
PRESENTE DE 
NATAL
Flávio R. Kothe

Minha esposa bem sabe que eu, que tanto gostava 
de viver, estou a receber o melhor presente de 
Natal que eu agora ainda podia desejar: minha 
morte. Soa estranho isso, mas há dois meses me 

fi cou bem claro: com a piora irreversível da minha saúde, o 
melhor que eu ainda podia desejar para mim seria poder mor-
rer em paz, como quem vai dormir. E eu me vou indo, enquan-
to todos parecem dormir, inclusive eu.

Não, não é Alzheimer que me mata. Essa doença é ape-
nas o gesto piedoso da natureza, que me vem apagando aos 
poucos a memória, ressecando meus neurônios. Tendo menos 
vida para viver, menos lembrança me tornou cada vez menor 
a perda.
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CEM ANOS DE 
AFFONSO HELIODORO DOS SANTOS

Fabio de Sousa Coutinho

A Associação Nacional de Escritores, 
mais antiga instituição cultural da 
capital da República, se associa com 
orgulho, honra e alegria a esta justís-

sima homenagem organizada pelo Instituto His-
tórico e Geográfi co do Distrito Federal.*

O brasileiro ímpar que hoje completa seus 
primeiros cem anos de idade é um prolífi co ho-
mem de letras, autor de inúmeros livros de crô-
nicas, contos e memórias, sem esquecer colabo-
rações muitas vezes publicadas nas páginas do 
JORNAL da ANE. Com estilo leve, exato, claro 
e conciso, Aff onso Heliodoro dos Santos tornou-
-se um escritor prazeroso, daqueles cuja fatura 
literária encanta e fascina quem quer que tenha 
o privilégio de sua leitura.

A marca central de sua existência, contudo, 
vai além, muito além, da literatura. Seu nome está 
visceralmente ligado, desde os tempos na histórica 
Diamantina, ao do glorioso e inesquecível Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira, o mais completo e voca-
cionado estadista da República brasileira, o colossal 
artista do impossível, na expressão feliz de seu for-
midável biógrafo Cláudio Bojunga.

Artista do impossível nas multifacetadas 
frentes de sua extraordinária aventura vital: o mé-
dico da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 
o prefeito inovador de Belo Horizonte, o deputa-
do constituinte de 1946, o governador de  tantas 

conquistas e obras relevantes para o povo mi-
neiro, o Presidente contemporâneo do futuro.

Em todas elas, JK teve a seu lado  es-
toutro cidadão exemplar, que, neste radioso 
16 de abril de 2016, celebra, cercado de una-
nimidade que desmente Nelson Rodrigues, 
um centenário de amizade, de lealdade, de 
dedicação, de respeito e de admiração pela 
fi gura do outro, pela pessoa do semelhante, 
pela condição humana excepcional que o 
Criador sintetizou, com fôrma única, no dia-
mantinense Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Na mirada invariavelmente clarivi-
dente de Afonso Arinos de Melo Franco, “de 
todos nós, é o nome dele que vai durar mil 
anos. [JK] será, para sempre, uma expressão 
do Brasil”. Aff onso Heliodoro dos Santos foi 
o parceiro mais constante, fi el e imprescindí-
vel do gigante Juscelino. Com ele, igualmente 
agigantou-se, vinculou seu digno mister ao 
dele, de modo indelével.

Chega, agora, aos cem anos como se, 
em dia tão expressivamente jubiloso, cele-
brássemos, também, o centenário de seu ído-
lo, mentor e amigo fraternal. 

Salve Kubitschek!, longa vida para 
Aff onso Heliodoro dos Santos!
_________
* Em 16.4.2016

PARA QUE SERVE A 
CRÍTICA LITERÁRIA?

Enéas Athanázio

Essa é a pergunta que me faz um leitor atento. Diz ele que leu um ensaio 
de crítica universitária tão hermético que exigiu grande esforço e, no fi nal, 
constatou que “não fi cou nada”. E, de fato, existem muitos desses trabalhos 
que são tão encruados que o leitor comum não consegue penetrar. Fica a 

impressão de que não são escritos para ser lidos, mas para exibir erudição ou, quem 
sabe, indicados apenas aos iniciados. Mas a crítica impressionista, aquela que aparecia 
no rodapé dos jornais e que hoje quase desapareceu, não é assim ou, pelo menos, nem 
sempre é assim. Ela procura analisar para o leitor a obra alheia, apontando qualidades 
e defeitos, exaltando os aspectos positivos e negativos, e dessa forma orientando o 
leitor nas suas leituras. Como dizia o Prof. Nereu Corrêa, o crítico é um leitor mais 
experiente que busca transmitir informações aos demais a respeito de obras e autores.

Continuação na página 5
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SONETO

Gonçalves Dias

Baixel veloz, que ao úmido elemento
A voz do nauta experto afoito entrega,
Demora o curso teu, perto navega
Da terra onde me fica o pensamento!

Enquanto vais cortando o salso argento,
Desta praia feliz não se desprega
(Meus olhos, não, que amargo pranto os rega)
Minha alma, sim, e o amor que é meu tormento.

Baixel, que vais fugindo despiedado,
Sem temor dos contrastes da procela,
Volta ao menos, qual vais tão apressado.

Encontre-a eu gentil, mimosa e bela!
E o pranto qu’ora verto amargurado,
Possa eu verter então nos lábios dela!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

ANOTAÇÕES SOBRE UM  
NOVO LIVRO

José Antonio Pereira (*)

Eles não moram mais aqui»... O tí-
tulo, que parece definitivo, já na 
primeira linha do primeiro con-
to traz de volta os personagens à 

cena. ..., mas aparecem todos os finais de 
semana, ... Imediatamente na narrativa bro-
ta Brasília: a imensa ilha cujo mar é o céu 
infinito, pássaro nascido da prancheta, com 
suas enormes asas abertas sobre o cerra-
do. Noto, que ao longo da obra de Ronaldo 
Cagiano, Brasília está sempre presente. Ela 
é bela, mas aparece como um lugar árido e 
sem alma. E ele parece ancorar suas aflições 
de alma nos horizontes ondulados de suas 
montanhas mineiras, uma espécie de volta 
ao útero. Este também não lhe é mais um 
porto seguro. Na perspectiva sem umidade 
da capital federal, Cataguases e seus rios e 
sua infância é seu ponto de fuga.

No meu imaginário, não conheço a ci-
dade, a capital federal do autor é uma jovem 
arrogante. O cimento ainda é o original, a 
argamassa ainda é a primeira, as paredes 
ainda cheiram o suor dos candangos.     É 
aquele lugar, que ainda não sofreu os reve-
ses que consolidam a identidade humana 
das cidades. Estas se reconstroem sobre os 
escombros, tanto do progresso quanto das 
catástrofes que a natureza impõe à sua geo-
grafia. Para ficar num lugar comum entre 
nós cataguasenses; – Brasília nunca sofreu 
uma enchente.

Ronaldo Cagiano é hábil em trazer 
à tona as contradições que habitam o fun-
do d’alma do ser humano. Ele vai da vida 
solitária nos apartamentos-clausuras dos 
repetitivos blocos de Brasília, onde relacio-

namentos fragmentados sufocam os per-
sonagens numa lenta agonia; à submissão 
resignada dos tecelões da pequena Cata-
guases, onde vidas sem perspectivas estão 
presas nos grilhões de abusos de toda or-
dem.  Nenhum personagem consegue es-
capar deste emaranhado de vidas em seus 
opressivos lugares. Não há concessão, 
nossas incompletudes estão expostas, não 
haverá salvação alguma.

Como um irrequieto migrante, o au-
tor peregrina pelo mundo, mas sua geogra-
fia são as montanhas e rios da infância, o 
cerrado e hoje o concreto do planalto pau-
lista. O último conto traz um ritmo e uma 
forma que as andanças pelas metrópoles 
imprimem à escrita do autor. Travessias, 
conto a que me refiro, traz em seu bojo a 
frase: No abril em que me espelho, o amor 
parece sair de moda.

Estou cá, rabiscando estas anota-
ções num abril em que o país parece des-
pedaçar-se em radicalismos golpistas em 
que a agressividade é a face visível da es-
tupidez e ignorância, tudo dentro de uma 
narrativa inescrupulosa dos detentores do 
poder de fato. Cagiano termina o conto 
numa interrogação: “Como inventariar o 
caos nesse difuso concerto para arranha-
-céus?”

“Concerto para arranha-céus” titula 
um de seus livros. Lá está um, que é a cara 
de Brasília nestes dias de abril “WWW.
GENTEORDINARIA.COM.BR”.  

_______________
(*) Escritor mineiro de Cataguases, autor de “Fantasias de 
Meia-Pataca” (Contos), é editor do blog ChicosCataletras. 
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OLIVEIRA MARTINS
M. Paulo Nunes

O Jornal de Letras de Lisboa, nº 636, de 1º a 14 de março, traz suas páginas 
iniciais dedicadas ao polígrafo Oliveira Martins, em comemoração ao 
sesquicentenário de seu nascimento, ocorrido a 30.IV.1845, e ao cente-
nário de sua morte, em 14.VIII.1894.

Era ele uma das figuras mais representativas da geração de 1870, a mais bri-
lhante da história de Portugal e integrada, além dele, por uma plêiade de que se 
destacaram Eça de Queiroz, Antero de Quental, Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, ou 
seja, o famoso grupo dos “Vencidos da Vida”.

Autodidata, tendo sido desde cedo obrigado a ingressar na vida prática e a 
abandonar os estudos regulares, em virtude da morte do pai, nem assim deixou de 
afirmar-se como uma das personalidades mais eminentes de seu tempo, como admi-
nistrador, como deputado, como ministro de Estado e sobretudo como historiador 
dos maiores que tivemos, em Portugal, não apenas como intérprete da história por-
tuguesa, mas também da universal... “Inédita foi a sua visão estrutural, e neste sentido 
vincadamente sociológica, da fenomênica história, como inédita a complexa constru-
ção historiográfica que correlativamente empreendeu”, como observa um crítico.

A sua historiografia abrange assim os mais diferenciados aspectos da reali-
dade em que se situou, com uma enorme “capacidade de reanimar figuras e fatos do 
passado”. Para um observador de sua obra, ele tinha “a paixão da história, como um 
poeta ou romancista a da ficção”. Neste sentido, Menendez y Pelayo chamou-lhe o 
maior artista histórico da Península, em nossos dias.

Vejamos, no particular, a reconstituição histórica que o historiador faz do en-
contro do tribuno popular Manuel Passos, no Portugal Contemporâneo, com a corte 
da rainha D. Maria II, em um momento dramático da vida nacional portuguesa:

“Passos entrou no palácio e dir-se-ia que voltavam essas antigas cenas da Idade 
Média, quando os tribunos da plebe iam à frente dos monarcas. Em volta da rainha 
estavam o rei e os diplomatas e os pares do reino, os conselheiros d’Estado, a infanta 
D. Isabel Maria, e a imperatriz viúva. Era toda a corte reunida para ouvir, para con-
denar, para seduzir? Era toda a corte, perante o homem de Bouças, rei verdadeiro de 
Lisboa. Passos curvou-se, beijou a mão da rainha; e esperou que lhe dissessem o que 
dele pretendiam”.

Não falaram inicialmente os portugueses, mas os embaixadores da Inglaterra 
e da Bélgica, o inglês Howard e o belga Van der Weyer.

Às admoestações daqueles, responde com altanaria:
“Fora nomeado ministro com a constituição de 22 e não com a Carta, a cuja 

sombra se desbaratara a riqueza nacional por não haver garantias políticas contra a 

oligarquia reinante. Não renegaria a revolução, embora desde o início tivesse afirmado 
a necessidade de emendas que consolidassem o trono. Não era uma questão do prin-
cípio, da origem da autoridade. A Carta fora um dom do trono, a constituição uma 
conquista da soberania popular.”

