor, 
como em passe de mágica, funcionou que foi uma 
beleza. Muito agradecido, o Capitão pediu ao sal-
vador da pátria, quer dizer, do navio, que apresen-
tasse a conta.

– Vinte mil dólares.
– Vinte mil dólares? O senhor ficou doido?
– Não, não fiquei. 
– Por favor, faça uma discriminação, item por 

item, da fatura. O senhor não gastou nem cinco mi-
nutos para fazer o reparo. Tenho que prestar contas; 
como vou explicar este descalabro a meus superio-
res? E com apenas uma martelada, ora vejam!

A conta foi assim apresentada, dois itens ape-
nas, já que o Capitão pagou a despesa de viagem do 
especialista: $1,00 pela martelada e $19.999,00 por 
saber onde dar a martelada.”

NO MEIO dO CAMINHO dE  
EUgêNIO gIOVENARdI

Daniel Barros
 

Com facilidade, encontramos nessas páginas 
um pouco de tudo: poesia, filosofia, sociologia, fol-
clore, cacoetes regionais e mais um sem-número de 
significados etimológicos de nomes e expressões da 
língua portuguesa. Otacílio Souza é mestre nesse mis-
ter. E sabe contar histórias com graça e leveza, sem se 
deixar levar pelo lugar-comum e outras chatices do 
gênero. Sabe distinguir o fato histórico do fato pica-
resco com senso de humor e com erudição. Vez por 
outra nos deixamos trair pela gargalhada, em face do 
inusitado de situações esdrúxulas e surreais.

Morrer, só em último caso permeia também 
o universo lírico do autor e faz da crônica de cos-
tumes o porta-voz mais autêntico de suas vivências, 
de seu estar no mundo. Em resumo, é um livro para 
ser lido, relido, trelido, guardado e presenteado às 
pessoas que amamos e àquelas a quem nem quere-
mos tanto bem assim, por simples demonstração de 
solidariedade. Um pequeno tesouro a ser comparti-
lhado, em comunhão transcendental, com os nossos 
semelhantes.

Quando soube que o escritor Eugênio Giovenardi ia lançar uma biografia, 
fiquei muito animado e me preparei para a leitura. Sem perda de tempo, 
queria me deleitar com a nova obra do nobre escritor, que, dono de uma 

inteligência privilegiada, sabe transferir para os livros sua excepcional capacida-
de de observação. Após viajar pelo sertão nordestino com a triste saga de Helio-
dara (2010) e pelo belo convívio com As árvores falam (2012), esperei encontrar 
em No meio do caminho (editora Movimento, 2014) a tradicional história de um 
homem, as brincadeiras de criança, o convívio familiar, as inquietudes da ado-
lescência; enfim, a tradicional biografia. Mas, para a minha agradável surpresa, 
encontrei muito mais nas 176 páginas deste intrigante volume.

O que pude perceber foi uma relação íntima do autor de Silêncio (2011), 
com os dogmas e a cultura da igreja católica, que lhe foram incutidos desde 
o nascimento. Descendendo de família italiana — como se percebe pelo so-
brenome Giovanardi, que foi aportuguesado para Giovenardi —, o berço da 
poderosa Igreja Católica, o menino vê aumentada ainda mais a influência da 
religião sobre a família. Com a mestria que lhe é peculiar, Eugênio faz um 
paralelo entre sua vida e a igreja e a rotina da igreja e a vida. Depara-se com 
imprecisões que não lhe são esclarecidas, apenas colocadas como dogmas que 
não devem ser questionados, sob pena de estar cometendo grave pecado, pois, 
mesmo não expondo ou declarando, tudo pode ser visto e ouvido; portanto, 
passível de castigo. A luta interna para livrar sua mente dessas amarras, é deve-
ras dolorosa; a dor que parece transpassá-lo nos atinge em cheio, como leito-
res. Sem dúvida, uma leitura visceral, sobretudo para mim que, também, tenho 
formação católica. São conflitos que muitos de nós não temos a determinação 
de enfrentar, mas que Eugênio teve, e com bastante coragem. E, neste livro 
sincero, resolveu nos revelar grande parte desses conflitos, bem às vésperas 
de completar os seus oitenta anos. Diferentemente das pessoas que apenas se 
contentam com ritos e celebrações da igreja, Eugênio pergunta para si mesmo: 
“Por que preciso de um Deus em minha vida?”; e como “A consciência é um 
árbitro implacável”, ele, com clareza, nos revela algumas das respostas que pa-
cificaram o seu espírito.

