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A ODISSEIA DE RIMBAUD
Vera Lúcia de Oliveira

As peripécias de Jean Nicolas Arthur Rim-
baud foram muitas. Descobriu que as vo-
gais têm cores e coloriu a língua francesa. 
Fez uma viagem ao inferno num barco 

bêbado. Disse que “Eu é um outro”, acreditando na al-
teridade. Amou a liberdade sobre todas as coisas e vi-
veu à margem da sociedade. E muitos foram também 
os seus descaminhos. Andarilho, vagou por longes 

poeta, com um nó no peito, pois, além de reabilitá-
-lo moralmente, é obra de pura poesia. Poesia sobre a 
poesia daquele que foi o Prometeu moderno, para usar 
uma de suas expressões; daquele que libertou a poesia 
das amarras da academia, daquele que trouxe o fogo 
e reinventou o amanhã. Foi simbolista? Decadentista? 
Foi moderno, c’est ça.
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terras, passou fome, e o pão que comeu foi aquele que 
o diabo amassou... Como os destemidos, foi, na noite 
escura, em busca do prazer! E pagou todos os preços: 
vício, difamação, humilhação, miséria, fome, doença e 
morte prematura.

Quem nos conta isso é Lúcia Bettencourt no 
emocionante O Regresso – A última viagem de Rimbaud 
(Ed. Rocco, 2015), livro que deixaria Isabelle, irmã do 

Esta não é a primeira vez que um pernambucano 
(no meu caso, de sangue e coração) saúda um 
escritor goiano na Academia Brasiliense de Le-
tras. No meado da década de 1970, o gigante – 

sob todos os aspectos – Waldemar Lopes recebeu, nesta 
casa, nosso caríssimo confrade Ursulino Leão.  

Quarenta e um anos separam as duas posses, 
mas as circunstâncias atinentes, pairando acima do 

tempo, me encantam sobremodo, se considerar que nu-
tro amizade e admiração incondicionais por todos os 
diretamente envolvidos: Waldemar, Ursulino e Alaor. 
No que tange ao primeiro, acrescem-se uma enorme 
saudade e a honra intraduzível de ser seu sucessor neste 
sodalício.
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ASTRID CABRAL: 
CRÍTICA LITERÁRIA

Fernando Py

Até que enfi m Astrid Cabral resolveu reu-
nir em livro a sua crítica literária. À beira 
dos oitenta anos, mas com a disposição 
de uma jovem de trinta, vem de publi-

car o volume Sobre escritos: rastros de leituras (Ma-
naus: EDUA, 2015). É um livro que analisa, estuda 
e oferece ao leitor a possibilidade de apreender bem 
a obra focalizada. Pois não se limita a destrinchar 
segredos e acertos, tendências e pensamentos, mas 
expõe claramente a importância do autor estudado 
e, no caso dos mortos importantes – Machado de 
Assis e Mário de Andrade, por exemplo –, estabe-
lece padrões e características próprias deles, seja no 
romance ou nos volumes de contos. O conjunto do 
livro, no entanto, apresenta grande variação de au-
tores e de temas, o que é natural. Além dos ensaios 
sobre Machado e Mário de Andrade temos, na pri-
meira parte (‘Convivência literária’), estudos diver-
sos sobre autores, dos quais me chamam a atenção 
os que abordam livros de Lélia Coelho Frota, Cecília 
Meireles, Clarice Lispector, Suzana Vargas, Yacilton 
Almeida, Tereza Tenório, Álvaro Mendes, Reynaldo 

Valinho Alvarez, Nilto Maciel, a portuguesa Florbela 
Espanca, Aníbal Beça, Th ereza Christina Rocque da 
Motta, Francisco Carvalho, Diego Mendes Sousa, e 
Darcy França Denófrio. Isto, além de analisar auto-
res cuja obra desconheço (Lenilde de Freitas) ou de 
quem jamais ouvi falar (Victor Colonna, Edival Per-
rini). Todavia, Astrid não se mantém na resenha ou 
análise de livros. Publica cinco textos em que trata do 
nome próprio na obra literária, proporciona um ex-
celente ensaio acerca da poesia feminina no Brasil, es-
tuda “O tema da viagem no Modernismo brasileiro”, 
a atividade poética no Rio de Janeiro, além de repro-
duzir seu “Discurso de posse no Pen Clube do Brasil”. 
A segunda parte (“Olhar de Narciso”), de certo modo 
se relaciona a tais textos teóricos. Compreende de-
poimentos e entrevistas sobre si mesma ou sobre seus 
livros, ou, mais valiosos, estabelecem dados teorica-
mente válidos sobre a feitura e alcance da poesia, por 
exemplo. De todo modo, o livro de Astrid Cabral é 
muito importante e de leitura obrigatória para quem 
deseja fi car bem informado sobre a nossa literatura 
contemporânea.

A CRISE NA 
TRÔADE

Valfredo Melo e Souza

Uma metáfora para economistas “laicos”. 
Vamos à Ilíada de Homero.  Aldeia de 
CRISE, próxima de Tróia, cerca de 1.200 
anos a.C., onde se vive o décimo ano da 

guerra de Tróia: a ira de Aquiles e suas consequências 
funestas. Trata-se da contenda que lançou em discór-
dia o atrida Agamêmnon (fi lho de Atreu) e o pelida 
Aquiles (fi lho de Peleu). Todo o relato confi gura cri-
ses de governo semelhantes às que ocorrem no século 
XXI: corrupção, nepotismo, propina, suborno, ganhos 
pessoais. Qualquer semelhança com falas reformistas, 
barganhas ministeriais, discursos de palanques, a pes-
te do aedes aegypti (Zica, Dengue, Microcefalia), será 
mera coincidência.
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A EDUCAÇÃO 
PELO VERSO

Mauricio Vieira

Na Flipoços deste ano, tive o prazer e a sorte 
de assistir à palestra do poeta e professor 
Antônio Carlos Secchin, que interpre-
tou um poema de viés biográfi co de João 

Cabral.   Notoriamente avesso ao lirismo e a rompan-
tes autobiográfi cos, João  Cabral entretanto revelou no 
poema “A Descoberta da Literatura”, do livro A Escola 
das Facas, de 1980, o menino franzino que era, que lia 
romances de cordel para os trabalhadores do engenho 
da família em Pernambuco, sem o conhecimento e 
para o desgosto da Casa-Grande. 

A palestra do professor Secchin, divulgando de-
talhes da vida de João Cabral, me auxiliou a conhecer 
mais sobre a vida que o poeta, para quem a intimidade 
era uma pedra, se permitiu revelar.  
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MORRER... DORMIR...

Francisco Otaviano

Morrer... dormir... não mais! Termina a vida
E com ela terminam nossas dores:
Um punhado de terra, algumas flores,
E, às vezes, uma lágrima fingida!

Sim! minha morte não será sentida;
Não deixo amigos, e nem tive amores,
Ou, se os tive, mostraram-se traidores,
Algozes vis de uma alma consumida.

Tudo é pobre no mundo. Que me importa
Que ele amanhã se esb’roe e que desabe,
Se a natureza para mim é morta!

É tempo já que o meu exílio acabe...
Vem, pois, ó morte, ao nada me transporta!
Morrer... dormir... talvez sonhar... quem sabe?