“E voltando-se para o inglês impertigado e impertinente, segundo as pala-
vras de O. M., dizia-lhe que a lealdade portuguesa não recebia lições britânicas. 
Éramos um povo livre e não aceitávamos a intervenção de ninguém. As coisas 
inglesas que ele amava e admirava, haviam de entrar às boas, em navios mercan-
tes, para terem despacho livre. Vindo em navios de guerra, as leis da Inglaterra 
só serviriam para lhas devolver sob a forma de cartuchos. S. M. teria dignidade 
bastante para repelir as ofertas da Inglaterra; se as não aceitasse, Portugal deixaria 
por uma vez de ser uma prefeitura britânica e o seu soberano uma espécie de co-
missário das ilhas Iônias. ‘Se desembarcar, dizia por fim a Howard, serão batidos’. 
À rainha convidava-a a ir ao Campo de Ourique, onde veria que amor lhe tinham 
os súditos; e aos generais, em última instância: “A Inglaterra ameaça-nos; ninguém 
se desonraria. O vosso lugar é no campo de Ourique, à frente dos portugueses que 
aí defendem a independência da pátria.”

Que bela lição para os dias atuais!
Diz ainda o autor, no fecho do episódio, que “a cena, começada com o aparato 

de uma ópera para a sedução de um tirano plebeu, acabava num drama pungente”.
Para concluir, a seguir: “Em vez de seduzido, Passos acabava seduzindo os pró-

prios inimigos. Os que se não penitenciavam do erro, sumiam-se corridos. Trigoso dizia 
à rainha que depois de uma tal imprudência só uma solução restava. – E qual, per-
guntava ela, arfando? – Abdicar.  – Pois não haverá outro recurso? – Para reinar com 
honra, nenhum; para reinar... Um só. – Então qual? – Entregarmo-nos à discrição de 
Manuel Passos.” (Cf. ob. cit., 6ª edição, Lisboa, 1925. II, pp. 79-82).

Este o estilo e a forma de narrar de Joaquim Pedro de Oliveira Martins, uma 
das maiores personalidades do século XIX português. E que falta nos faz, nos dias 
atuais, à comunidade dos povos de língua portuguesa!

Deixou ele, entre outras, as seguintes obras: Febus Moniz (1864), Camões, Os 
Lusíadas e a Renascença (1872), O Helenismo e a Civilização Cristã (1878), História 
da Civilização Ibérica (1879), História de Portugal (1879), As Raças Humanas e a 
Civilização Primitiva (1881), Portugal Contemporâneo (1881), História da Repúbli-
ca Romana (1885), Os Filhos de D. João I (1891),  Vida de Nun’Álvares (1893),  O 
Príncipe Perfeito (1896),  O Brasil e as Colônias Portuguesas, Portugal nos Mares e 
Correspondência (1926).

UMA ARTE QUASE MILENAR
João Carlos Taveira

Os haicais de Jonas Pessoa do Nascimento 
são quase sempre filhos dos haicais de 
Guilherme de Almeida (1890-1969), 
mais pela métrica que pelas rimas. O 

mestre paulista advogava uma arte com o rigor dos 
parnasianos, em que o poema de origem japonesa 
se constituísse de uma estrofe de três versos, sendo  
o primeiro e o terceiro com cinco sílabas e o mesmo 
som; e o segundo, em sete sílabas, com a sonorida-
de da segunda sílaba reverberando na última. Jonas 
às vezes contraria essa premissa, embora procure  
obedecer à metrificação proposta pelo mestre de 
Messidor e Acalanto de Bartira na maioria das peças. 
No fundo, está de acordo com a forma criada pelos 
japoneses.

Grávida do nada
A pátria dá à luz filhos
Despidos de esperas.

O livro intitulado Palavras Trocadas reúne 
600 haicais, diagramados três em cada página, e 
perfaz uma enorme quantidade de temas os mais 
variados, numa demonstração de fôlego e dispo-
sição do autor, que condensa, de maneira segura, 
humor e ironia em seu inusitado jogo de palavras. 
Por outro lado, sua veia lírica percorre um vasto 

universo cultural, sem pieguice ou qualquer de-
monstração de auto-indulgência.  

Em frente ao juiz,
Preso jaz de mãos atadas,
Ao ouvir sentença.

O haicai surgiu no século XIII. Os primeiros 
exemplos parecem ter sido escritos por um sacerdote 
budista e por um sacerdote xintoísta de alta hierarquia. 
Sendo poema de forma fixa, o haicai, na sua origem, 
não tem título, não tem rima e, via de regra, versa sobre 
a natureza ou, mais precisamente, sobre uma das esta-
ções do ano. Mas, com o tempo e dependendo do lugar 
onde é cultivado, o haicai não exige tal rigor.

Segundo o crítico Oswaldino Marques, “o haicai 
é a forma mais sucinta da poemática japonesa. O nome 
deriva de uma palavra congênere constituída de dois 
núcleos semânticos equivalentes a ‘inicial’, ‘primeiro’ e 
‘hemistíquio’.” E mais adiante, afirma o autor de A Seta 
e o Alvo: “Em que pese a sua brevidade, o haicai é um 
poema completo em si mesmo. Em seu exíguo espaço, 
pode projetar uma paisagem ou a subjetividade. Nas 
mãos de um mestre, não é raro lograr marcas ainda 
mais altas.”

E Romeu Jobim, no seu livro Em Tom Menor, 
completa: “Improcede a assertiva de que o verdadei-

ro haicai deva ter rimas internas ou de qualquer ou-
tra sorte. Quem isso fez, por sinal com felicidade e 
beleza, foi Guilherme de Almeida. A criatividade do 
grande poeta, entretanto, não há de importar em que 
se modifique a estrutura do conciso poema.”

Voltemos ao livro Palavras Trocadas. O autor, 
que agora atinge o quarto volume publicado, me pa-
rece disposto a prosseguir em sua trajetória, malgra-
do as pedras do caminho escolhido. Jonas Pessoa do 
Nascimento sabe que o poetar moderno exige discer-
nimento; não basta querer, é preciso conhecer para 
atingir o objetivo num mundo em que milhões de 
pessoas lutam desesperadamente em busca de fama e 
de um lugar ao sol. Nas redes sociais é fácil perceber 
que todos querem ser artistas, mas poucos consegui-
rão permanência só pelo despojamento das confis-
sões. A arte é um pouco mais que isso. Exige entre-
ga e doação e compromisso. Talvez seja mesmo uma  
espécie de sacerdócio.

Que este Palavras Trocadas alcance o devido lu-
gar de destaque e seja porta-voz de quem sabe das difi-
culdades do seu ofício. O mundo em que vivemos, com 
todos os aparatos tecnológicos e digitais, tem oscilado, 
como um pêndulo, entre a real carência de leitores e a 
virtual abundância de propostas.

Brasília, 28 de setembro de 2015. 
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EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO  
DE ALMEIDA FISCHER

Na quinta-feira, 28 de abril de 2016, foi inaugurada, no Museu do Escritor, exposição 
comemorativa do centenário de nascimento de Almeida Fischer. Discursaram, na 
ocasião, o Presidente da ANE, Fabio de Sousa Coutinho, e o diretor do Museu, 

Napoleão Valadares. O evento contou com a presença de familiares do saudoso homenageado 
e de expressivo número de associados da ANE. Foi, também, lançado o romance inédito A 
Repressora, cujos originais foram cedidos à ANE pelos herdeiros e sucessores de Fischer.

Universos 
Elias Costa

Ao ilustrador Fernando Lopes 

Os cavalos estão brincando. 
Estão correndo sobre os campos do céu,  
De estrela em estrela. 

Todas as noites os cachorros passeiam pela lua  
Onde colhem e comem a virtude dos lobos  
Até se tornarem eles mesmos. 

Os elefantes navegam pelos oceanos do céu  
Como titânicos navios de velas sem destino  
Engolindo os planetas. 

Os peixes mergulham nas lavas do sol  
Enquanto os pássaros recolhem os cometas  
Para soltá-los nas próximas noites de revoadas. 

As árvores reúnem-se em volta das fogueiras 
E cantando e dançando pela música das chuvas  
Esperam em silêncio o sacrifício de si mesmas. 

Os homens colonizam os buracos negros,  
Desbravam os labirintos do vácuo,  
Semeiam pesadelos e assassinam sonhos. 

Da janela dos meus cismares vou olhando
a vida passar. E como um comprido trem,
sempre seguindo, sempre apitando, apitando...
Ah, meu trem da saudade! Dize-me até quando
virás, pois daí eu não mais virei também.

Se hoje estou assim, com a alma sentida,
talvez seja porque perdi meu trem de ferro
e não pude ver seu adeus de despedida.
É sempre assim – na vida há sempre uma partida,
um lenço a acenar onde o meu adeus enterro.

Vou indo agora, vou fechar minha janela.
Levo recordações e a saudade também.
Deixo um bilhete sob a porta para ela
dizendo-lhe que nunca apague a nossa vela,
chama de amor que parte no último trem. 

Quintilhas N° 10, op. 318
Luiz Carlos de Oliveira Cerqueira

Há sempre um dia em que a saudade nos invade.
Então revemos, como num filme, o passado.
Aquele casario antigo da cidade,
o namoro na praça, puro, sem maldade...
A banda no coreto... Ah, quanta saudade!

Saudade é a lembrança feliz que nos traz
tristeza e que nos faz lágrimas de alegria.
Olho-me no espelho. Vejo quão voraz
fora o tempo. Restou tão pouco do rapaz...
Vem, ó saudade, vê se essa dor alivia!

Ah! Já ouço o apito do meu trem de ferro.
De calças curtas eu brincava na estação,
tinha de quatro a cinco anos, se não erro.
Feliz lembrança a que tanto e tanto me aferro.
Pena que o trem partiu e retornou mais não.

Palíndromo do 
Amor Total

Rômulo Marinho

Ávido? 
Amá-la na taba, no toco da casa, 
No muro, no paço, na poça, 
Na maca, na livre sala, 
Servi-la na cama, na copa,
No capô, no rumo, na saca do coto, 
Na bata, na lama.
Ó diva! 

 

Palíndromo do 
Amor em Lesbos

Reviver é viver:
A diva, a viva,
A leda doma,
Adia a dama
Amor ao vivo,
O vivo aroma.
Amada Aída,
À moda dela,
Aviva a vida.
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PARA QUE SERVE A CRÍTICA LITERÁRIA?
Enéas Athanázio

Exemplo bem característico dessa crítica está 
no livro “Modernismo & Vanguarda” (4ª sé-
rie), reunindo ensaios críticos publicados na 
imprensa pelo Prof. M. Paulo Nunes, um dos 

mais atilados críticos militantes da atualidade. Nele, 
cada ensaio é uma aula ou uma lição e todos que o 
leem, mesmo leitores traquejados, aprendem sempre. 
A cultura e a erudição do autor nunca impedem que 
seja claro e inteligível. Quando trata de temas mais ári-
dos consegue sempre ser leve e elegante. Seus textos 
denunciam o professor que foi a vida inteira.

Na parte inicial o autor dedica nada menos que 
dezenove textos a José Saramago, sua vida e sua obra. 
Mergulha fundo na escrita do romancista português, 
esmiuçando sua obra sob os mais variados aspectos, 
esclarecendo dúvidas e interpretando pontos nem 
sempre fácies de entender em escritor de tal profundi-
dade. A leitura desse conjunto de trabalhos é uma das 
mais completas abordagens da obra de Saramago que 
conheço e esclarece muitas nuances de um escritor tão 
complexo quanto instigante, o único autor de língua 
portuguesa a receber o Prêmio Nobel de Literatura.