Tão marcante foi o convívio e a relação com a igreja que, passados cin-
quenta anos de sua pacificação, todas essas marcas podem não ter desaparecido 
por completo. Ou será que as minhas próprias convicções nublaram a clareza de 
minha interpretação? Entretanto, busco no próprio autor amenizar meu medo 
e consciência: “Penso que sejam as dúvidas que me fazem viver e sobreviver.” A 

cada imprecisão, uma luta do leitor para tentar combater internamente o que 
lê. Diante de tantas agruras nos deparamos com o prazer imensurável sentido 
pelo autor ao se libertar das imposições e da crença, de poder questionar sem 
temer respostas, como fez Anísio Teixeira. Sentimos a sensação de um voo único 
e novo dentro da multidão em plena Paris. E como se não bastasse: “De repen-
te, Paris se esvaziou. Silenciaram as manifestações de protestos. Agora éramos 
os únicos habitantes da cidade.” O ano era 1968 e, em plenas barricadas, surge 
numa esquina a jornalista finlandesa (dona Hilkka Mäki) que buscou sua opi-
nião sobre a então situação política vivida pela França. Desse encontro se inicia 
uma caminhada longa e duradoura. Quebrando mais um paradigma da igreja, 
onde a mulher é acusada de tantos males.

Outra característica marcante que me remete aos clássicos franceses, 
como Stendhal, são as citações utilizadas pelo autor, como Carl Sagan, onde “é 
permitido não ter certeza”, Agostinho de Hipona, santo, filósofo e teólogo do 
início do cristianismo, T. S. Eliot, “A cultura de um povo é a encarnação de sua 
religião”, Fiódor Dostoiévski: “Se Deus não existe, tudo é possível”, Derek Wal-
cott: “é ilusório pensar que seja possível prescindir dela (religião) ou ser indele-
velmente formado por ela.” Tais citações mostram que tantos já se debruçaram 
sobre tais temas, mas, mesmo sendo tão discutidos, Eugênio consegue nos sur-
preender e instigar o pensamento.

Sem dúvida, No meio do caminho é um livro polêmico, intrigante e pro-
fundo. E demonstra um elevado nível filosófico e literário. Escrito de forma 
madura por quem chegou a um alto nível de conhecimento, de vida e de do-
mínio da técnica literária, pautada na leitura e na vivência plena de um obser-
vador nato. Surpreende, pois como já foi dito, a fuga da forma habitual como 
são escritas as biografias, enriquece ainda mais a obra, que abre um horizonte 
incógnito e íntimo. Um mundo secreto, apesar de aparentemente conhecido. 
é como se percorrêssemos todos os dias uma floresta, por suas trilhas mais 
diversas e, de súbito, saíssemos do caminho conhecido para nos depararmos 
com o interior da selva, e passássemos a enxergá-la, desde a visão microscópica 
à amplitude das copas frondosas de uma complexa mata espessa. Uma viagem 
para poucos que não tenham medo de se perder na imensidão das certezas e 
das dúvidas.

Como um clássico, é impossível terminarmos a leitura sem sairmos mar-
cados pelo surpreendente mundo que nos foi apresentado pelo mestre Eugênio 
Giovenardi.
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(569) QUINTILHAS Nº 11, OP. 335 
ZíNgARA  (Melodrama)     

Luiz Carlos de Oliveira Cerqueira

Prólogo

Era linda cigana de olhos tão brilhantes,
tão negros como negra aquela noite estava.
Traziam a fulgência de estrelas cintilantes
ardentes como a viva e chamejante lava
que se derrama pelos sonhos dos amantes.

Nas cartas lia sortes, quimeras, azares
e tantas ilusões, ah! tantas esperanças
excitando! Nas tardes, só com seus sonhares, 
triste, acariciando suas negras tranças
cantava como num lamento os seus penares.

E quando a noite vinha se transfigurava
e suas hábeis mãos punham as cartas na mesa;
pálida, em transe, sua voz soava cava
e, trêmula, dizia cheia de tristeza:
Morte!... A morte uma lança em meu peito crava!

1

1º Ato:“ A vida”

Longos meses passaram, triste solidão...
Um dia belo moço, com mágoas no olhar,
com tristezas ferindo-o no coração,
a cartomante, aflito, veio consultar.
Ah, quantas incertezas e quanta aflição!

A zíngara agitou-se. As cartas lerei, disse.
Excitada, ela foi uma a uma virando...
As, três... e se o valete de copas surgisse?
Quando a sorte o meu peito aplacaria, quando?
Ah, como tensa estou! Me aturde essa sandice...

Toda a tremer, confusa, a linda cartomante
nem bem sabe se lê a sua própria sorte
ou se a sorte daquele aflito viajante.
No olhar do rapaz ela viu a vida e a morte...
Talvez um seu rival, talvez seu doce amante.