(Seleção de Napoleão Valadares)
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OS FUNDADORES  
DA ANE

Danilo Gomes

Fundada por um médico, polí-
tico, intelectual, humanista e 
escritor, Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, Brasília começou 

a atrair brasileiros de todos os recantos. 
Logo chegaram profissionais liberais 
com vocação literária, como o primeiro 
cronista da cidade, Clemente Luz (já em 
1958). A irmandade das letras não perdeu 
tempo: em 21/4/1963 estava fundada a 
Associação Nacional de Escritores-ANE, 
sob a liderança do advogado, professor e 
crítico literário paulista Almeida Fischer. 
Sede provisória aqui e ali. Reuniões líte-
ro-etílicas (havia os abstêmios...). A ANE 
é a mais antiga instituição cultural em ati-
vidade ininterrupta na capital. Associei-
-me logo que cheguei de Minas, em 1975. 
Anos depois, com muita luta e pertinácia, 
a entidade conseguiu construir, em ter-
reno doado pelo GDF, sua sede própria 
e definitiva, na 707/907 Sul, Bl. F, deno-
minada Edifício Escritor Almeida Fis-
cher (homenagem póstuma). No prédio, 
também funciona o Instituto Goethe. Ao 
lado, o Instituto Cervantes. Nobres com-
panhias. A ANE conta hoje com cerca de 
150 associados, no território nacional.

O JORNAL da ANE, mensal, é 
editado pelo escritor e professor de jor-
nalismo Afonso Ligório Pires de Car-
valho. A Casa realiza palestras (Quin-
tas e Rodas Literárias), lançamentos de 
livros e outras atividades, em sua sede. 
Em 2010, por sugestão do escritor mi-
neiro Jacinto Guerra, o então presiden-
te, Ministro Fontes de Alencar, criou 

na ANE o Museu do Escritor, dirigido 
pelo poeta, cronista e contista Napoleão 
Valadares, especialista na obra de Gui-
marães Rosa. O Museu fica ao lado da 
Sala de Leitura Luiz Beltrão e promove, 
atualmente,  uma interessante exposi-
ção, aberta ao público, com livros e ob-
jetos pessoais de Almeida Fischer, cujo 
centenário transcorre neste ano de 2016. 
A inauguração da exposição deu-se na 
noite de 28 de abril. 

A ANE é hoje presidida pelo ad-
vogado, bibliófilo e escritor Fabio de 
Sousa Coutinho. Peço sua atenção, caro 
leitor, para a relação histórica (alguns 
fundadores estão bem de saúde, moran-
do aqui e alhures): Cyro dos Anjos, He-
lena Silveira, Paulo Duarte, Mauritônio 
Meira, Barreto Borges, Yonne de Miran-
da, Sousa Neto, José Augusto Guerra, 
Santiago Naud, Mário Teles, Rui Mou-
rão, Almeida Fischer, José Hélder de 
Souza, Pompeu de Sousa, Aluísio Valle, 
Alphonsus de Guimaraens Filho, Pedro 
Luiz Masi, Jair Gramacho, Lina Tâmega 
Peixoto, Anderson  Braga Horta, Joanyr 
de Oliveira, Hélcio Martins, Ézio Pi-
res, Leda Naud, A. Fonseca Pimentel, 
Nelson Omegna, Aderbal Jurema, João 
Emílio Falcão, José Medeiros, Corsíndio 
Monteiro da Silva, Edson Nery da Fon-
seca, Romeu Jobim, Victor Nunes Leal, 
Astrid Cabral, Afonso Félix de Sousa, 
Carlos Castello Branco, Clenício da Sil-
va Duarte, Christiano Martins, Jurandir 
Coelho, Cândido Motta Filho, Gaudên-
cio Carvalho e Gerardo Mello Mourão.
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O CENTENÁRIO DE ALMEIDA FISCHER
Alan Viggiano 

O Jornal da ANE, Ano XI, número 
68, (www.anenet.com.br), traz artigos 
de Aglaia Souza e Danilo Gomes de-
dicados ao centenário de nascimento 

de Almeida Fischer. A citação do meu nome, logo 
no começo, revela a minha ligação com aquele 
nosso líder em Brasília e no Brasil. Provavelmente 
seria eu que mantinha com mais constância esse 
entendimento com Fischer, pois constantemente 
estávamos sozinhos nos citados bares Macambira 
e Xique-Xique e por causa disso talvez eu tenha 
recebido as mais fortes manifestações de sua per-
sonalidade.   

Numa dessas ocasiões, nós conversando, 
já com algumas cervejas ou doses de uísque no 

bucho, ele vira-se para mim e diz: “Alan, você é 
um bundão”! De outra feita, voltávamos do Lago 
Sul, já bêbados, provavelmente de alguma festa. Ele 
dirigindo, ao fazermos uma curva antes de entrar 
na via principal, não virou à esquerda, e entrou com 
velocidade na cerca em frente.

Assim foi sempre, até que ele, voltando 
para sua casa, de madrugada, levou um tombo e 
não mais se recuperou dos ferimentos. Segundo a 
doutrina espiritista, ele cometeu suicídio e vai ter 
muito trabalho, mas vai se recuperar. Oremos para 
que isso se realize.

Não foram estas citadas ocasiões as únicas 
em que o Fischer manifestou as contradições da sua 
personalidade. Quando estávamos para adquirir 

a atual sede própria da Associação Nacional de 
Escritores (ANE), eu à frente das negociações, 
mantendo um esforço enorme para não receber 
arranhões de minha honestidade, ele, na hora da 
votação para fecharmos o negócio, absteve-se de 
votar. Aquilo me arrasou. Prometi a mim mesmo 
nunca mais ocupar qualquer cargo de direção ou 
de realizar negociações. Não cumpri a promessa. 
Fui presidente da ANE por quatro vezes. A sede da 
entidade, que tanto trabalho deu a todos nós naquela 
ocasião, recebeu o nome de “Edifício Escritor Almeida 
Fischer”, por proposta de minha autoria.

Finalizando, peço vênia a Aglaia Souza e 
Danilo Gomes para subscrever o que disseram 
sobre Almeida Fischer. 

UM GESTO PARA ANDRÉ
Fátima Leite de Oliveira

Manhã de terça-feira, céu limpo, sol ardente. Quando o padre 
pronunciou, quase mecanicamente, “que Deus receba o nosso 
irmão André no reino do céu”, o coveiro, já de prontidão ao 
lado da cova, perguntou:

– Posso descer o caixão?
Com os olhos vivos, percorreu o semblante do pequeno grupo ali em 

volta, procurando o “sim” dos familiares. Diante do silêncio que se fez, ficou 
indeciso. Olhou cuidadosamente de um lado a outro e então percebeu que ali 
não havia parente próximo do morto. No máximo, alguns que poderiam ser 
considerados primos, uma vez que naquele lugarejo todos, de alguma forma, 
mesmo que por afinidade, são parentes. Catarina, tão acostumada a fazer 
todos os caminhos do lugar com sua cesta de quitutes e doces, estava entre as 
poucas pessoas presentes no local.

– Pobre André! Taí um ser que nunca fez mal a ninguém! Viveu 
como um passarinho: comia quando alguém dava ou quando achava fru-
ta no mangueiral. Bebia água nos açudes e riachos. Dormia sozinho no 
quartinho dos fundos. É certo que a família nunca lhe negou um prato de 
comida. Mas também nunca lhe ofereceu mais que isso. Oh mundo injusto, 
desigual!

O padre, demonstrando cansaço com aquela falação de Catarina, re-
tirou a batina, dobrou-a cuidadosamente, colocou-a embaixo do braço e, 
calado, se retirou. Alguns dos presentes seguiram-no. Uns queriam marcar 
batizado, outros queriam saber da festa da padroeira e assim acharam que o 
melhor a fazer era sair em sua companhia. Restaram Catarina, Zé Macário e 
o coveiro.

Com seu chapéu encostado no peito, sob as mãos, num gesto de res-
peito ao morto e olhar triste fixo na urna, Zé Macário comenta:

– Dona Catarina, tudo que a senhora disse é a mais pura verdade. 
Essa é uma alma boa! Que Deus o guarde! Acho que nunca houve um ho-
mem como esse. A família tão rica e esse homem tão humilde! Quem é que 
entende isso?