Em seguida o crítico se debruça sobre a produ-
ção de outro monstro das letras: Jorge Luís Borges. Nada 
menos que treze abordagens lhe são dedicadas, exami-
nando com olhar agudo a obra do escritor e pensador 
argentino, focalizando inclusive aspectos muito curiosos 
como as ligações dele com o estruturalismo, o seu absen-
teísmo e tecendo um paralelo com o brasileiro Gonçal-
ves Dias. O conjunto desses artigos constitui uma autên-
tica monografia sobre Borges e é uma orientação segura 
para quantos desejam se familiarizar com sua obra.

Mas Paulo Nunes não fica nisso. Dedica, a 
seguir, nada menos que vinte e dois artigos a Eça de 
Queiroz, uma de suas reconhecidas paixões. Analisa 
os mais variados aspectos da obra do clássico portu-
guês, enfatizando seu estilo, um dos pontos que mais 
tem provocado o interesse dos comentaristas. Faz um 
exame exaustivo do romance “Os Mais”, obra-prima do 
escritor luso e traça um paralelo entre ele e Machado de 
Assis, apontando aproximações e divergências. Dedica 
ainda espaços para focalizar as relações de Eça com a 
política, pela qual, por sinal, o escritor português não 
votava a menor simpatia, antes pelo contrário. 

Além desses autores, Paulo Nunes tece conside-
rações sobre Pablo Neruda, em seu centenário. Citando 
Valbuena Pratt, lembra que existem três modalidades 
de centenários: os de fogo e os de gelo, ou seja, de re-
visão, de culto entusiasta e de fria admiração, inserin-
do-se o caso Neruda na segunda hipótese. Recorda a 
permanente luta do poeta chileno pela emancipação da 
América Latina, buscando uma vida mais digna para 
seus povos. Dedica ainda comentários a Mário Vargas 
Llosa, Aquilino Ribeiro, José Régio, Miguel Torga, Gar-
cia Lorca, Alexandre Herculano e o Padre Vieira. 

Para encerrar, transcrevo estas considerações: 

“Sempre tive na mais alta conta a vertente re-
gionalista na literatura brasileira, convencido de que 
aí reside o sopro maior de nossa afirmação nacional, 
sobretudo nesta hora de globalização à outrance, com 
que nos querem impingir à força um cosmopolitismo 
de fancaria que está reduzindo a pedaços nossa auto-
nomia intelectual e moral, levando de roldão as bases 
de nossa economia” (p. 173). 

CINCO SÉCULOS DE TERESA DE ÁVILA
VERSOS NASCIDOS DO FOGO DO
AMOR DE DEUS QUE TINHA EM SI

Não vive em mim meu viver,
e em tão alta vida espero
que morro de não morrer.

GLOSA

Esta divina união
com o amor por quem eu vivo
faz de Deus o meu cativo
e livre meu coração;
mas causa em mim tal paixão
ver a Deus em meu poder
que morro de não morrer.

Ai! como é longa esta vida!
Que duros estes desterros,
este cárcere e estes ferros
em que a alma está metida!
Só esperar a saída
me causa tanto sofrer
que morro de não morrer.

Ai! Que vida tão amarga
se não se goza o Senhor!

E, se tão doce é o amor,
não o é a esperança larga;
tire-me Deus esta carga
tão dura de padecer,
que morro de não morrer.

Somente com a confiança
vivo de que hei de morrer;
porque, morrendo, o viver
assegura-me a esperança:
morte em que o viver se alcança,
bem cedo te quero ver,
que morro de não morrer.

Olha quanto o amor é forte;
vida, não sejas molesta;
vê que em te perderes resta
de te ganhares a sorte;
venha já a doce morte,
venha-me a morte a correr,
que morro de não morrer.

Essa que no alto deriva
é a vida verdadeira:
té que torne a vida à poeira,
não se goza estando viva;
morte, não sejas esquiva;

morrendo estou em viver,
que morro de não morrer.

Vida, como obsequiá-lo,
a meu Deus, que vive em mi,
senão perdendo-te a ti,
por melhor poder gozá-lo?
Quero morrendo alcançá-lo,
pois só Ele é o meu querer,
que morro de não morrer.

Estando ausente de ti,
que vida pudera ter,
senão morte padecer
a maior que jamais vi?
Lástima tenho de mi,
por tamanho mal sofrer
que morro de não morrer. 

(Santa Teresa de Jesus nasceu em Ávila, 
Espanha, em 1515. Este poema, traduzido por 
Anderson Braga Horta, foi extraído de Poetas do 
Século de Ouro Espanhol, edição bilíngüe da Em-
baixada de Espanha / Thesaurus Editora, 2000 – 
Seleção e traduções de ABH, Fernando Mendes 
Vianna e José Jeronymo Rivera, estudo introdutó-
rio de Manuel Morillo Caballero.)

POEMA DE  
FLAVIA COSMA* 

Trad. de Anderson Braga Horta

Piedra ardida, piedra ardida,
¿cuándo permitirás que la lluvia
te lave la cara?
¿Cuándo desecharás tanto cuidado
y permitirás que tibia simiente
brote de tu cuerpo
con su flor de fuego?

M

Pedra ardida, pedra ardida,
quando permitirás que a chuva
te lave a cara?
Quando relaxarás tanto cuidado
e permitirás que tíbia semente
brote de teu corpo
com sua flor de fogo?

________

* Poetisa romeno-canadense. Do livro Hojas de  
Diario, Maribelina, Lima, 2011)

Verdades que muitos não querem ver!
Vale a pena ler os bons críticos literários. (Cf. 

página 3 – Ano XXV – nº 1282 – Balneário Camboriú-
-SC, 20 de fevereiro de 2016).
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ANTÔNIO HOUAISS: A ENCICLOPÉDIA
BRASILEIRA FAZ 100 ANOS – III

Rossini Corrêa

Registro que a vinculação existencial de Antônio 
Houaiss com a boa mesa possui antecedentes, a 
exemplo de João Francisco Lisboa, que a exal-
tou, ao descrever a Festa dos Remédios, na São 

Luís do Maranhão, no século XIX. Na vigésima centúria 
brasileira, não por acaso, Sérgio Buarque de Holanda sem-
pre relacionou como relevante o problema da alimentação 
nos ciclos da expansão paulista, vivenciado por monções, 
entradas e bandeiras, enquanto Gilberto Freyre resgatou 
as receitas senhoriais, transformando-as em testemunhas 
reveladoras da história social do patriarcalismo brasileiro, 
Câmara Cascudo envolveu a temática da nutrição com o 
curso civilizatório em geral, sem perder em perspectiva o 
destino alimentar do homem brasílico e Mário de Andra-
de, ao procurar um símbolo que representasse a naciona-
lidade verde e amarela no banquete das ideias estéticas, 
em meio a controvérsias, o encontrou no vatapá.

Por meio de sólida amizade com Tarcisio Burity e 
Sales Gaudêncio, Antônio Houaiss aprofundou o que qua-
lificava como a sua paraibanidade, dizendo-a benfazeja, 
por ser um acréscimo em sua brasilidade. Foi o mestre, 
que já havia fixado o texto definitivo de Eu e Outras Poe-
sias, de Augusto dos Anjos, consultor da edição crítica de 
A Bagaceira, célebre romance de José de Américo de Al-
meida, contra quem, a expressão é sua – ‘sem mossa’– não 
desejou de concorrer à Academia Brasileira de Letras, em 
sinal de inconteste admiração. A edição crítica, conduzida 
por Milton Paiva, Neroaldo Pontes e Elisalva Madruga, 
corrigiu defeitos técnicos ancestrais do livro, para satisfa-
ção houaissiana, e foi publicada quando Sales Gaudêncio 
era Secretário Executivo – mais tarde seria Presidente – da 
Fundação Casa de José Américo. 

Nesse casamento de amor, a Universidade Federal 
da Paraíba-UFPB festejou Antônio Houaiss, conferindo-
-lhe o Título Honorário de Professor Doutor. E mais: o 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Univer-
sidade Federal da Paraíba-UFPB, sob a responsabilidade 
dos coordenadores Francisco Sales Gaudêncio e Ângela 
Bezerra de Castro promoveu o seminário “Antônio Hou-
aiss: 50 anos de um militante”, momento em que recebeu 
a intelectualidade brasileira, convidando-a para refletir 
sobre a trajetória cívica e política de um estudioso moral e 
socialmente comprometido com a conjugação dos ideais 
da justiça e da liberdade, sob o signo da fraternidade.      

 Creio que, desta maneira, posso transitar para 
outros hemisférios, sem me perder de mim mesmo e de 
Antônio Houaiss, por sermos ambos amantes dos livros, 
havendo o mestre deixado desta paixão para a vida e para 
a morte os Elementos de Bibliologia, cuja complexa nar-
rativa surpreendeu e fascinou um faixa preta, oitavo dan, 
como o bibliósofo Edson Nery da Fonseca, segundo teste-
munho esculpido no livro comemorativo do octogésimo 
aniversário do mestre, organizado pelo Embaixador Vas-
co Mariz e intitulado Antônio Houaiss, Uma Vida. Foi 
por meio do livro que o mestre tornou evidente um aspec-
to solar do seu caráter: o da generosidade. Autor de estu-
dos, ensaios, notas editoriais, prefácios, orelhas, fixações 
de textos e organizador de edições criticas, o dicionarista 
trabalhou ao reverso de uma malévola tradição brasileira, 
retratada pelo maestro soberano Tom Jobim, de que o su-
cesso de outrem é um agravo pessoal. O superior espírito 
houaissiano reconheceu e promoveu méritos de todos os 
tempos, do que são testemunhas José de Anchieta, Silva 

Alvarenga, Machado de Assis, Augusto dos Anjos, Alceu 
Amoroso Lima, M. Cavalcanti Proença, Afonso Arinos de 
Melo Franco, Carlos Drummond de Andrade e Osvaldino 
Marques, sem que deixasse nunca de consignar o necessá-
rio, como aconteceu na orelha escrita para o crítico mara-
nhense vivido em Brasília. 

À semelhança do livro, a paixão pela política inte-
grou de decisiva maneira o universo houaissiano, segundo 
confissão expressa de que, desde os onze anos de idade, 
tinha repugnância pela desigualdade social. Estou con-
victo de que a vinculação do mestre ao socialismo com 
liberdade representou uma opção ética de fidelidade a si 
mesmo, em homenagem à sua descoberta do mundo, em 
meio a conflitos, diferenças, assimetrias, riquezas injustas 
e sofrimentos sem justificativa moral. Já lhes disse que 
ninguém semeia sozinho e vou lhes dizer que ninguém 
semeia impunemente. 

Desde a década de 50 que Antônio Houaiss era 
perseguido no Itamaraty, dele desligado por ato do Presi-
dente Getúlio Vargas, mas reintegrado por obra e graça de 
defensores como Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, 
que chegariam a Ministros do Supremo Tribunal Federal e 
seriam cassados pela Ditadura Militar de 1964. Neste ciclo 
fascista Antônio Houaiss integrou a segunda lista de cas-
sados, reintegrado muito mais tarde, já defendido por José 
Paulo Sepúlveda Pertence, advogado da escola de Evandro 
Lins e Silva, que também chegaria ao Supremo Tribunal 
Federal, e que lhe foi recomendado por um ilustre jurista 
e escritor carioca, qual seja, Fabio de Sousa Coutinho. O 
ato de reconhecimento de Antônio Houaiss como Embai-
xador foi assinado pelo Presidente José Sarney. 