O passado deixou-lhe estigma medonho
pelos caminhos e descaminhos do mundo;
a dourada manhã findava-se em tristonho
poente onde a alma em amargor profundo
não dá espaço para ter sequer um sonho.

2

Interlúdio

Negras nuvens tornavam triste o firmamento,
nem as aves cantavam, tudo  era silente...
Apenas um soprar muito brando do vento
agitava os cabelos da bela vidente
que à janela se punha a olhar, em desalento.

Turbulência no céu, na alma tanta dor...
Assim se dá com as vagas que se lançam às rochas
e às praias se arremetem com todo furor.
Que a tempestade faça dos raios mil tochas
para iluminar estas noites de amargor.

Ah, zíngara! Você é aquela perfumada 
flor que não foi colhida para um vaso ornar;
flor que foi esquecida entre as outras no prado.
E quanto encantamento você traz no olhar!
E quanto amor, por medo, você tem negado!

3

2º Ato:“ Eu”

Cartas da minha vida, cartas viciadas,
cartas que manipulo para ver feliz
quem mesmo não conheço... mulheres largadas...
Se o olhar de um valete me fez cicatriz,
que me firam o paus, ouros, copas e espadas!

Que me marquem os quatro naipes pois assim,
talvez assim, eu vá com a dor me acostumando,
pois talvez assim veja uma luz lá no fim
e possa me inquirir: Será que estou sonhando?
– Verei nas cartas, só elas sabem de mim...

De sonhos e ilusões a vida vou levando.
Jogo em minhas cartas todo o meu destino
e a vã felicidade estarei esperando
como fosse lá longe o badalar de um sino.
Mas esperar, meu Deus, até quando, até quando?...

4

3º Ato“ Destino”

As andorinhas partem mas voltam no estio.
E o belo moço, ainda com mágoa no olhar,
com tristezas ferindo o seu peito arredio,
de novo a cartomante veio consultar
e a bela, lendo as cartas, diz-lhe em tom sombrio:

Dama de espadas! Ah, que destino cruel!
(Dizendo para si): “Existe outra mulher...”
Oh, como vejo turvas nuvens no meu céu!...
Nós nos amamos e outra loucamente o quer,
que paire sobre mim da morte o negro véu!

Ah, como tão felizes, pelas pradarias,
mãos dadas, colheríamos sortidas flores
e os beijos mais ardentes! Minhas noites frias
ficariam aquecidas com juras  de amores,
na minha porta só entrariam alegrias...

Os melros nos trariam seus lindos gorjeios
nas auroras de ouro,  molhadas ainda
de orvalho. Nossos pés pisariam os receios,
esmagariam dúvidas e assim, tão linda,
seria a vida cheia de doces anseios.

5

Final:“Sortilégio”

Ah, quanta angústia! As horas passavam pesadas,
na noite o vento uivava lá fora, sombrio.
Nervosa, com as mãos trêmulas, quase geladas,
vira uma carta – sente estranho calafrio...
Maldição! Maldição! Era a dama de espadas!...

Descobriu outra carta e outra mais –  a morte!
Sempre a morte! – Saiu na noite... soluçava...
Uma sombra a seguia. Raios, vento forte.
Eis que vibra um punhal que no seu peito crava.
Morreu sem nunca ter sabido a própria sorte...
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O ROMANCE E O QUAdRO
Fontes de Alencar

I – José Veríssimo (1857– 1916), Silvio Romero 
(1851 – 1914) e Araripe Junior (1848 – 1911) 
na segunda metade do século XIX e começo 

do XX compunham trio de respeitáveis críticos e 
historiadores literários, ainda que muita vez com 
diversidade de percepções relativamente ao que 
ocorria nessas áreas de atuação. Foram eles co-
partícipes na fundação da Academia Brasileira de 
Letras e aí ocupariam Cadeiras sob a proteção de 
João Francisco Lisboa, Gregório de Matos e Hipó-
lito da Costa, respectivamente.

Entanto, no que tange a José de 
Alencar (1829 – 1877) conjugavam-
-se suas compreensões.

José Veríssimo, em História da 
Literatura Brasileira, edição princeps, 
exprimindo-se em peritexto datado 
de 1912 afirmou ter sido ele, Alencar, 
mestre inexcedível, um dos fundado-
res da nossa literatura; e noutro passo 
dessa obra anotou: levava O Guarani 
tal vantagem de composição, de lín-
gua e estilo a todos os romances até 
então aqui escritos que, sob este as-
pecto, pode dizer-se que criava o gê-
nero em nossa literatura.