O coveiro que até então esperava a ordem para descer a urna à sepul-
tura, ouvindo as palavras mansas e compassadas de Zé Macário, sentou-se ao 
pé da cova e acendeu um cigarro. Puxou um trago com força, soltou a fumaça 
vagarosamente e, em seguida, dirigindo o olhar para Catarina e Zé Macário:

– Vocês não sabem, não? Nunca ouviram dizer? A família sempre 
achou que André era doido.

E imediatamente,  benzendo-se:
–  Deus me perdoe!
Zé Macário e Catarina repetiram o gesto e completaram juntos:
– Já escutei isso muitas vezes! Mas a gente não pode falar porque a 

família é rica e pode não gostar!
– Compadre, são eles mesmos que dizem! Aliás, cadê a família?
– Não vi nenhum deles por aqui não!

Catarina pôs o cesto de quitutes em cima de um túmulo próximo, 
sentou-se na quina da calçadinha, passou a mão sobre os cabelos grisalhos, 
balançando-os para se livrar do calor e completou:

– Ele só tem um irmão. Aquele que é juiz. Soube que o juiz não pôde 
vir porque é dia de audiência lá no fórum de Campina. A cunhada não pôde 
vir porque os filhos tinham prova na escola. E os sobrinhos não puderam vir, 
certamente, porque tinham prova, ora!

Zé Macário, na mesma posição em sinal de reverência ao morto, re-
cebendo todo o calor do sol como que para purificar seus pecados ou pedir 
perdão pelos pecados dos outros:

– Eu nunca achei ele doido não! Vi ele falando sozinho pelos cantos da 
praça algumas vezes, mas acho que ele estava coberto de razão. Onde já se viu: 
dois irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e só um tem direito às coisas?

Catarina, agora mais suada, prendeu os cabelos, enxugou o suor do 
rosto e emendou:

– Eu penso como você. Por que as terras, o gado, o engenho, tudo ficou 
pro Doutor? Por que André nunca teve direito a nada?

– Ora, Catarina! Porque a família achava que ele era doido! E se era 
doido, não sabia fazer negócio, cuidar do recurso, fazer progredir, crescer. 

– E pode ser assim? A família diz que alguém é doido, que não vai ter 
direito a nada e a pessoa tem que se conformar?

– E quem disse que ele se conformou? Então não era esse o motivo que 
o levava a ficar falando sozinho pelas esquinas?

– E por que ele não fez nada?
– E quem disse que ele não fez?
– E o que ele fez?
– Para, Catarina! Assim você já tá me confundindo todo! Agora já 

nem sei se ele fez, se não fez, se tinha como fazer, sei lá!
Zé Macário mudou de posição para se livrar do sol que ardia na fronte. 

Agora, mantendo o gesto de respeito ao morto, apaziguou:
– É um assunto difícil. Questão de família a gente não pode entender 

nem tem como se intrometer. Mas acho que André não teve jeito de aceitar 
nem de contestar. As coisas foram acontecendo aos poucos. Escute aí: bo-
taram o mais velho pra estudar e André pra olhar o gado; depois ajeitaram 
casamento pro mais velho com a filha do prefeito. Ninguém pensou em ca-
samento pra André. Depois fizeram festa de formatura pro mais velho, com 
direito a missa, salva de tiros, almoço pros amigos e baile. Nunca ouvi falar 
em festa pra André. Depois ouvi falar que o mais velho tinha procuração do 
pai, feita em cartório, pra comprar e vender o que bem quisesse. Quando os 
filhos do mais velho iam nascer, ele levava a mãe pra casa dele e André ficava 
sozinho, cuidando de gado, gato, cachorro, galinha... O que restou pra ele?

Nesse momento Catarina limpou novamente o suor do rosto, levan-
tou-se impaciente e olhando para os dois, respondeu:

– Restou a nossa piedade, pode enterrar o pobre do André!
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POSSE DE ALAOR BARBOSA NA ACADEMIA 
BRASILIENSE DE LETRAS, EM 23 MAIO DE 2016

O Auditório Cyro dos Anjos, da ANE, foi o palco da posse do romancista 
goiano Alaor Barbosa na Academia Brasiliense de Letras, em sucessão 
ao escritor Kurt Pessek. Na foto, aspecto da solenidade, quando o novo 
acadêmico pronunciava seu discurso de ingresso na ABrL.

Onde o Sol se Dessangra 
Graciela Paoli 

Trad. Anderson Braga Horta

Lá onde se dessangra o sol 
e o deserto se consome de impotência
entre gritos de agonia e tanta intempérie avermelhada,
a vida ainda se busca nos espaços da dor,
se conjuga espedaçada nos escombros
e se desalinhava entre as chagas
que o dia deixa como alternativa.
O espanto aberto dos olhos de um menino
descobre que o lugar, onde Deus ainda é um hálito,
é o lúgubre agulheiro em que ele
pôs o seu corpo a salvo das balas.
O espelho quebrou as imagens cotidianas,
rachou as luas e secou os odres,
deixou a descoberto suas pontas mais afiadas
para que agora a terra
seja apenas um vale de morte espalhada por aí.
A guerra traçou na Síria
seu rastilho de pólvora.
Partiu o homem num pedaço de carne
e noutro a que deixou a goela à mostra
para que nas dunas floresçam apenas ossos.
Oh! Deus!
quando penso que em meu corpo persistem
as máscaras da tragédia e o grito
que Caim e Abel legaram até os meus dias
e que a maldição se alimenta e ressuscita
no próximo elo da cadeia de ADN,
grito:
                               Socorro!
                               Não quero ser humana!

(De Umbrales del Silencio – El Escriba, Buenos Aires, 2014)

NOVIDADES
THESAURUS EDITORA

Os Mistérios da Língua Portuguesa
AUTOR: Eduardo Kanan Marques

1a edição, 220 páginas.

Gramática Superior da Língua Portuguesa
AUTOR: José Augusto Carvalho

2a edição, formato 24x17, 448 páginas. 

Problemas e curiosidades da Língua Portuguesa
AUTOR: José Augusto Carvalho

1a edição, 384 páginas.

WWW.THESAURUS.COM.BR
 OU (61) 3344-3738
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A CRISE NA TRÔADE
Valfredo Melo e Souza

Crises é o sacerdote de Apolo que avan-
ça até as naus dos aqueus (gregos), para 
resgatar Criseida, sua filha, cativa de 
Agamêmnon.  Todos os chefes concor-

dam com a ideia, mas o atrida se recusa e insulta 
o sacerdote. Crises retorna e suplica a Apolo que 
castigue os aqueus.

O deus derrama uma peste sobre o exérci-
to grego. Aquiles pede que se reúna a assembleia 
para saber do adivinho Calcas a causa de tão gran-
de mal. O adivinho responde ser necessário de-
volver Criseida para apaziguar a cólera de Apolo. 

A filha é devolvida ao pai.  Agamêmnon 
exige em troca Briseida de Aquiles. O pelida, fe-
rido em sua honra, retira-se da luta e queixa-se à 
sua mãe Tétis que lhe promete pedir a Zeus um 
desagravo. A tese do quanto pior, melhor, é as-
piração dos contendores. Crise econômica; crise 
política; crise de racionalidade; crise de legitima-

ção; crise de motivação. Genericamente: CRISE. 
A tragédia política é a certeza do inesperado. A 
meta é evitar, a qualquer custo, a perda do poder. 
Em face do desequilíbrio e do caos os governan-
tes não têm controle absoluto de suas ações. A 
imprevisibilidade faz parte da conjuntura políti-
ca. Surgem os conflitos, os paradoxos, tensões, 
intrigas, traições. 