Como lhes referi que Antônio Houaiss respondeu 
a dois hemisférios, o do cidadão e do intelectual, a forma 
de construção da sua síntese chamou-se atitude política, 
no sentido ateniense de co-responsabilidade pelo destino 
das instituições. Foi a projeção do referido ato de cons-
ciência que o conduziu a fomentar, na política externa, a 
descolonização do mundo, inclusive, nas suas zonas lusó-
fonas, bem como a ser, mais tarde, exatamente em 1985, 
o primeiro Presidente do Partido Socialista Brasileiro-
-PSB, no ciclo do poder civil restaurado, ultrapassado o 
consulado fascista de 31 de março de 1964. No sentido 
socrático, platônico e aristotélico, com uma agenda ética e 
construtiva, o mestre irrigou de sentido político a sua tra-
jetória, de Ministro da Cultura, em 1993, de membro do 
Conselho Nacional de Política Cultural, em 1994 e 1995, 
de Presidente da Academia Brasileira de Letras, em 1996 
e de fundador do Instituto Antônio Houaiss, em 1997, 
em uma plenitude de atividades de um homem a quem a 
morte colheria em 1999.

Particularmente quanto ao gravíssimo problema 
do colonialismo mais do que tardio, a atitude de mestre 
foi desassombrada, como bem revelam os documen-
tos que escreveu no exercício de função diplomática, a 
exemplo do Ofício Confidencial n° 168, de 25 de janeiro 
de 1963, intitulado “Conclusões do Conselheiro Antônio 
Houaiss sobre os Trabalhos da Quarta Comissão da XVII 
Assembleia Geral da ONU”, no qual estabeleceu singular 
conexão entre a utilização dos territórios dependentes da 
Segunda Guerra Mundial e a consequente vontade desco-
lonizadora. Ei-lo: “Desde pelo menos a VIII sessão (1953), 
e em movimento cumulativo crescente, até a XV sessão 
(1960) – ano da África nas Nações Unidas –, a descoloni-

zação teve passos ponderáveis a cada ano, em consonância 
com movimento que vinha já do fragor da última grande 
guerra, em que as populações dos territórios dependentes 
desempenharam relevantíssimo papel – ainda hoje não 
posto de manifesto na historiografia habitual europeocen-
trista ou ocidentalocentrista –, adquirindo, destarte, uma 
vocação de independência nacional que, a ser sofreada, 
poria em risco muito cedo a precária paz do mundo”.  Ao 
estimular a tomada de posição anticolonial do Brasil, o 
Conselheiro Houaiss realizou o registro dos posiciona-
mentos sofísticos de, pelo menos, três forças colonialistas, 
a saber: 

REINO UNIDO

“O Reino Unido alega dificuldades constitucionais 
intramuros, com relação à Federação das Rodésias e Nias-
salândia, ao fundar-se no fato de que os territórios em causa 
já gozam de efetivo estatuto autônomo e de que seu direito de 
veto sobre as decisões autônomas nunca foi exercido – im-
pedimento com que consagra o fato de que a autonomia em 
causa foi conferida através de audiência tão somente de uma 
minoria aí instalada, em época em que a descolonização era 
ainda embrionária no mundo; ademais, o Reino Unido faz 
ver que quaisquer resoluções das Nações Unidas que inci-
dam especificamente sobre um só território são ilegais, den-
tro da Carta”.

ÁFRICA DO SUL

“Os sul-africanos alegam que a situação do su-
doeste africano está juridicamente fora da competência 
das Nações Unidas, pois o mandato a ela deferido estaria 
defunto com a defunção do mandante, a Sociedade das 
Nações; essa alegação, já terminada a XVII sessão, acaba 
de sofrer desmentido quase irremediável, com a  decisão 
recém-tomada pela Corte Internacional de Justiça sobre 
as objeções preliminares concernentes com a competên-
cia da corte e sua jurisdição compulsória sobre o diferen-
do (ver ofício n. 137, de 19 de janeiro de 1963)”.

PORTUGAL

“Os portugueses mantêm-se irredutíveis em que 
suas províncias ultramarinas são partes integrantes do 
território nacional português, bem como que os africanos 
desses territórios são portugueses de muito boa cepa, Es-
tado multirracial que é, gerador de Brasis, sendo, assim, 
a Carta explícita em que a matéria escapa à competência 
das Nações Unidas, conforme seu artigo 2, parágrafo 7. d) 
Além desses, mas com matizações essencialmente na base 
do dispositivo da Carta acima citado, estão as posições da 
França e dos Países Baixos – sobretudo no que concerne a 
territórios americanos – e a Espanha”.

As análises criticas do Conselheiro Houaiss, nas 
quais a seta encontrou o alvo, constituem o retrato em 
branco e preto da lógica denunciada como a do interesse e 
da dominação, a qual decorreu do processo de construção 
da modernidade, que realizou a produção de um sistema 
desigualmente integrado, cujo centro formava Estados 
Nacionais Soberanos, condenando a periferia à condição 
subalterna de colônia ou protetorado, objeto da sua em-
presa de saque e de exploração. Percebe-se no argumento 
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houaissiano a convergência com aquilo que Ignácio Rangel resumiu na rubrica postulatória do ad-
vento de um mundo só. Qual o resultado? Ei-lo:

“ANTÔNIO HOUAISS
DIPLOMATA
Sanção: Suspensão de direitos políticos.
D.O.: 13-06-1964, p. 5050”.

Político de uma política permeada pela ética, Antônio Houaiss representou a verticalidade 
da força moral em quaisquer tempos, postura que o conduziu a ser eleito para a Academia Brasi-
leira de Letras em 1971, no apogeu fascista da Ditadura Militar, aquela mesma que dele exigiu que 
escrevesse A Defesa, para a Comissão de Investigações do Ministério das Relações Exteriores, em 
15 de julho de 1964, peça antológica que concede a medida do seu humanismo visceral: “Aprendi 
desde cedo a amar, no amor da minha vida, a vida dos meus semelhantes, respeitando-os até nos 
seus ódios. Por assim amá-la, preferirei dela ser destituído a assentir com o espetáculo comiserável 
com que se nos acena”. Eis o homem. 

De sua reintegração formal na vida política, por meio do Partido Socialista Brasileiro-PSB, 
para Antônio Houaiss resultou premente a necessidade da inserção da realidade brasileira e mun-
dial na sua refl exão crítica e sistemática. Desta urgência argumentativa associada ao calmo pensar 
nasceu uma parceria literária de mestre com Roberto Amaral, do que resultaram obras sociológicas, 
políticas e fi losófi cas, de que são exemplos: A Modernidade no Brasil: Conciliação ou Ruptura?, 
Socialismo: Vida Morte, Ressurreição, Variações em torno do Conceito de Democracia e Socia-
lismo e Liberdade, fato auspicioso renovado com Pedro do Couto, com a publicação de Brasil: o 
Fracasso do Conservadorismo. 

Participei da fundação do Partido Socialista Brasileiro no Maranhão-PSB/MA, de que fui o 
primeiro Presidente, em companhia de amigos vivos e mortos, como os poetas Francisco Tribuzzi 
e Valdelino Cécio e demais integrantes de um grupo idealista que contava com as presenças de 
Moraes, Joel Inojosa, Bernardo Fontinele e Guilherme Brito Lins. Sob esta circunstância estive em 
Brasília em companhia de Antônio Houaiss, vendo-o sempre fi el a si mesmo, preparando a sua 
comida com naturalidade na cozinha do hotel onde nos hospedávamos ou realizando intervenções 
reparadoras em executivas confl itadas da vida partidária, sempre com o cuidado humano colocado 
à frente dos vendavais políticos. Dizia: ‘Não queremos degradar ninguém. Ninguém vai ser trans-
formado em pária’. Eis o homem.   

 A vitalidade intelectual perseguiu Antônio Houaiss do começo ao fi m sem fi m, posto que, 
ao completar o primeiro centenário de vida, em 15 de outubro de 2015, o patrimônio intelectual 
legado pelo menino dos cipoais e dos areais de Copacabana o transformou em um universo em 
expansão constante na cultura brasileira. Nada poderá ser mais altissonante, quanto ao Diderot bra-
sileiro, ao D’Alembert nacional, enfi m, ao estadista da língua portuguesa, do que o resgate humano 
da sua percepção da vida do mundo, em busca permanente das manhãs, das rosas e dos vinhos para 
a celebração da dignidade e da esperança: 

“Por isto é que eu penso que no futuro todo homem, para ser homem, vai ser um viajor tam-
bém. No privilégio de viver, você tem que incluir a viagem. Trabalhar é uma condição, mas usufruir 
o fruto do seu trabalho é obrigação social. A sociedade que nega isso a seus fi lhos não pode ser justa. 
E chego a ponto de dizer, neste meu fi m de vida, que era melhor que tal sociedade não existisse”.

“Trabalhei sempre muito intensamente e nunca me queixei, porque sempre tive do trabalho 
as compensações éticas e até materiais que me deram dignidade à vida. Sou um trabalhador braçal, 
realmente. Isto, modéstia à parte. Sou, e aceito qualquer repto”.

“O que eu mais admiro no mundo é o criador artístico. A poesia, a escultura e a pintura 
são para mim as mais belas formas da sensibilidade e da inteligência humana. Para mim o ápice da 
humanidade são os artistas criadores”.

“Enfrento a parada. Sou um homem que tem capacidade de fi car, até hoje, dezoito horas 
contínuas trabalhando, em seguida dormir duas horas e depois pegar outra vez no trabalho. Essa 
capacidade sempre fez de mim a imagem do operário. Sou um operário intelectual, das letras, da 
palavra. O que eu mais amo é a palavra”.

“Esta é uma das formas de um homem curioso como eu se inserir na própria vida e na dos 
seus semelhantes, e eventualmente contribuir para ajudar a que as formas torpes da vida tendam a 
desaparecer. Sempre fui um lutador, mas nunca em causa própria”.

“Foi uma cassação muito engraçada. Certa vez, Afonso Arinos de Melo Franco e seu fi lho 
Francisco Manuel de Melo Franco estavam na livraria José Olympio conversando com o presidente 
Castelo Branco e perguntaram ao marechal por que razão me havia cassado... Ele já havia declarado 
então que havia cassado muita gente sem saber a razão de cada caso. Castelo Branco sorriu e res-
pondeu: ‘Cassei para ele ter tempo de fazer a tradução de Ulysses’. É uma pilhéria inteligente, mas 
diabolicamente perversa”. 

Assim não seja, pois Antonio Houaiss foi cassado em 1964 em desagravo promovido pelo 
servilismo paisano e fardado brasileiro, frente ao ditador do colonial-fascismo português, Antonio 
de Oliveira Salazar, que recebeu na bandeja, friamente servida, a cabeça desse novo São João Ba-
tista. No mais, e ao contrário, assim seja mestre Antônio Houaiss: que as incessantes peregrinações 
humanas, segundo o teu magistério de lidador, persigam sonhos, direitos, liberdades e compartilha-
mentos de semeadura e de construção, com fé na beleza e na solidariedade como forças capazes de 
pretender a mudança da rotação das estrelas, a serviço de uma vida, de um mundo e de um homem 
mais humanos.

PRESENTE DE
NATAL
Flávio R. Kothe

Tive câncer de próstata. Tratei. Não foi esse dana-
do que acabou comigo. Foi a metástase dele em 
câncer ósseo. A dor crescente, a incapacidade de 
andar e a quebra na sustentação interior me fize-

ram querer ficar cada vez mais longe de mim, apagar minha 
consciência.

Finalmente vou chegando aonde queria chegar: descanso 
na matéria, destino de todos. Do meu corpo, façam o que qui-
serem. Lancem as cinzas nos lugares que mais amei, ao pé das 
árvores do meu quintal, para que eu possa ressurgir em folhas 
e fl ores.

Eu me tornei um grande empresário, mas queria mesmo 
ser um grande cantor. Eu tinha talento sufi ciente no canto para 
saber que não tinha o talento de um tenor maior, o gênio de um 
compositor e um poeta. Sou grato a um padre, que me tornou 
tudo isso possível.