Em História da Literatura 
Brazileira(*), de 1888, Sílvio Romero, 
o historiógrafo, ao tratar ali do nos-
so romantismo grafou: o poeta ma-
ranhense Gonçalves Dias e José de 
Alencar, o célebre romancista do Ce-
ará, são inquestionavelmente os dois 
mais ilustres e significativos tipos da 
literatura entre nós. E ainda expli-
citou: Romance, drama, comédia, 
folhetim, política, crítica, polêmica, 
poesia, por tudo passou José de Alen-
car e seria preciso torcer e marear a 
imparcialidade da história negar-lhe 
os desusados títulos de seu mereci-
mento.

T. A. Araripe Junior escreveu 
a respeito do autor de O Guarani e 
de As Minas de Prata, um largo estudo 
que excele: José de Alencar (Perfil Literário)(**). Em 
momentos distanciados surgiram essas duas cria-
ções: aquela em 1857; a segunda, dezessete anos 
após. Há, porém, interessante tautocronia no que 
diz com o desenvolvimento fabulístico; na primei-
ra está escrito: no ano da graça de 1604, o lugar 
que acabamos de descrever estava quase deserto 
e inculto... (I, 5); e a outra expressa: raiava o ano 
de 1609 (1ª parte, 1). Logo, as fabulações de am-
bos os romances, embora absolutamente diversas, 

coincidem no tempo histórico. A morte de D. Se-
bastião na batalha de Alcácer-Quibir (1578) gerou 
a União Ibérica – 1580-1640: Filipe II da Espanha 
era o mesmo Filipe I de Portugal. 

Da jovem filha do fidalgo português D. An-
tonio Mariz e seu ambiente em O Guarani, assim 
disse Araripe Junior: Sob o céu que habita Cecí-
lia tudo são suavidades, blandícias. O azul é seu 
domínio. J. de Alencar mais que nunca deixa-se 
possuir pelas langueurs dorées. 

O crítico e ficcionista autor de O Reino 
Encantado – Crônica Sebastianista – falou ain-
da que o romance alencariano constitui o lado 
oposto às misérias humanas. Nem um traço, de 
longe sequer, que recorde Dickens ou Balzac. 
Ademais, fez o exalçamento do capítulo terminal 
do livro. 

II – Agora, benévolo leitor, atente neste pa-
norama traçado pelo romancista, e aqui sincopa-
damente reproduzido:

Chegando à beira do rio, o índio deitou sua 
senhora no fundo da canoa, como uma menina 
no seu berço... e tomando o remo, fez a canoa sal-
tar como um peixe sobre as águas...

Foi então que o quadro fantástico se dese-
nhou aos olhos de Peri...

Sobre o montão de ruínas formado pela 
parede que desmoronara, desenham-se as figuras 
sinistras dos selvagens, semelhantes a espíritos 
dançando nas chamas infernais.

Tudo isso Peri viu de um só lance 
d’olhos, como um painel vivo ilumina-
do um momento pelo clarão instantâ-
neo do relâmpago.

Um estampido horrível reboou 
por toda aquela solidão...

As trevas envolvem o rochedo há 
pouco esclarecido pelas chamas, e tudo 
entrou de novo no silêncio profundo da 
noute.

O índio, dominando sua dor, 
vergou-se sobre o remo, e a canoa voou 
sobre a face lisa e pálida do Paquequer.

III – Em Laranjeiras – Sergipe 
nasceu Bitencourt Sampaio (1834-
1895) autor dos versos do Hino Aca-
dêmico da Faculdade de Direito de São 
Paulo e também os da modinha Quem 
Sabe?... Carlos Gomes (1836-1896), 
paulista de Campinas – SP, criou as cor-
relatas peças musicais. 

Em março de 1870 o Teatro alla 
Scala de Milão, na Itália, presenciou a 
estréia de O Guarani, ópera de Carlos 
Gomes fundada na obra alencarina re-
ferida.

Naquela cidade sergipana, ini-
ciada de pouco a segunda parte do sé-
culo XIX, nascera Horácio Hora. Sub-
sidiado pela então Província natal foi 
estudar pintura em Paris (1875-1881).  
Tornou a Sergipe em 1881. 

Sua produção pictural é de gran-
deza. Peri e Ceci, quadro manifesta-

mente inspirado no romance O Guarani 
é pinacular. Data de 1883.

Em julho de 1884, outra vez a Europa. Na 
Paris da última década do Oitocentos a vida do 
grande artista brasileiro terminou.

________________
(*) Silvio Romero, 1ª ed., Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 
1888 – Brasiliana Digital
(**) Araripe Júnior, Rio de Janeiro: Typ. da Gazeta de 
Notícias, 1878 – Brasiliana Digital

Ócio de Horácio Hora, ilustração do romance O Guarany, de José de Alencar.