Com a devolução de Criseida, cessa a peste. 
Zeus, a pedido de Tétis, consente que os troianos 
saiam vitoriosos até que se faça condigna repara-
ção a Aquiles. A raiva de Aquiles é o tema cen-
tral da Ilíada. Ele declara que não vai mais para a 
guerra. O inesperado surpreende todas as hostes. 
Cada situação exige um tipo de ação diferente. O 
espaço da política é regido por mecanismos dis-
tintos dos que norteiam a vida privada. 

 Os deuses se misturam com os heróis: Hera, 
Atená, Poseidon, pelejam ao lado dos gregos. Ares, 

BRASÍLIA - 56 ANOS
Hilda Mendonça

Brasília, a Capital de todos nós brasileiros, 
fez 56 anos. E não teve nem a presença da 
regente maior para cantar um parabéns, 
antes esta data era festejada pelos presi-

dentes junto ao seu povo. Mas não se entristeça, 
Jovem Senhora, que conheci criança. Hoje é co-
mum, tudo que acontece de ruim, culpar Brasília, 
grande erro, Brasília não é culpada pelos desgover-
nos de que é vítima, culpem antes àqueles que nós 
mesmos enviamos para lá com nossos votos, e que 
“muitos”, quando conhecem Brasilia/É da janela de 
um avião/Pois se ali chegam na terça/Já na quinta 
se vão e pouco estão se tocando para seu aniversá-
rio. Mas não culpem a nossa Capital, que já surgia 
em sonhos de Dom Bosco, que teve a missão Cruls, 
a Varnhagen, que já foi apenas uma pedra como 
marcava aquele sinal no mapa de Goiás em nossos 
livros do Grupo Escolar: Futura capital do Brasil. 
Brasília que foi por anos um pontinho naquele cer-
rado inóspito e deserto e que se transformou como 
diz a música de .... “Frondosa Capital”, graças a um 
presidente destemido e um povo trabalhador que 
para ali se dirigiu vindo de todos os recantos des-
te país e que trabalharam alegres, com amor dia e 
noite, noite e dia, pois era preciso construir onde 
morar, onde estudar, onde administrar, onde rezar, 
onde cuidar da saúde.E aí muitos me dizem: – Mas 
se gastou muito! Claro que gastou. Se às vezes para 
construir um muro, asfaltar uma rua, um pedaço de 
estrada se gasta tanto e se espera anos e anos, ima-
gine construir uma cidade e entregá-la para funcio-
nar em 5 anos, mas Brasília não parou por aí, foi, 
com seus braços abertos, vistos do espaço (Asas) 
recebendo gente de todos os cantos do Brasil e do 
mundo. Só quem acompanhou aquela Epopeia de 
construção sabe valorizar Brasília, a nossa Capital, 
que trabalhou como nas cidades da antiguidade, no 
início, no barro, e levou o progresso para aqueles 
sertões, hoje Cartão Postal do Brasil. Eu a vi cres-

cer, vi a luta de seu povo, com eles aprendi a alegria 
de viver, de trabalhar com alegria, com amizade, 
de conviver com todos os sotaques, com todas as 
raças, com todas as crenças, e é este o espírito que 
domina Brasília até hoje. Lá não se comenta tanto, 
entre os habitantes, política como aqui, pois não se 
tem muito tempo. Em Brasília aprendi que o pre-
conceito não deve existir na convivência, respei-
tando as desigualdades na prática e não na teoria.

Terra de escritores, de artistas de todas as 
vertentes da arte que brigaram e ainda brigam por 
espaços culturais. As salas de aula lotadíssimas, 
pois não se constroem escolas todos os dias, mas se 
recebem jovens todos os dias e que são brasileiros 
e têm direito a estudar. Dos professores polivalen-
tes que convivem com todos os tipos de educação 
e cultura, ou sem as duas, mas que amam seus alu-
nos e tudo fazem para que os mesmos tenham um 
futuro melhor. Pelo povo que sofre nos corredores 
dos hospitais lotados, enquanto pagam para que os 
outros por uma gripe saem de lá em Jatinhos para 
o Incor ou o Albert Einstein. Da cidade que, para 
comportar tanta gente que ali foi e vai em busca de 
trabalho, foi parindo suas muitas cidades-satélites, 
algumas delas tendo mais habitantes do que várias 
capitais brasileiras. Brasília que ama da cultura 
clássica ao popular Boi Bumbá do Teodoro, dos 
Mamulengos, dos artistas de rua, de se poder apre-
ciar comida de rua, notadamente um milho, um 
mané pelado, uma pamonha, uma cocada e tantos 
outros, dos restaurantes com comidas típicas de 
cada estado brasileiro e de vários países. Brasília 
das feiras livres, retratos vivos do Nordeste. Brasí-
lia de todos os estados, de todos os cantos e recan-
tos, Brasília dos Brasileiros, que abre suas asas e  a 
todos recebe sem indagações. Portanto, não falem 
mal da nossa Capital, ela só tem 56 aninhos. Falem 
daqueles que com nosso voto mandamos para lá de 
terça a quinta, quando vão.

DOIS POEMAS DE 
RAUL DE TAUNAY

Descoberta

Não se deve negar que vou pela vida
buscando justiça nas causas perdidas;
nem se pode aspirar o fim das intrigas
se o mundo insistir em abrir suas feridas.
Não consigo prever nestes tempos de trevas
a concórdia assentada nos meandros da Terra;
nem o amor, nem a cruz, nem floridas quimeras
trazem paz, trazem luz, aos que vivem da guerra.
Mesmo assim, entretanto, não obstante, todavia,
me descubro feliz por viver este dia.

Segredo
Eu queria contar um oculto segredo,
que andava em degredo pelas entrelinhas;
persuadido de  ter o que quero em sossego
vivo o que sou, não o que seria.
De que serve esconder este meu sofrimento
se é deste lamento que nasce a poesia;
de que vale fingir ser contente na vida
se o brado no peito explode entre as rimas.
Quanto custa amar um amor transcendente
quando a boca que beija resvala no dente;
não é outro o segredo que trago comigo,
ser um verso que sonha alcançar o infinito.

(Malabo,  abril de 2013)

Apolo, Afrodite, lutam pelos troianos. Zeus pesa 
o destino dos dois heróis: o troiano tem que mor-
rer. Os troianos avançam em combates sangrentos 
e conseguem incendiar um navio grego. Aquiles 
vendo as chamas permite que seu melhor amigo, 
Pátroclo, se revista de suas armas e vá afastar dos 
navios, Heitor, o herói troiano. Agamêmnon é feri-
do em combate. Pátroclo é morto. A dor ingente de 
Aquiles após receber a infausta notícia faz com que 
retorne ao combate. Heitor é morto por Aquiles 
que lhe arrasta o cadáver coberto de pó e sangue.

 Trégua de doze dias para os funerais de 
Heitor. As batalhas continuam. Glórias e fracas-
sos são etapas inevitáveis e constitutivas da eter-
na disputa pelo poder político. A Trôade parece 
simbolizar a própria vida em toda a sua glória e 
futilidade. Como nos nossos dias, o humano em 
Homero se apresenta superlativado nas qualida-
des e nos defeitos... per saécula saeculórum.
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A EDUCAÇÃO PELO VERSO
Mauricio Vieira (*)

Estas pequenas revelações biográficas, por 
este que é um dos maiores estudiosos de 
sua obra, se de pouco impacto no conjun-
to da obra do poeta, que assim o queria, 

serviram para humanizar o poeta que encontra no 
mineral sua musa, que descreve o gozo durante o ato 
sexual como a mineralização dos corpos.  Pequenas 
anedotas sobre a vida de Cabral tiveram  função si-
milar àquela que, num outro plano, a dona de casa 
busca ao ver um reality show, ou ao folhear uma re-
vista de fotografias de pessoas famosas.   Este é um 
desejo comum a todos, de trazer os deuses para a 
terra para nos igualarmos a eles.  João Cabral, encer-
rado em pequenos fatos ou opiniões que chegam aos 
nossos ouvidos por vezes já com um viés negativo, 
e que somente servem para confirmar uma opinião 
por nós formada anteriormente, tornou-se um ou-
tro João Cabral, interessante, instigante, através des-
ta seleção de dados biográficos, extremamente sutil 
e bem humorada, oferecida pelo professor Secchin, 
que tomou o cuidado não de vulgarizar ou escanca-
rar a vida do poeta.