Meu destino era trabalhar na roça, ano após ano, na en-
xada e no arado. O seminário católico foi onde tratei de fugir ao 
destino, sem saber que, para mim, tornar-me padre seria uma 
armadilha. Não só eu não tinha vocação: adolescente, perdi a 
crença em Deus e na vida eterna, ganhei a razão crítica. Contei 
isso ao meu orientador espiritual. Eu era a expressão de dúvi-
das que também ele tivera, mas reprimira. Ele poderia ter me 
colocado para fora do seminário, mas me recomendou silêncio, 
até eu concluir o ensino médio e passar no vestibular para a 
universidade pública. Eu gostava de cantar, tinha boa voz, não 
me fazia mal erguer a voz durante os cultos, ora no coro, ora 
como solista.

Eu tive êxito nos negócios. Quem investiu comigo, lu-
crou. Negros e índios não usavam relógio: eu tornei o relógio 
um bem comum entre seus descendentes, mas também não 
discriminei brancos e amarelos de qualquer raça. O capital 
democratiza a mercadoria, assim como elitiza o capital. Fi-
quei rico fazendo todos prestarem atenção ao relógio, tão 
necessário à produção.

Tive vários primos com tendência franciscana: procu-
ravam viver com o mínimo, sem luxos, temiam que o céu 
não fosse acessível aos ricos. Sabotaram a própria existên-
cia, deixaram sem nada seus descendentes. Diziam que eu 
havia casado com a minha primeira esposa por ela ser rica. 
Meu sogro ganhou mais dinheiro comigo do que eu com ele. 
Quando eu estava me separando da filha dele, um sócio ten-
tou me varrer da direção da empresa, mas ele, que tinha o 
voto decisivo, me deu apoio: sabia que ganharia mais comigo 
do que com qualquer outro.

Fui generoso com o dinheiro que ganhei. Quando minha 
ex-mulher gastou a fortuna que recebera, dei-lhe, sem precisar, 
uma boa pensão mensal. Quem tem recursos pode ser genero-
so, como não pode o pobre que precisa de tudo o que tem para 
poder comer. Sendo um self made man, procurei tornar-me o 
homem que eu era. Meu tempo acabou. Adeus.
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ALMEIDA FISCHER CENTENÁRIO – II
Anderson Braga Horta

Um Romance Inédito

Caio Porfírio Carneiro, no artigo do Lin-
guagem Viva, depois de se reportar elo-
giosamente ao romance O Rosto Perdido 
e à novela De Repente a Primavera, diz 

mais: “Deixou inédito um belíssimo romance, que 
tive o prazer de ler no original. Obra de conflito fa-
miliar e suas solidões, em andamento poético e um 
pouco doído.”

Esse romance é A Repressora, e está sendo edita-
do pela ANE, nas oficinas da Kelps, de Goiânia, como 
uma das homenagens ao nosso grande escritor pelo 
seu centenário de nascimento, que ora comemoramos. 
Como o anterior, O Rosto Perdido, ambienta-se em Bra-
sília, sendo pródigo nas referências a fatos vivenciados 
e protagonizados pelo autor. Vamos antecipar-lhe uma 
página que, se não exemplifica os seus méritos de fic-
cionista, demonstra bem a presença do homem de opi-
nião, do lutador renitente, do crítico social. Relembra, 
nela, os saudosos encontros nacionais de escritores, 
lamentando os novos tempos em que a prestigiação da 
cultura entrava em decadência. É o começo do capítulo 
“O Encontro Invisível”:

O Encontro Nacional de Escritores, um dos 
mais importantes eventos culturais da Capital da 
República, promovido há cerca de vinte anos pela 
Fundação Cultural do Distrito Federal com o maior 
êxito, parece ter-se acabado no segundo ano da cha-
mada Nova República. O do ano passado foi fraco, 
mas houve. Os anteriores contavam sempre com a 
presença, em Brasília, dos mais destacados escrito-
res do País, vindos de quase todos os Estados, que 
participavam, com os aqui residentes, de seminá-
rios, ciclos de conferências e debates e de reuniões de 
caráter social, destinadas ao reencontro de colegas e 
amigos dispersos no imenso território nacional. O 
mundo intelectual de Brasília prestigiava as reali-
zações com sua presença interessada, os estudantes 
universitários inscreviam-se para participar de de-
bates e séries de conferências, e a sociedade brasi-
liense abria suas portas para a confraternização dos 
escritores.

Entre os vinte a trinta escritores de fora, que 
participavam dos encontros, contavam-se os nomes 
mais consagrados da literatura brasileira e jovens va-
lores emergentes, com obra ainda pequena. Durante 
alguns dias, Brasília se transformava na Capital da 
literatura do País.

Minha Visão do Contista

Tenho para mim que o conto é a linguagem 
natural de Almeida Fischer. Reconheço e proclamo 
os altos méritos do romancista, do novelista e do 
crítico (devendo agora acrescentar que, no fim da 
vida, ele se dedicou também à poesia), mas, como 
disse ao comentar seu Memorial de Inverno, o conto 
está nas origens do escritor, e é o seu gênero maior. 
Escrevendo, de outra feita, sobre os 10 Contos Esco-
lhidos, ressaltei, neles, a condensação e dramatização 
do cotidiano, o realismo às vezes extremo —se bem 
que, na visão de Heitor Martins, alternado ou com-
binado com o fantástico—, e ainda a arte do detalhe 
estratégico, da ordem escolhida para a exposição, da 
montagem, enfim; e, de outro ponto de vista, a exibi-
ção do contraste entre o ostensivo esbanjamento de 
uns e a miséria de outros. Contraponteava, também, 

com esse realismo o clima poético haurido em pas-
sagens como esta, de “O Rosto”, uma de suas mais 
impressivas histórias curtas (que em geral o são os 
seus contos):

Joceli tinha uns olhos superlativamente verdes 
como uma esperança, os seios duros e empinados, de 
um moreno claro, os longos braços nus sempre pron-
tos a abrigar-lhe o corpo, os cabelos molhados de mar, 
escorridos sobre os ombros. E havia barcos de pesca 
sobre o mar tranqüilo, movediços pontos brancos que 
se apagavam na distância, que se afastavam para além 
do horizonte.

De sublinhar, ainda, na obra contística, a 
simplicidade da narrativa, sem excessos nem tru-
ques, lenta e regular, tom geral de tristeza e solidão, 
amargo até, mesmo nas discretas manifestações de 
humor, tendentes ao negro. E, como pano de fundo, 
a presença clara ou velada de Brasília, na observação 
de Heitor Martins, que o afirma o “mais apto cantor” 
da cidade.

Dizem que repetir a si mesmo não é plágio. Per-
mitam que me repita um pouco, pois o que disse há 
tantos anos sobre o nosso contista é o que gostaria de 
lhes dizer agora. Fischer tem o sentido do conto, e o 
sentido do dramático. Não estaciona jamais no pata-
mar do anedótico, de que faz emergir —e tanto melhor 
se nem sempre ostensiva— uma verdade geral, ou uma 
verdade íntima. E, mercê de uma técnica de captação 
da realidade temperada por uma ótica intencional-
mente deformadora, corretiva, parece, não raramen-
te, que o contista brinca com essa realidade, ou dela 
se vinga. Quase como se se divertisse antepondo aos 
seus rostos (palavra de notória incidência em sua fic-
ção), ou aos seus personagens, uma série de espelhos 
deformadores.

A seguir, mais um fragmento ilustrativo, extraí-
do de “O Mastro”, que reputo um dos mais bem realiza-
dos contos de Almeida Fischer:

Com pouco mais de doze anos e sem ne-
nhuma preparação para a vida, Joaquim saiu em 
busca de emprego, o jornal debaixo do braço e um 
grande temor pesando-lhe na alma. Não conhecia 
nenhuma espécie de trabalho e nem sabia a que 
emprego aspirar. A muito custo, depois de percor-
rer numerosos andares de diversos edifícios, de es-
critório em escritório, de loja em loja, conseguiu 
um lugar em uma equipe de propagandistas de rua, 
como distribuidor de impressos de casas comerciais 
anunciadas, através de imenso alto-falante, por 
um homem que se equilibrava sobre longuíssimas 
pernas de pau. ....

Joaquim cresceu e ficou homem sempre an-
dando sobre longas pernas de pau, o rosto borrado 
de vermelho e branco, olhando do alto as pessoas e 
as coisas, a jovem cabeça envolvida pelo ar puro das 
alturas, o olhar abrangendo a agitada multidão das 
ruas centrais, acima das pequenas tragédias do as-
falto, das lamúrias dos mendigos e da impertinência 
dos camelôs.

Aos poucos, um estranho desejo de crescer mais 
se foi apoderando de Joaquim. E o comprimento das 
pernas de pau foi sendo gradativamente aumentado, 
a ponto de ele ser obrigado a se curvar para não bater 
com a cabeça nos fios elétricos. Cada vez mais distante 
das criaturas e coisas de dimensões normais, Joaquim 

começou paulatinamente a sentir um certo desprezo 
pelas multidões que lhe roçavam as pernas ....

O Crítico Literário

Quem faz literatura acaba escrevendo sobre 
literatura. É quase um corolário. Disso não destoou 
Almeida Fischer. Em 1970 reuniu em livro, pela 
primeira vez, escritos sobre livros, lançando a 
primeira série de O Áspero Ofício (Comissão Estadual 
de Cultura de São Paulo; Prêmio Assis Chateaubriand 
da Academia Brasileira de Letras). A segunda sairia 
em 1972, pela Ebrasa. A terceira e a quarta, no Rio, 
pela Cátedra/INL, em 1977 e 1980. A quinta em 1983, 
novamente pela Cátedra/INL. Finalmente a sexta, 
pela Horizonte/INL, em Brasília, 1985. De 1983 é o 
opúsculo A Literatura de Brasília, editado em Lisboa 
(incluído na quinta série).

O reconhecimento dessa faceta do escritor é 
proclamado enfaticamente por Nataniel Dantas nas 
dobras de O Áspero Ofício, 2.ª série: “antes do contista 
e do romancista, urdidos de fábula, Almeida Fischer — 
pastor de rebanhos literários e de tudo o que diz respeito 
à comunidade das letras — é um espírito crítico de 
grande penetração e notável sensibilidade, servido por 
um indispensável conhecimento humanístico”. 

O sentido da crítica fischeriana é dado por 
Fischer mesmo, na abertura da série inicial. Embora 
reconhecendo que “um livro publicado, desde o 
momento de seu lançamento, se desliga de seu autor, 
ganhando autonomia, sobrevivendo apenas em função 
de suas qualidades intrínsecas”, e que “a dissecação 
de obras literárias, levada à radicalização, segundo 
as teorias mais recentes, constitui bom exercício 
escolar, destinado a aferir a agudeza de observação 
e de investigação, bem como o aparelhamento 
metodológico dos que se iniciam na análise da criação 
literária”, conclui que “a crítica, em literatura, não é 
apenas isso, não obstante também o seja: é, igualmente, 
exercício de cultura humanística, de bom senso e de 
sensibilidade”. Na 3.ª série, explicitaria ainda mais a 
sua posição, que implica (e com isso concordamos) 
“uma visão crítica não desinformada sobre métodos 
e processos de análise e julgamento da obra literária 
experimentados a partir das teorizações e especulações 
de correntes lingüísticas já um tanto antigas —ainda 
consideradas de vanguarda em nosso País—, mas 
sem qualquer passionalismo ou condicionamento 
em relação a essas experimentações”. Na 5.ª série, 
páginas 125/6, ao falar sobre livros de Danilo Gomes 
e Edla van Steen, confessará ver-se de novo “diante 
da velha controvérsia suscitada, a partir de 1914/15, 
pelos formalistas russos e trazida até nossos dias 
pelos teóricos do ‘new criticism’ e do estruturalismo: 
a não valia (ou a valia?) do biografismo — e também 
do sociologismo — para os estudos do fenômeno 
literário”. Sua tendência será sempre, sem afastar 
de todo esses teóricos, evitar os excessos dos que 
chegam “ao extremo de defender a eliminação, da 
capa dos livros, do nome de seu autor, bem como de 
qualquer outra referência que lhe diga respeito”... E 
explicita, afinal:

A crítica mais bem orientada de nossos 
dias aproveitou as lições válidas das correntes 
formalistas, suprimindo-lhes os excessos passionais, 
e já não despreza como inúteis todas as informações 
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marginais à obra mas capazes de fazer luz sobre o 
texto em exame.

Almeida Fischer exerceu a crítica literária num 
período em que os rodapés praticamente desertavam 
dos grandes jornais. E o fez com dignidade, constância 
e valor.

O Homem

Tanto eu quanto Fischer chegamos a Brasília 
em 1960; eu em 12 de julho, ele em fins do ano. Já 
não sei em que circunstâncias nos conhecemos. Os 
primeiros contactos de que me lembro foram na 
Livraria Dom Bosco, situada na 108 Sul, na ponta 
oposta à da igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. 
Sei que —perdoem se novamente me repito— nos 
ligamos definitivamente pelos laços de uma afinidade 
intelectual (em verdade, transintelectual, pois me 
parece certo que a inteligência, não afetivamente 
considerada, aproxima as mentes mas não tem o 
condão de fazer amigos).

Empreendedor e agregador, marcou sua 
semeadura cultural nesta cidade com a fundação, 
em sessão realizada nessa casa de livros, já em 21 de 
abril de 1963, de sua primeira entidade literária, a 
Associação Nacional de Escritores. Em torno de sua 
atuação congregante, fosse na ANE, fosse nas Academias 
Brasiliense e do Brasil, fosse nos suplementos que 
fundou e dirigiu, em suas atividades editoriais como nos 
cargos que exerceu, gravitou a nata da produção cultural 
brasiliense por extenso período. 

Acabado exemplar de bicho-das-letras, tinha por 
devoção a literatura: ler, escrever, estimular, divulgar, 
criticar — nada lhe era estranho ou de menor interesse. 
Fora do âmbito familiar, não gostava que o chamassem 
pelo primeiro nome. Era como se dissesse: “Vivo pela 
literatura, e literariamente meu nome é Almeida Fischer. 
Mas podem me chamar de Fischer...”

Homem de fala escandida e tranqüila, era de 
trato agradável, amigo leal e dedicado. Não obstante 
essas amenidades, era capaz de polemizar. Nem 
escondia sua má-vontade para com plumitivos menos 
aquinhoados de talento, porém superdotados de 
oportunismo.

Gregário por natureza, como já disse, preferia as 
reuniões informais às solenes, embora reconhecesse a 
estas o seu importante lugar. E nada para reunir pessoas 
como cadeiras em redor de uma mesa sobre a qual paire 
a sedução de uma loura bem gelada... Assim, quando a 
ANE pôde contar com uma sede, instrumentou-a com 
mesas, cadeiras e uma geladeira, que ninguém é de 
ferro... Mas é claro que havia, na sala, um miniauditório, 
em que a literatura era cultuada, como de rigor. Cabe 
dizer que a ANE continua essa tradição: nas Quintas 
Literárias como em outros eventos, após o culto vem o 
congraçamento.

Em 1976 o coração pregou-lhe uma peça, 
ameaçando levá-lo precocemente para a outra margem. 
Teve de ir para a mesa de operações, em São Paulo. 
Deu tudo certo. Gosto de rememorar uma atitude 
sua, característica do seu modo de ser. Nem bem saíra 
da cirurgia, convenceu o médico a permitir-lhe uma 
comemorativa dosezinha de uísque. Visualizo a cena, 
também com uma boa dose — só que de imaginação: 
Fischer sentado na cama, em pleno pós-operatório, 
a saborear com um sorriso quase infantil o seu 
cardiotônico uisquinho...

Já que lembrei o episódio, por que não lembrar 
também o sonetilho que lhe dediquei, quando de sua 
volta? Ei-lo:

CARDIOGRAMA PARA ALMEIDA FISCHER

Passado em 6 de outubro de 1976

Tem razões o coração
que nem sempre a razão sabe.
Muitas vezes, de emoção,
ele em si mesmo não cabe.

E mais ditado nenhum
diga eu hoje, que receio 
de tanto lugar-comum
o coração fique cheio.

Só mais uma coisa (por
não pôr-lhe a paciência à prova):
É bom, em pleno vigor,

novamente ao nosso lado
vê-lo — de alma sempre nova,
num coração renovado.

Se disso não morreu —continuo na trilha do 
que escrevi no décimo aniversário de seu passamen-
to—, foi-se-lhe, porém, combalindo o corpo às agres-
sões do fumo, que não largou, e da bebida, que pelo 
menos reduziu.

Quinze anos depois, em setembro de 1991, vol-
tando para casa de uma das reuniões sociais da ANE, 
que então se faziam no extinto Macambira da 406 Sul 
(as vacas tinham emagrecido, não mais podia a Asso-
ciação pagar o aluguel de uma sala), caiu e quebrou o 
fêmur. Cirurgia com implante de platina. Infecção hos-
pitalar. Com a resistência minada, não resistiu.

Almeida Fischer faleceu em 17 de setembro de 
1991. Não sei como terminar esta oração, com que lhe 
saúdo (saudamos) o centenário de nascimento, senão 
reproduzindo palavras que pronunciei no momento de 
seu embarque na caravela definitiva, dirigindo-me di-
retamente ao amigo:

Você foi, sem dúvida, um grande escritor, pelas 
realizações na novela e no romance, nem todas publi-
cadas; pelo meritório esforço das seis séries editadas de 
O Áspero Ofício, em que você supriu quase sozinho a 
imensa lacuna que se formou em nosso país no campo 
da crítica literária; mas, sobretudo, a meu ver, no ter-
reno do conto, limítrofe do poético — território este que 
você começou também a trilhar, no fim da vida, com o 
talento que punha em tudo a que se dedicava.

Mas, além do profícuo trabalho de escritor, 
você nos deu ainda uma intensa e variada atividade 
de agente, catalisador, incentivador literário, desde o 
tempo de secretário do Letras e Artes, no Rio de Janei-
ro. Jornalista, professor, criador de entidades voltadas 
para as letras, promotor de eventos literários, você foi 
também um pescador de talentos, aos quais deu sem-
pre, infatigavelmente, lição e apoio.

Para mim, porém, para nós que aqui nos reuni-
mos nesta hora definitiva, você foi muito mais do que isso: 
você foi um dos construtores e mantenedores de um dos 
fundamentos espirituais desta cidade-limiar, que você, 
como nós, amava, e em que você, como nós, acreditava. E, 
acima de tudo, você foi o amigo; o homem às vezes áspero, 
o líder brigão, em certos aspectos quase intratável, mas 
sempre, no fundo, o lutador invariavelmente orientado 
para o bom combate, o homem bom, o amigo certo.

Almeida Fischer foi casado com Irany Co-
razza, com quem teve três filhas: Valnira, Valnete e 
Valnides. 

Uniu-se em segundas núpcias com Milena Ri-
vas Fischer. São três os filhos do casal: Denise, Márcio 
e Fábio. À estimada família, os nossos cumprimentos 
e o nosso abraço. 

Diálogo entre  
Jesus e Marx

Jolimar Corrêa Pinto
Pois Jesus e Marx, no além, se encontraram
E praticaram uma alta diplomacia,
Até nenhum constrangimento denunciaram – 
Demonstrou-se, mesmo, alguma simpatia.
Foi de Karl Marx a iniciativa da conversa:
Pede que Jesus analise o comunismo
Face à doutrina que Jesus Cristo professa
“Acaso O Capital negou o cristianismo?”
Jesus, em   tom mui ponderado, respondeu:
“O seu discurso aos homens foi muito ousado,
Lhe digo sem paixão, de judeu pra judeu,
Tu prometeste o paraíso ao proletário
Durante a vida, e até hoje és endeusado;
Preguei a vida eterna e deram-me o Calvário”.

Tinteiros do 
Outro Comovido

Diego Mendes Sousa

Já embriagado do espectro 
mútuo do Amor
também mirara ébrio 
o fosso da morte 
e do seu próprio mito
de nevoeiro e sombra

– o tempo andou suave
no seu outro retrato renascido

experimentara o ódio
a raiva que durou os anos
nunca soube o perdão

até que se constatou 
o estrondo das ruínas
nas iluminações absurdas

(a alma negra da distância
rumou-se para a casa
clara da saudade
em seus ossos de silêncio)

O Sol 

– na plenitude 
da sua dor de tormentos – 

nascia ali?
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O catarinense Cristovão Tezza é um mestre. 
Mestre em Língua Portuguesa, disciplina 
que lecionou durante anos em Curitiba, 
cidade onde mora desde os oito anos de 

idade. Autor de textos teóricos e ficcionista de primei-
ra, com 14 obras publicadas, entre as quais o comoven-
te e premiadíssimo O filho eterno (2007), o que por si só 
já daria a ele o título de mestre da moderna literatura 
brasileira. Não bastasse isso, criou uma personagem 
impagável, Josilei Maria Matôzo, professor de língua 
portuguesa, protagonista de A suavidade do vento (Ed. 
Record, 2015) que dará um golpe de mestre.

Esse romance, publicado originalmente em 
1991 e de volta às livrarias neste ano de 2015, é uma 
obra sofisticada, com referências sutis e subterrâneas 
no seu texto, literário por excelência, portanto, na con-
tramão da chamada literatura de entretenimento.

Mas quem é o professor Matôzo? O que faz ele?  
Bem, para começar, ele descobriu o “ponto ótimo”, 
expressão que utilizava quando encontrava a posição 
perfeita para ver determinado pedaço de paisagem 
de sua minúscula janela envidraçada, combinando o 
verde do campo e o azul do céu, o que o fazia sentir-
-se perfeitamente bem. Mais do que isso, encantado. 
(Quis até “salvá-la” numa pintura...) Gostou tanto da 
própria expressão que a metaforizou: quando se sen-
tia confortável em alguma situação era porque tinha 
encontrado o “ponto ótimo”. Assim, cheio de singu-
laridades, para não dizer esquisitices, esse homem 
solitário, tímido, inadaptado, démodé, fã de Clarice 
Lispector, verdadeiro estranho no ninho, vivia numa 
pequena cidade do interior do Paraná, próxima a Foz 
do Iguaçu, num tempo de agitação política no país, 
1971, em que o contrabando, a construção da represa 
e a turbulência das águas das cataratas são um véu, 
uma metáfora oculta para a repressão do governo mi-

litar naqueles anos de chumbo do Brasil. Não é esse 
o foco do livro, no entanto: é um viés para se ler nas 
entrelinhas.