Quebrada esta primeira barreira, o professor 
nos ofereceu um poema, que se tivesse sido 
abordado no início da sua palestra, poderia ter 
encontrado resistências, sobretudo daqueles como 
eu, que achavam sua obra um tanto árida.  Cabral 
não gostava de música, havia reiterado o professor 
Secchin.   Isso eu já sabia, e me ajudava a afirmar 
que não era poeta para mim.  Mas a forma como o 
professor utilizou este fato serviu, pelo contrário, 
para me deixar curioso e me oferecer uma per-
gunta.   Se antes eu nem me dava ao trabalho de 
perguntar, agora eu já olhava na direção oposta.   
O que o poeta que se autodenomina o anti-lírico, 
que escreveu uma anti-lira em homenagem ao lí-
rico Manuel Bandeira por seus 80 anos, que tor-
cia o nariz para as letras de música de Vinicius de 
Moraes, segundo Cabral um talento desperdiça-
do, que poderia ter sido o maior poeta brasileiro, 
pode oferecer a alguém que se posiciona no cam-
po oposto, um poeta lírico, que fala de árvores, um 
acólito de Orfeu, como eu?  O que este inimigo po-
deria me oferecer?  O que podemos aprender com 
aqueles que ao nosso ver são contrários ao que nós 
tomamos como ideal, como estética e ética pessoal, 
que compõe nossa identidade?  A resposta, iniciada 
com a abertura de pequenas incisões na pedra que 
é João Cabral, surge justamente através do poema 
“A Descoberta da Literatura”. 

O poema nos remete à infância do menino 
“franzino” que se juntava aos de “letra analfabeta,” 
que lhe “traziam conspirantes/para que os lesse e 
explicasse/um romance de barbante” e que não te-
mia ser visto pela Casa-Grande como um traidor 
das estruturas sociais.   Ele, um “filho-engenho”, 
não poderia ficar contando histórias de cordel 
àqueles que são “muitas vezes meliantes”.   Seu 
sentimento de superioridade, revelado pelo fato 
de constatar que as histórias eram sempre muito 
parecidas, que “nada ou pouco variassem/nos cri-

mes, no amor, nos lances,/e soassem como sabi-
das/de outros folhetos migrantes,” era sublimado 
pelo sentimento de igualdade ao sentar-se com 
eles à volta da “roda morta de um carro de boi”.  O 
poema evoca a curiosidade e ousadia do menino, 
de atravessar as barreiras sociais, invisíveis mas 
palpáveis, para sentar-se, com aqueles que seriam 
seus supostos inferiores sociais, e ao redor daque-
la távola redonda partilhar fábulas em redondilha 
maior que não se veriam deslocadas em meio ao 
conjunto de lendas arturianas.   O poema contra-
põe o orgulho do menino que percebe que “sem 
querer, imantara todos ali, circunstantes,” à hu-
mildade de querer ser apenas “puro alto-falante”.   
Contrapõe o medo de ver-se confundido com o 
gigante com a coragem supracitada.  O poema fi-
nalmente contrasta João, o menino, que descobre 
a literatura, e Cabral, o homem, que descobre ou 
revela elementos biográficos que por sua própria 
escolha havia encoberto. 

O poema é ato humanizador, que quebra 
barreiras, une opostos, e que a aula dada pelo pro-
fessor Secchin nos permitiu vislumbrar de forma 
mais clara. Neste poema de opostos unidos, de filho-
-engenho e cassacos do eito (trabalhadores do enge-
nho), de medo e coragem, de orgulho e humildade, 
de oposição entre estruturas métricas de cordel com 
rimas muito mais complexas do que as esperadas 
num cordel, em suma, a oposição cordel e literatura, 
tudo isto se senta à volta daquela “roda morta/de um 
carro de boi, sem jante” (aro da roda). São opostos, 
que se educaram pelo verso, ou poderíamos dizer, 
pelo inverso.  

O menino, suposto traidor de sua classe, e 
os trabalhadores, estão unidos pela aventura no 
corpo do poema, que só ao final é cerceado por pa-
rênteses, para descrever a interrupção abrupta da 
aventura pela revelação ali sim de um traidor do 
arranjo anterior, e para marcar o contraste entre a 
roça, arena da aventura do menino fora de sua esfe-
ra social e também da aventura ficcional tão aguar-
dada pela gente do campo, e a Casa-Grande, onde 
o poema adquire um tom de reprovação à afronta 
do menino e às narrativas descritas naquele meio 
“próprio dos cegos de feira”.  Note-se que apesar de 
todos estes opostos, e mesmo com o parêntese que 
marca a troca para o tom de reprovação, não há es-
trofes no poema.  Ele é uma só coluna ininterrupta 
de opostos atraídos.

A palavra “imantara” assim transcende o 
poema.   Os temas do poema estão todos aglutina-
dos graças a esta imantação.   Aqueles que ouviram 
o professor Secchin também ficaram imantados, 
graças à sua interpretação, da escola humanista, tão 
avessa a polarizações.   Foi uma lição para vencer 
os espaços por nós criados e que nos distanciam, 
e que atualmente se observa de forma histérica no 
cotidiano.  Lembrei-me de meu professor no senior 
year na high school, que pela simples leitura de poe-
mas de Yeats, Eliot, cummings e Frost, sem o auxílio 
de teorias, nos auxiliava na descoberta da literatu-

ra.  A aula magna do professor Secchin me remeteu 
ao menino franzino que tinha aulas com nerds mas 
tocava baixo em bandas com gente que preferia as 
drogas, que sem ser gay escreveu um artigo no jornal 
da high school defendendo o direito de um rapaz gay 
se candidatar a ser Homecoming Queen.   Esta aula 
me fez Cabralino e seguir lírico, ser pedra e seguir 
árvore, e assim sendo vencer os vãos que criam os 
opostos, para ser mais carne.  

_______________________
(*) Escritor brasileiro, reside em Paris, é autor do livro de poemas 
“Arvoressências”  (Ed. De Cultura, 2012).

Um Poeta
 

Antonio Carlos Secchin
 
Um velho Homero de província,
entalado numa Ática minúscula,
baba e versa em prosa melosa
suas memórias de pária e de pústula.
 
Rei de si mesmo, truão engalanado,
poeta acuado pelo peso dos anos,
por sua parca inspiração escoa
o esgoto fracassado de seus planos.
 
Crê-se o maior vate do planeta
um pigmeu no rodapé da poesia.
Implora a Deus por quem o louve.
Nada ouve? Ele mesmo se elogia.
 

Cavalo de Pau
José Martins Leite Cavalcante

Se eu pudesse viajar no tempo,
Mudar a lógica do meu destino, 
Pediria para ficar de novo 
Naquele tempo em que eu fui menino

Correndo em um cavalo de pau 
Fingindo ser valente vaqueiro 
Pegando boi no meio da chapada 
Correndo no meio do terreiro.