Esse professor de vida franciscana que vivia 
cercado de monstrinhos inimigos, pequenas criatu-
ras que o atormentavam e torciam pelo seu fracasso, 
tinha suas manias e vícios: só ouvia o mesmo disco 
do Pink Floyd, aquele em que a vaquinha da capa 
parece olhar metafisicamente para um ponto ótimo; 
consultava o I Ching para, com perdão do trocadi-
lho, se orientar; jogava o “general” (alguma suges-
tão?) com os amigos (?) no bar em que sempre co-
mia mal e pendurava a conta; ia de vez em quando a  
Foz do Iguaçu, onde fazia papel de tolo e comprava 
uísques, que bebia às dúzias para se sentir no ponto 
ótimo, e amontoava as garrafas no seu sujo e mísero 
quarto alugado, que se transformara numa pocilga. 
E, por último, escrevia disciplinadamente um livro 
cujo título A suavidade do vento, retirado par ha-
sard do sebento I Ching, seu oráculo noite e dia, ao 
qual, após longa empreitada de cinco anos, colocaria 
o ponto final, assinando J. Mattoso. Tal como Flau-
bert na luta quixotesca com os ariscos adjetivos em 
Madame Bovary, moinhos de vento de sua reclusão, 
assim também o professor Matôzo buscou a palavra 
certa  no lugar certo na sua escrita. Esse, sim, é o 
centro de interesse da narrativa, pois esse homem 
inadaptado, sexualmente virgem e ingênuo, profes-
sor inseguro quanto à qualidade do seu trabalho mas 
cumpridor das tarefas – como que saído de O idio-
ta, de Dostoievski –, longe, porém, da grandeza do 
príncipe Míchkin, mas, sobretudo, versão atualizada 
do impagável Aldrovando Cantagalo de “O coloca-
dor de pronomes”, de Monteiro Lobato, referência 
explícita da obra, levou, enfim, a cabo sua tarefa. 
E, depois de muito tentar, ajudado pelo acaso e por 

O GOLPE DO MESTRE
Vera Lúcia  de Oliveira

uma esperteza vinda não se sabe de onde, conseguiu 
publicar A suavidade do vento, livro, segundo ele, 
demolidor, que só lhe causaria problemas. Do que 
trata exatamente esse livro, não sabemos. A não ser 
por alguns flashes, o narrador deixa oculto o conteú-
do da narrativa que, pela reação de uns poucos leito-
res, é algo que fica entre o pretensioso, o demolidor, 
como já dissemos e, pior, a pura idiotice. Aprovei-
tando a chance de divulgação de sua “obra-prima”, o 
professor Matôzo não hesita em trapacear alterando 
o seu nome no frontispício do livro, o que dará toda 
a graça ao romance. Só lendo mesmo.

Enfim, acompanhar os passos do pobre profes-
sor Matôzo é assistir ao ramerrão da sua vida pouca 
e pequena sentado na poltrona de um teatro, pois é 
disso também que se trata: o romance é estruturado 
como peça de teatro, lembrando em tudo o non-sens 
de Esperando Godot, de Beckett, ou os filmes do  Felli-
ni em que a equipe de produção chega acompanhada 
de atores, câmeras e figurantes para iniciar um filme 
ao qual já estamos assistindo. É uma obra pós-mo-
derna que mistura gêneros, valendo-se da metalin-
guagem, sobretudo, de duas artes: literatura e teatro, 
que sempre se complementaram: texto e atuação, mar 
em que Cristovão Tezza nada de braçada, pois foi ho-
mem do teatro em sua juventude e, depois, das letras 
como formação e vocação. E dá show, pois aplica seus 
conhecimentos teóricos na criação da nova literatura 
brasileira no que ela traz de melhor, que é o espírito 
crítico, o humor e o deboche – bem e mal da nossa 
cultura.

Lembrando o critério do escritor José J. Veiga 
para comprar os próprios livros: um livro tem de parar 
em pé! E A suavidade do vento para em pé, até num pé 
só. E ainda faz o quatro!

Obra de mestre.

TEMPOS ÁUREOS DO VERBO BATER E DO 
SEU SUBSTANTIVO CORRESPONDENTE

Teodoro Ramos  

No final da década de 50 e início dos anos 60 o verbo bater e seu corres-
pondente substantivo estiveram no auge da popularidade, eram os mais 
usados na linguagem do dia a dia, pelo menos na minha terra natal. 
Então vejamos: datilógrafo batia máquina; funcionário (público e pri-

vado) batia ponto; o retratista batia foto; o leiloeiro batia o martelo quando alguém 
arrematava o objeto leiloado; o peladeiro batia bola, o padeiro batia massa (de trigo), 
o pedreiro também batia massa, só que de cimento. Não se fazia raio x, batia-se uma 
chapa; e o visitante batia na porta da casa do amigo para entrar e bater um bom papo. 
Os casais batiam boca mas não se separavam.

Nada de caipirinha, caipirosca ou caipiríssima, era batida de limão, pura 
e simplesmente, não interessava se fosse de cachaça, vodka ou run. Vitamina de 
fruta, nem pensar, era batida de banana, de abacate (que delícia), etc. Quando 
se passava em frente de uma perfumaria batia um perfume agradável, porém, 
quando era num curtume, batia um mau cheiro terrível. A frase colisão de veí-
culo não se usava, era batida de carro. Para se ter uma boa seresta bastava ter 
alguém que batesse violão e um acompanhante para bater o pandeiro, nada mais 
que isso. Nos jogos de salão, principalmente baralho e dominó, ganhava quem 
batia primeiro.

No interior da Amazônia, o caboclo batia timbó nos igarapés a fim de captu-
rar os peixes, prática hoje proibida em face do dano causado à natureza. Por outro 
lado, as mulheres batiam o barro para fazer as louças necessárias nas suas cozinhas. 
As embarcações de madeira, antes de saírem dos estaleiros, além da pintura, teriam 
que bater o calafeto. Quando estavam viajando na baía ou nos rios e se aproximavam 
uma das outras, batiam velas, saudando uma a outra, como era de praxe, mesmo 
quando batia um vento forte. 

O único perigo para as embarcações era bater nas pedras que traiçoeiramente 
ficavam sob a superfície das águas nas entradas dos canais, principalmente. Não ha-
via o perigo de assalto aos navegadores como hoje que temos os corsários do século 
XXI. Enquanto isso, as aves ribeirinhas como a garça e a gaivota, logo ao amanhecer, 
batiam asas e saíam para a sua atividade diária: apanhar peixes para seu alimento. 

O policial quando prendia o ladrão, batia nele em plena rua e o povo satisfeito 
e aliviado, batia palmas, pois era menos um para bater carteiras. Quando o meliante 
conseguia escapulir da mão do guarda, batia em retirada. Apesar de tudo, parecia 
que era um tempo bom, feliz. Não tínhamos essa sensação de insegurança que temos 
hoje. Parece que o coração batia mais forte e alegre dentro do peito. E cá pra nós, tem 
momentos que bate uma saudade.
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DOM PEDRO DE ORLEANS E BRAGANÇA
Ariovaldo Pereira de Souza

Pedro de Alcântara Gastão João Maria Fe-
lipe Lourenço Humberto Miguel Gabriel 
Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, 
mais conhecido como Pedro Gastão, 

nasceu no Castelo d’Eu, na França, em  19 de fe-
vereiro de 1913. Segundo filho do Príncipe brasi-
leiro Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança e 
de Elizabete Dobrzenski de Doberzenicz, neto da 
princesa imperial do Brasil, e do príncipe Gastão 
de Orleans, Conde d’Eu, e bisneto do último im-
perador do Brasil, Dom Pedro II. Sua mãe era uma 
aristocrata de origem boêmia que contraiu bodas 
morganáticas com seu pai, que foi obrigado por 
sua mãe, a princesa Isabel, a abdicar de suas pre-
tensões ao extinto trono brasileiro. Tal fato deu-se 
por Isabel considerar a nora de natureza inferior. 
Nascido durante a vigência do banimento da famí-
lia imperial brasileira, na propriedade de seus avós 
paternos, o Castelo do Conde d’Eu, Pedro Gastão 
chegou ao Brasil aos nove anos de idade, no ano 
de 1922, quando a Lei do Banimento foi revogada 
pelo então presidente da república Epitácio Pessoa. 
Ao nascer, seu tio Luis Maria Felipe de Orleans e 
Bragança já detinha o título de Príncipe Imperial 
do Brasil e seu primo Pedro Henrique de Orleans 
e Bragança, o de Príncipe do Grão-Pará. Ao longo 
de sua adolescência, o príncipe viveu entre a Fran-
ça natal e o Brasil, onde veio algumas vezes. Pedro 
Gastão concluiu seus estudos na França e casou-se 
com a princesa espanhola Maria de La Esperanza 
de Bourbon na Sicília, em 1944. Estabeleceu-se 
no Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial e 
foi viver na cidade de Petrópolis, no estado do Rio 
de Janeiro. Lá, se tornou uma das figuras mais po-
pulares da família imperial, principalmente após 
a morte de seu pai. Morando no Palácio do Grão-
-Pará, antigo alojamento dos semanários do Mu-
seu Imperial, ele passou a ser conhecido como o 
“Príncipe de Petrópolis”. Nessa época, Pedro Gas-
tão passou a empenhar-se na anulação do docu-
mento em que seu pai abdicou da linha sucessória 
imperial. Graças a isso, a família imperial dividiu-
-se em dois ramos: o chamado “Ramo de Petró-
polis” e o “Ramo de Vassouras”, que abrigava os 
primos de Pedro Gastão e cujos direitos dinásticos 
são reconhecidos pela maioria dos monarquistas e 
pelas casas reais estrangeiras. O Príncipe dirigiu a 
companhia Imobiliária de Petrópolis até o final do 
século XX. Como morador de Petrópolis, Pedro 
Gastão tornou-se uma espécie de embaixador da 
causa monárquica e representante vivo do passado 
imperial do Brasil. Acumulou nos arquivos de sua 
residência milhares de documentos e obras de arte 
que até hoje ajudam a contar a história da dita “Ci-
dade Imperial”.  Era Pedro Gastão também quem 
recebia os presidentes da república em vilegiatura 
na cidade. Ele se orgulhava de haver conhecido to-
dos os chefes de estado brasileiros, desde Epitácio 
Pessoa até Fernando Henrique Cardoso. No início 
da década de 1990, durante o plebiscito em que o 

povo brasileiro deveria optar pela monarquia ou 
pela república, Pedro Gastão foi um dos mais em-
penhados na campanha pela monarquia. Mas com 
a derrota da causa, o príncipe afastou-se do país 
e desautorizou a iniciativa de alguns correligioná-
rios de fundar um partido monarquista no Brasil. 
Com o avanço da idade, Pedro Gastão retirou-se 
para a propriedade de sua esposa, em Villamanri-
que, próximo de Sevilha, na Espanha. Os últimos 
anos de vida do casal foram passados na proprie-
dade da princesa, onde ambos faleceram. Pedro 
Gastão morreu na madrugada de 27 de dezembro 
de 2007, aos 94 anos de idade, e foi sepultado 
no dia seguinte, na capela de Villamanrique de La 
Condesa.

Essas efemérides, para orgulho deste 
modesto historiador, estão indelevelmente im-
pregnadas em suas reminiscências a trazer-lhe 
à memória um fato inusitado, para nós de im-
portante significado histórico. Em uma data não 
muito precisa, por volta de 1994 tive a honra e 
o privilégio de participar de uma solenidade es-
pecial onde a histórica personalidade brasileira 
fora homenageada. Revestida de grande honra a 
um nobre membro da Família Real, a festa opor-
tunizou-me o ensejo de dialogar pessoalmente 
com o herdeiro legítimo do Trono Real do Brasil 
– Dom Pedro Gastão de Orleans e Bragança – 
bisneto do Imperador Pedro II. Afortunou-me a 

O TRADUTOR FERNANDO 
PESSOA PARA PREPARAR 

MINGAU
Gabriel Kwak

vaidade pelo ineditismo do evento, visto que a so-
lenidade contava com a honrosa presença daquela 
personalidade. Pedro de Alcântara Gastão João 
Maria Felipe Lourenço Humberto Miguel Gabriel 
Gonzaga de Orleans e Bragança – este é o seu 
nome de batismo – em dado momento em que 
descontraidamente bebericávamos juntamente 
com outros partícipes da solenidade, em franca 
conversa confidenciou-nos, se bem lembro, entre 
outros assuntos, que nascera em 19 de fevereiro 
de 1913; que visitara o Brasil pela primeira vez 
aos 9 anos de idade; que voltando à Europa para 
concluir seus estudos, casara-se em 1944 com 
sua prima Maria da Esperanza de Borbon; que no 
Brasil o casal tivera 6 filhos, a maioria nascida 
em Petrópolis, no Rio de Janeiro; que apesar de 
seu pai, o príncipe imperial Pedro de Alcântara 
de Orleans e Bragança, ter renunciado ao direito 
de suceder ao trono imperial brasileiro por ter se 
casado com uma condessa desligada das famílias 
reais européias, o entrevistado  confidenciou-nos 
nunca reconhecer a atitude do pai. 