Cheio de sonhos para o meu futuro 
Quando pensava que sonho é verdade 
Na minha mente eu construía castelos 
Como nos cordéis que eu lia à vontade.

Mas a verdade é que eu me divertia 
Com alegria nunca vista igual 
Sentindo a brisa em meu rosto fria 
Correndo livre em cavalo de pau.

Continuação da página 1
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O corpo cênico do Luso Sporting Club que 
nasceu em 1917, como o resultado da 
produção coletiva, alimentado pela von-
tade de fazer teatro, dando vida a inúme-

ros personagens que levaram a efeito no palco ao som 
de vozes e luzes, em preto e branco ou em cores sob o 
olhar das plateias.

Segundo a professora doutora Selda Vale, na sua 
obra Cenário de Memórias Teatral de Manaus – 1944 – 
1968, nos relata: 

“... Todo esse cenário alimentava a época da 
juventude dos imigrantes lusos, todos possuidores de 
uma história verdadeiramente sua, trazida com eles 
da pátria-mãe. Após a criação da Escola de Dança o 
clube começa a inserir no seu contexto cultural outras 
atividades e o teatro tomou forma com uma montagem 
que produzia cenários, iluminação, figurinos belíssimos 
e claro muita dedicação nos ensaios.”

Toda essa trajetória estabeleceu, na época, que 
o maior desafio do ser humano era fazer dramaturgia 
encenando grandes peças, vivenciando a realidade que 
pairava em sua volta. É como se olhando para trás pro-
duzisse uma ação, um sentimento, com a possibilidade 
de um novo encontro com aquela inusitada época. Na 
Manaus daquele período, os portugueses que frequen-
tavam o Luso Sporting Club traziam consigo o senti-
mento de fazer teatro com a promoção do bem comum 
do homem.

Foi um período rico da história do clube por-
tuguês na edificação da arte dramática voltada para 
o entretenimento, em especial na construção da soli-
dariedade humana, cujo ato de fazer mostrava a alma 
desnuda do sentimento de vaidade. O script da fala, a 
produção do cenário, tudo era feito sem abrir mão de 
uma realidade, a filantropia, mesmo que tudo pareces-

ARTISTA PORTUGUÊS NO AMAZONAS
Abrahim Baze

se igual, vivenciaram o mesmo tom da emoção da arte 
de representar. 

O fruto do labor coletivo da raça lusitana tem o 
gosto do saber da vida, em preto e branco e em cores, 
hoje aparece para a história em tênues lembranças e me-
mórias que recriam um cenário imaginário ou real por 
onde desfilaram homens e mulheres, de sensibilidade 
indescritível, que dedicaram suas vidas a fazer das som-
bras e da luz um palco de encantamento, que construí-
ram a história desta forma de fazer teatro no Amazonas.

O artista, o cantor José Fernando Gomes Novo, 
conhecido na intimidade como Maravalhas, permitiu 
tirar do baú de sua memória pedaços de papel amarela-
dos, delicadamente guardados em seu álbum de recor-
dações, momentos importantes de sua vida.

A matéria de que se alimenta sua rica memória 
lembra os flocos de lembrança da sua infância e juven-
tude, doces fios entrelaçados e encadeados em cores e 
sabores suaves tão encantadores e reais. A linha que 
divide a sua vida foi sempre diluída pelo sonho de um 
Maravalhas poeta, artista cantor de fados e homem in-
teligente que jamais esqueceu suas origens. 

No saudoso Clube Barés, era o cantor de fados 
preferido, tendo na época inclusive formado um ran-
cho português. Não podemos esquecer o velho Olím-
pico Clube, nas tradicionais festas que homenageavam 
Santo Antônio de Lisboa. 

No embate futebolístico marcou época como 
jogador no Olímpico Clube e América Futebol Clube. 
Nas tardes de sábado, os ouvintes da Rádio Baré acoto-
velavam-se para ouvir os belos fados cantados por ele. 
Na elite da sociedade amazonense, era convidado para 
cantar no Atlético Rio Negro Clube e no Ideal Clube.

O palco do Luso Sporting Club, embora já des-
montado, permanece como um fio da memória e nos 
conduz a um tempo em que havia tempo para criar e 
até fazer teatro. 

José Fernando Gomes Novo, o popular Mara-
valhas, era natural de Póvoa do Varzim, em Portugal, 
todavia teve uma longa vivência no Amazonas, pois 
desembarcou no porto de Manaus aos dezenove anos 
de idade, no ano de 1946.

Iniciou seus contatos com as letras dos quatro 
aos quatorze anos na Escola Primária Pereira Azuza-
ra, em Portugal. Desde cedo, Maravalhas iniciou-se 
no trabalho, pois de onze a quatorze anos já labutava 
como serralheiro mecânico na oficina “Albino Joaquim 
do Monte”, em Portugal. 

Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, 
que provocou a escassez de matéria-prima, foi obriga-
do a trabalhar como pescador em alto-mar. 

Como o efeito da nefasta guerra se prolongou, 
ele resolveu imigrar para o Brasil, exatamente Manaus, 
e aqui passou a trabalhar com seu pai em transportes 
portuários, profissão que legou também a seu filho.

O reconhecimento veio com o Projeto de Lei nº 
44, de autoria do então Deputado Estadual Manuel do 
Carmo Chaves: em sessão solene no plenário da As-
sembleia Legislativa do Estado do Amazonas, recebeu 
o título de cidadão do Amazonas, por altos serviços 
prestados à cultura de nossa cidade. 

Foi diretor do Luso Sporting Club, da Sociedade 
Portuguesa Beneficente do Amazonas e da Comunida-
de Luso-Brasileira do Amazonas, com relevantes ser-
viços prestados. Foi casado com a senhora Alice Novo, 
pai dos seguintes filhos: Constância, que exerce a pro-
fissão de médica, Isabel é psicóloga e Frank, adminis-
trador de empresas. Maravalhas faleceu recentemente, 
quando encontrava-se em férias em Portugal.

___________
VALE, Selda e Azancoth, Ediney. Cenário de Memórias Tea-
tral de Manaus – 1944 – 1968. Pág. 253.
BAZE, Abrahim. Luso Sporting Club – A Sociedade Portugue-
sa no Amazonas. Pág. 73.

A ODISSEIA DE RIMBAUD
Vera Lúcia de Oliveira

Rimbaud nasceu em Charleville (Ardenas), França, em 1854, mas achou a 
cidade pequena demais para ele. Precoce, escreveu seus primeiros textos 
aos oito anos de idade, versejou em latim, revelando o gênio que o habi-
tava. Fugiu para Paris quase menino, sem dinheiro nem bilhete de trem, 

sendo preso pela primeira vez. (Na verdade fugia da mãe rude, seca, áspera. Um 
cacto.) Depois vieram outras prisões. Em Paris, tragado pelo submundo, o bas-fond, 
na expressão dos franceses, conheceu o inferno das drogas, o absinto, e fez a melhor 
poesia. Foi um anjo de beleza com seus olhos de um azul translúcido. Era alto e 
muito magro; pobre, estava sempre mal vestido. Um dia conheceu o poeta feio, Paul 
Verlaine, que foi sua salvação e sua perdição, como diz Lúcia. Viveram um amor que 
não ousa dizer o seu nome, para parafrasear Oscar Wilde, e escandalizaram Paris. 
Foram presos, mas nada apagou o fogo que alumiava a força da poesia de ambos. 
Gênios e malditos...

Aos dezenove anos, questionando o próprio trabalho, abandonou o ofício de 
poeta, mas não a poesia, que só morreria com ele nos precoces 37 anos de idade. Par-
tiu para a vida de aventureiro e palmilhou muito chão: Bélgica, Holanda, Inglaterra, 
Alemanha, Áustria. Quase sempre a pé. Depois, na África, buscando ou repetindo, 
talvez, os passos do pai, grande voyageur que zanzou pelo Oriente Médio e até falou o 
árabe – esse pai sedutor e ausente que devastou o coração e a vida da mãe, deixando-
-a com quatro filhos para criar e amarga para sempre.

Rimbaud traficou armas, correu perigo, ganhou dinheiro, viveu no limite e, 
como Ulisses, desapareceu. Ou quase. Passou doze anos no autoexílio africano, vi-
rando outro... Assim como Ulisses na sua odisseia.

Poderíamos ressaltar aqui todos os aspectos da sua vida ordinária e extraor-
dinária, mas pensamos que o leitor fará melhor lendo o livro de Lúcia, que, numa 
narrativa eficiente, justapõe a primeira e a terceira pessoa do discurso em capítulos 
curtos, ora dando voz ao poeta, ora ao narrador, que começa invariavelmente por 
“Dizem que...”, criando distanciamento e dando caráter de lenda ao texto, livrando-
-o das citações bibliográficas. Isso sem falar da leveza e da qualidade da linguagem 
corretíssima. Um primor. Rimbaud merece! Esse “enfant terrible” escreveu com todo 
o rigor da língua de Racine e fez a mais alta poesia.

Disseram que a sua vida foi guiada por Apolo, o deus-sol da beleza e da ver-
dade, e também por Plutão, o planeta sombrio. Mas pensamos que sua vida foi re-
gida principalmente por Eros e Tânatos, os deuses do amor e da morte. Pulsão de 
vida, pulsão de morte, como definiu Freud. Pois o que nele se lançava perigosamente 
como afirmação da vida e busca do prazer se lançava ao mesmo tempo no desejo de 
morte, de negação dessa vida que o exauria. Morreu aos pouquinhos. A doença que 
o consumiu e o levou à perda da perna direita, que o deixou fisicamente incompleto, 
tornou-o, no entanto, um ser elevado, moralmente superior. Teve o sofrimento dos 
santos da Igreja, pois conheceu a dor e o abandono que só as almas forte são capazes 
de suportar.

Ler O regresso é acompanhar a vida desse menino rebelde que nasceu poeta, 
para o nosso bem e para o seu mal. Um poeta à frente do seu tempo que deixou a 
poesia convencional vermelha de vergonha. E deixou-nos a necessária lição: se a pa-
lavra não for iluminação, melhor a página em branco. “Eu sou o Senhor do silêncio”, 
predisse ele.

Continuação da página 1
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FILOSOFANDO COM SÊNECA E NIETZSCHE
Emanuel Medeiros Vieira

Em “O Nascimento da Tragédia” (1872), Friedrich Nietzsche (1844-1900) defi-
ne os conceitos de apolíneo e dionisíaco.

Da maneira mais sumária, apolíneo seria a representação das regras e 
dos limites individuais.

Dionisíaco: a liberação do impulso, a libertação dos instintos.
A classificação é mais usada para artistas e filósofos. 
Mas por que não usar para seres humanos? 
Desde que sejam pessoas de bem, sensíveis, nutridoras e não vampirizadoras (essa 

classificação é minha).
É um desafio.
Exemplo: da minha “Santíssima Trindade Literária”, Dostoievski é um dionisíaco. 

Camus, apolíneo. E Kafka?
O estilo cartorário, até “clássico”, seria apolíneo. Mas a alma, o espírito premonitó-

rio, aquele tipo de “mediunidade” que perpassa seus textos? Seria, nesse caso, dionisíaco.
Quero dizer, às vezes os dois se embutem.
No Brasil,  Cruz e Sousa, Lima Barreto, Glauber Rocha, Clarice Lispector, Vinicius 

de Moraes, Raul Seixas,  são dionisíacos.
Em Portugal, Fernando Pessoa, entre outros.

Apolíneos?  Olavo Bilac, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, João 
Cabral.

Em terras lusas, Eça de Queiroz.
No caso de Guimarães Rosa, creio, os dois conceitos se embutem.
Nos trópicos (falo dos artistas) parece que os dionisíacos preponderam. Já na vida...
Para sobreviver num mundo tão áspero e como mecanismo de defesa, externamen-

te, os seres humanos procuram ser mais apolíneos.
Muitas vezes, só na casca, não na essência.
E Machado de Assis?
Nele, os dois se embutem, apesar de à primeira vista ser claramente um apolíneo. 
A busca de um estatuto de respeito por ser mulato numa sociedade preconceituosa 

e racista, forjada na escravidão, faz de Machado um crítico sutil da moral de seu   tempo.
Cria a Academia Brasileira de Letras que, no fundo, significa uma busca de legiti-

mação estatuária e oficial, em termos de sociedade.
Meu amigo e colega de ofício Lourenço Cazarré, com humor, diz que  ele era porta-

dor da “síndrome de Michael Jackson”, pela obsessão de ser branco...  
Nele, os dois conceitos se embutem.
E Euclides da Cunha? O barroquismo do texto faz pendê-lo para o dionisíaco.
João Guimarães Rosa?
Nele os dois conceitos, creio, se embutem.
No futebol, Garrincha e Maradona são dionisíacos, e Zidane, um apolíneo.
O próprio Nietzsche seria um dionisíaco.
Cada leitor poderia fazer a experiência interna de se classificar.
Eu sei, somos muitas vezes os dois.

Insisto: filosofar é fundamental.
Na reforma de ensino, retiraram a filosofia da grade curricular. Tiraram no fundo, 

uma oportunidade rara para o brasileiro pensar.
Sinceramente, quem não conhece um pouco de filosofia perde uma grande oportu-

nidade de crescer no tempo de sua existência.
A filosofia pode nos ensinar a viver.
Nos últimos 200 anos, a despeito de todos os sofrimentos, o mundo ocidental viveu 

sob o domínio de uma crença no progresso, baseada em realizações científicas e empresa-
riais extraordinárias.

Tivemos guerras sem fim, o holocausto, sofrimentos, golpes, exploração: esse oti-
mismo “público” seria uma grande anomalia.

Porque na verdade, os seres humanos passaram os séculos esperando o pior. 
No Ocidente, as lições sobre o pessimismo derivam de duas fontes: os filósofos es-

tóicos romanos e o cristianismo.
“Talvez seja a hora de revisitar esses ensinamentos para aliviar nossos pesares”, en-

sina  Alain de Botton.
Sêneca (I a.C. – 65 d.C.) seria um filósofo perfeito para o nosso momento histórico. 
Vivendo numa época de tremenda inquietação política (Nero ocupava o trono im-

perial), Sêneca interpretava a filosofia como uma disciplina que servia para nos manter 
calmos diante de um panorama de constante perigo.

Sêneca lembrava no ano 62 que desastres naturais ou de causa humana serão sem-
pre parte de nossas vidas, por mais sofisticados e seguros que acreditemos nos termos tor-
nado.

O filósofo escreve que “não existe nada que a fortuna não ouse”, mas lembra que 
devemos ter em mente o tempo todo a possibilidade dos mais devastadores eventos.

Recordemos: tivemos duas guerras mundiais.
Basta lembrar o sofrimento que elas causaram.
Sêneca diz mais: “Nada  nos deveria ser inesperado. O que é o homem? Um vaso 

que ao menor tremor, ao menor impacto, pode quebrar.”
Reli há pouco o belíssimo “Sobre a Brevidade da Vida”, deste filósofo
Em 62 d.C., Sêneca  pede permissão para retirar-se da vida pública. Nero recusa. O 

filósofo vive então numa semi-reclusão e escreve suas melhores obras. 
Em 65 d.C., é acusado de estar implicado numa conspiração contra o imperador. 