Envaidecido, pois, trazemos a público o 
privilégio de, pessoalmente, ter participado de 
importante parte da vida contada pela autoridade 
focalizada, fatos que a história nos oferece com 
riqueza. Para este modesto biógrafo o evento em 
que participamos está retido em nossa memória 
como um momento histórico.

Sabe-se hoje, graças a biógrafos credencia-
dos, como o pernambucaníssimo José Pau-
lo Cavalcanti Filho, que o vate português 
Fernando Pessoa traduziu um folheto para 

ser dado como brinde pelos comerciantes a quem 
comprasse conhecida marca de aveia. Mas o livre-
tinho editado pela Quaker Oats Company não traz 
qualquer indicação do poeta como tradutor. O fo-
lheto ensinava a preparar algumas receitas com os 
flocos do cereal (receitas “especialmente adaptadas 
para a cozinha portuguesa”).

Cavalcanti é autor da mais completa e in-
comparável biografia de Pessoa (Fernando Pessoa: 
Uma Quase Biografia, Editora Record, 2011, 736 
págs.), obra que o alçou a mais idônea autoridade 
na vida e obra do imenso autor de Mensagem. Co-
lecionador de tudo que diga respeito ao universo 
“pessoano”, inclusive, pertences pessoais, o jurista 
e escritor pernambucano guarda consigo as duas 

edições do folheto, nada fáceis de serem adquiridas. 
Conta-me Cavalcanti: “A primeira, com capa em co-
res. A segunda, mais simples, com mesmo formato e 
número de páginas, só que com capa sem cores. Tudo 
por volta de 1918. E Pessoa fez isso, sem dúvida, por 
carências financeiras.”

E o excêntrico Fernando Pessoa não foi o úni-
co – nem será o último – escritor grandioso a colocar 
sua pena a serviço da propaganda. Basta evocar Ola-
vo Bilac, que foi recrutado para produzir anúncios de 
xarope antitussígeno; o poeta Bastos Tigre, criador de 
muitos reclames, jingles e slogans para artigos como 
Rum Creosotado (igualmente um xarope) e de chope 
de uma famosa marca cervejística; e Monteiro Loba-
to, conhecido como garoto-propaganda do fortificante 
Biotônico Fontoura. 

_____________
Gabriel Kwak é jornalista, escritor e diretor da Associação Paulista 
dos Críticos de Arte (APCA).
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METAMORFOSES
Mauro de Albuquerque Madeira

A viagem a Florença, no ano passado, me fez 
comprar o texto bilíngue (latim e italiano) 
das Metamorfoses, de Ovídio, que eu já ti-
nha na boa e fi el tradução em português, de 

David Gomes Jardim Junior, edição de bolso da Ediou-
ro (Editora Tecnoprint, 1983).

A obra-prima de Ovídio é um epítome da mito-
logia greco-romana, mais grega que romana, que ten-
ta abranger desde os primórdios das idades de ouro, 
prata, bronze e ferro até o reinado de Augusto, coevo 
do poeta. Tudo gira em torno das metamorfoses de to-
dos os seres, inanimados, animados, homens, heróis, 
ninfas e deuses. Desde as pedras e árvores até Júpiter, 
tudo oscila em transformações que aparentemente 
precederam o insight evolucionista de Darwin. No li-
vro XV, Ovídio põe na boca de Pitágoras que tudo se 
transforma, nada perece: omnia mutantur, nihil interit. 
E também: cuncta fl uunt, tudo fl ui, assim como os rios, 
já dizia o dialético Heráclito. 

O longo poema mantém coerência de enredo. 
Os mitos são apresentados em contínua sucessão de 
mudanças. Nada é estático, a começar da cosmogonia 
das idades, a partir do caos original.  Aurea prima sata 
est aetas, quae vindice nullo, sponte sua, sine lege fi dem 
rectumque colebat. Poena metusque aberant, nec verba 
minantia fi xo aere legebantur, nec supplex turba time-
bat iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.  Na idade 
do ouro não havia leis, nem juízes, nem castigos, e o 
povo não temia os julgamentos, e a lealdade e a retidão 
presidiam a vida. Depois vieram as outras idades e a 
sucessão de metamorfoses, em que deuses e homens, 
animais e plantas digladiavam em busca de amor, feli-
cidade, aventura. É impossível resumir com bom gosto 

a infi ndável lista de histórias, em que deuses, Júpiter, 
Apolo, Mercúrio, Vênus e outros tantos se apoderam 
de virgens ou mancebos, na antropomórfi ca libido que 
movimenta a vida. Juno, mulher de Júpiter, arde em ci-
úmes e vinganças, diante das inúmeras escapadelas do 
marido infi el. Narciso despreza o amor da ninfa Eco, 
e se suicida no lago, apaixonado por si próprio. Apolo 
persegue a virgem Dafne, que se transforma em árvo-
re (louro), para preservar a virgindade, que, aliás, é, o 
tempo todo, assediada por deuses e heróis vorazes, e 
cultivada por Diana e suas ninfas. Perseu e Andrôme-
da, Salmácida e Hermafrodito, Medeia e Jasão, Orfeu e 
Eurídice, Bíblis e Cauno, Hipómene e Atalanta, Adô-
nis e Vênus, Circe e Ulisses são outros tantos casos de 
amor trágico que perpassam pelas páginas de Ovídio. 
Píramo e Tisbe por analogia devem ter inspirado Ro-
meu e Julieta, de Shakespeare, que comicamente utiliza 
também a história em Sonho de Uma Noite de Verão. 

Dédalo e Ícaro, pai e fi lho, são precursores dos 
voos aéreos. A imprudência do fi lho derrete a cera de 
suas asas e ele cai no mar. Algo parecido tinha aconte-
cido com o fi lho do deus Sol, Faetonte, que se precipita 
dos céus, ao dirigir mal os cavalos do astro celeste e 
incendiar a Terra com suas peripécias de mau piloto.  
O rei Midas se deu mal, ao querer transformar tudo 
em ouro à sua volta. A tragédia de Ifi gênia em Áulida 
é contada em versão mais suave: na hora do sacrifício 
da virgem, a deusa Diana aplaca a ira e a transforma 
numa corça.  A centauromaquia é uma batalha, nar-
rada em detalhes, entre os gigantes metade homens 
metade cavalos e o herói Hércules e outros guerreiros.  
Ovídio não se furta a expor os longos discursos de Ajax 
e de Ulisses, na disputa pela posse das armas do herói 

morto, Aquiles.  Como sempre, a astúcia inteligente de 
Ulisses é ressaltada. 

Os gregos derrotam Troia, após dez anos de 
guerra. Mas Eneias, fugindo de Troia, vai parar em 
Roma.  O domínio de Roma sobre o mundo e a pró-
pria Grécia acaba sendo uma vingança da antiga Troia 
destroçada, e também de Vênus, protetora de Troia e de 
Roma. Os deuses participam de todas as lutas huma-
nas, com iras e paixões igualmente antropomórfi cas.

 E as metamorfoses se sucedem no decorrer de 
todo o poema: Ariadne se torna aranha tecedora; Ca-
listo, uma ursa; marinheiros em delfi ns; Hipómene e 
Atalanta em leões; companheiros de Ulisses em por-
cos; Narciso ao morrer vira uma fl or, e também Jacin-
to e Adônis; rios se personifi cam em seres humanos e 
vice-versa (Meandro, por exemplo); a ninfa Aretusa se 
transforma numa fonte, ao fugir do rio/homem Alfeu; 
os cabelos de Medusa se tornam serpentes; e quem 
olhava o rosto dela se petrifi cava.

No último dos livros, Ovídio faz a explanação 
da fi losofi a de Pitágoras. Ressalta o seu vegetarianis-
mo, a proibição de comer carnes, porquanto almas 
humanas poderiam estar habitando corpos de animais, 
através da metempsicose. E fi nalmente discorre sobre a 
perpétua transformação de tudo, tudo muda, nada se 
extingue, as metamorfoses são eternas, num prenúncio 
dialético de Hegel, Marx, Darwin, numa evolução per-
manente de Gaia, este planeta vivo de que todos nós, 
humanos, animais, plantas, minerais, bactérias faze-
mos parte.  
__________________
* Autor dos livros: Licor de Canela;  Extratos e Pegadas;  Letrados, 
Fidalgos e Contratadores de Tributos no Brasil Colonial).  

 NANOCONTOS
Gilmar Duarte Rocha

Essa semana compareci ao lançamento do li-
vro Mosaicos, do escritor Gláuber Vieira, e 
me chamou a atenção um gênero literário de 
que há muito já tinha ouvido falar, mas que 

não o conhecia substancialmente.
De fato, como diz Gláuber no prefácio da obra, 

no mundo atual, com a explosão de mídias por todo 
o lado, fi ca difícil – talvez inócuo – escrever fi cção de 
fôlego, não obstante o sucesso comercial de obras do 
naipe de Guerra dos Tronos, de George R. R. Martin, 
ou A saga de Robert Langdon, de Dan Brown, exitosos 
– é evidente – mas condenados ao ocaso na posteri-
dade, diferentemente de Guerra e Paz, de Tolstoi, ou 
a série os Rougon-MacQuart, de Émile Zola, apenas 
para citar algumas criações densas, obras defi nitivas 
e atemporais.

Bom – retomando o fi o da meada, é surpreen-
dente, de fato, a representatividade literária do nano-
conto, ainda mais quando a gente recebe como cartão 
de visitas um exemplar de autoria do laureado norte-
-americano Ernest Hemingway:

“Vende-se: roupa de bebê. Sem uso”.
Isso mesmo, a história resume-se a esses dois 

períodos e três orações. Mais alguns exemplos:
Boa noite, Cinderela, de Isaac Ruy: “... Hummm 

que bebida gostosa, o que é? Acordou na grama sem 
um sapato – sem calcinha.”

Crime passional, de José Carlos Pontes “A bala 
foi certeira. O engano foi do atirador. Doido de ciúme.”

Na parede, anônimo 

“Na parede atrás da cabeceira da cama estava 
meu nome, escrito com lápis preto meio apagado, ainda 
está lá? Perto da cabeceira da cama, da cama que tem 
tantas recordações, da cama que tinha nosso cheiro no 
lençol, da cama onde comíamos, onde bebíamos, onde 
fi cávamos. A cama que é sua antes de minha, mas tão 
nossa quanto de qualquer outra, qualquer uma que me 
deixaria cheia de ciúmes, cheia de tristeza e de recorda-
ções, recordações do cheiro do lençol da cama.”

Deu, de Morus

“– Dinheiro pouco, miséria muita, doutor.
– Não contribuía com nada, mas pra beber 

tinha.
– Queria, não dava conta, fi cava brabo e me 

batia.
– Conselho não faltou pra se emendar.
– Ontem, podre de bêbado, quis mexer com a 

menina.
– Pensei: assim já é demais, só matando.
– Foi uma só, bem no cocuruto.”

Enfi m, a gama de contos é enorme, de famosos 
e anônimos, de talentosos e de outros nem tão inspi-
rados.

Gláuber – com minha plena convicção – não 
é ainda famoso e nem anônimo. Mas, talento literário 
certamente não lhe falta. 

SONETO DE 
HENRIQUES DO 

CERRO AZUL

O Sonho

Gozar a vida? Só por intermédio
Do sonho. O gozo, no correr dos dias,
Todas as ilusões e as alegrias
Tornam-se tema para um epicédio...

Só o sonho é que serve de remédio
A tão grandes e tantas nostalgias,
Pois em meio de mágoas tão sombrias
Até o próprio amor nos causa tédio.

O sonho, não! O sonho não nos cansa!
Bendita, pois, a mística esperança
E todo aquele que consegue tê-la...

Pois é o sonho que faz, bendito engano!
A gota d’água se julgar oceano
E o pirilampo se julgar estrela!