Nero ordena que se suicide. 
“Assim termina a carreira daquele que, por quase dez anos, governou de fato o Im-

pério Romano”. 
Com ele,  como observa William Li, pela primeira vez a filosofia estóica teve a ex-

periência do poder.
Não há espaço (agora) para meditar sobre a posição do cristianismo nesse assunto. 

Correndo o risco de me tornar superficial para não ficar cansativo, queria lembrar 
a importância dos aforismos na obra de Nietzsche.

“Além do Bem e do Mal” (1886) é das suas obras mais importantes, retomando os 
temas mais decisivos de “Humano, demasiadamente humano” (1878-80).

Resumindo: para o filósofo alemão, o homem aspira à imortalidade, mas isso não 
significa – nem importa – nada, já que a realidade se repete a si mesma num devir renitente, 
que constitui o eterno retorno.  

Para ele, como observou Marcelo Bakes, o homem só se salva pela aceitação da fini-
tude, pois assim se converte em dono do seu destino, se liberta do desespero para afirmar-
-se soberanamente no gozo e na dor de existir, ultrapassando os limites da sua condição.

Seu pensamento foi tremendamente deturpado e manipulado  por muitos, como 
por sua irmã Elisabeth e pelos nazistas. 

Por exemplo: o conceito de “super-homem”. 
Foi tremendamente desfigurado. Nada tem a ver com os carrascos nazistas, nem 

com os heróis que veríamos depois nos quadrinhos ou no cinema, ou com gente que malha 
em academia.

Pelo contrário, o filósofo consideraria esses tipos os mais obtusos.
No fundo, ele fala dos seres maiores que ultrapassariam a mediocridade, a indo-

lência, a autopiedade, o sentimentalismo reles (como as telenovelas de hoje em dia), que 
conseguem sair do rebanho pela sua força interior, pela sua determinação, pela sua audácia, 
pela sua bravura, pela sua grandeza.

E o aforismo?
Ele viveu sempre na fronteira entre a poesia e a filosofia.
“É um estilhaço de pensamento, uma máxima espirituosa de fôlego curto e sabe-

doria imensa”.
A tradição do aforismo é antiga. Hipócrates foi o primeiro escritor de aforismos, já 

por volta de 400 a.C.
O procedimento aforístico também marcou a obra de Heráclito, a especulação mo-

ral de Sêneca, a observação histórica de Plutarco, as cartas de Marco Aurélio, a ética de 
Confúcio e as sentenças de Salomão.

A importância do aforismo na obra de Nietzsche é imensa, como já era em parte no 
caso de Schopenhauer e, mais ainda no de Blaise Pascal e Nicolas Chamfort.

Dois exemplo de aforismos no filósofo alemão: “Muito pavão esconde aos olhos de 
todos a sua cauda de pavão – e chama isso de seu orgulho.”

O segundo: “A mulher aprende a odiar na medida em que  desaprende a – en-
feitiçar”.

Filosofemos, amigos. Filosofemos!
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SAUDAÇÃO A ALAOR BARBOSA NA  
ACADEMIA BRASILIENSE DE LETRAS

Fabio de Sousa Coutinho

Na memorável noite de 6 de março de 1975, 
que teve por palco o auditório do Palácio 
do Buriti, Waldemar Lopes proclamou, 
em irretocável saudação que então dirigiu 

a Ursulino Leão, novo ocupante da cadeira n° 23 desta 
Academia, que 

“Em Goiás, seduziu-me a extrema pureza do es-
pírito brasileiro, em sua primitiva autenticidade. Será, 
talvez, uma das características sociológicas das áreas cul-
turais mediterrâneas. Nelas se preservam melhor a genui-
nidade dos costumes, as linhas do comportamento social, 
os valores linguísticos arcaicos, os mitos populares, a pró-
pria filosofia da criatura humana, em face da vida, do des-
tino e da morte. Essas peculiaridades se acentuam, sobre-
tudo, num país como o Brasil, do qual se disse – antes de 
Goiânia e Brasília – que, pela variedade de seus segmentos 
etnográficos, em diferentes graus de evolução, a caminha-
da no espaço geográfico se confundia com a reversão no 
tempo. Avançar, interior adentro, pelas grandes áreas do 
centro-oeste, equivaleria, assim, ao reingresso progressivo 
nos primeiros séculos da conquista e do povoamento.

No caso específico de Goiás, parte mais central 
do Brasil, o fenômeno indicado adquire características 
ainda mais fascinantes. Por uma curiosa predestinação 
histórica, o próprio topônimo estadual já traz em si, 
dentro do poder de concisão expressiva do idioma tupi, 
conotações de afinidade e confraternização: “guaiá – o 
indivíduo parecido, gente da mesma raça.” Além do 

mais, as condições da ocupação do território, sob a 
atração do ouro, conferiram a Goiás traços singulares, 
na contextura nacional.”

Na carpintaria fabulativa do grande homem de 
letras nascido na pequena Morrinhos, a literatura des-
ponta como o principal ato de sobrevivência cultural, 
de expressão crucial em que os livros representam mo-
vimento de contato permanente com o mundo, com o 
dom da vida e sua inescapável finitude.

No amplo conjunto de sua obra, Acadêmico 
Alaor Barbosa, revelam-se as múltiplas faces da exce-
lência existencial, melancolicamente de curta duração: 
o amor, a tolerância, a desambição, o perdão, a curio-
sidade pela natureza, a ternura universal, a recriação 
permanente do passado, tudo isso, que não tem tanta 
importância enquanto se vive a plenitude física e men-
tal, passa a impactar quando a gente começa a se prepa-
rar para a jornada sem volta, quando a trajetória que se 
nos apresenta é temporalmente inferior à extensão das 
veredas já percorridas.

Seu caudaloso e fascinante romance Vasto Mun-
do é uma daquelas obras imprescindíveis, na linha do 
que já o disse Franz Kafka em carta a um amigo, pois 
“necessários são os livros que se abatem sobre nós 
como a desgraça, como a morte de alguém que ama-
mos mais do que a nós mesmos.”

Para o formidável narrador do emocionante 
Uma lenda, do premiado Barulho e fúria em Imbaúbas 

e do arrebatador Memórias do Nego-Dado Bertolino d’ 
Abadia, a verdadeira força da experiência literária é o 
pensamento em ação, é a literatura como filosofia que 
não para de pensar. No auge da maturidade intelectual, 
humanística e moral, V. Exª., Sr. Alaor Barbosa, é o es-
critor certo, que adentra o templo ideal, no momento 
preciso.

Sr. Presidente, Srs. Acadêmicos, 
Ao acolher em sua plêiade um polígrafo do-

tado de tamanha expressão ficcional e ensaística, um 
cidadão de tão grave consciência política, um homem 
brasileiro como poucos se fazem, a entidade hospedei-
ra alarga seus contornos originais e vai ao encontro do 
próprio sentido essencial de espelho da comunidade 
social em que se insere.

Acadêmico Alaor Barbosa,
Ao ratificar, nesta reunião festiva, seu ingresso 

em nossa quase cinquentenária instituição, V. Exª. não 
precisa bater palmas, nem pedir licença, como, no céu, 
a Irene de seu ídolo poético Manuel Bandeira. Daí, o 
sentimento de fraterna camaradagem e de íntimo re-
gozijo com que lhe dou as boas-vindas, em nome de 
todos os nossos companheiros da Academia Brasilien-
se de Letras. V.Exª. é, por conseguinte e por tudo, ca-
lorosamente bem-vindo. Palavra de leitor apaixonado.

Muito obrigado.
Brasília, DF, 23 de maio de 2016

EÇA DE QUEIROZ, O BRASILEIRO
Gilmar Duarte Rocha

Se o magistral escritor português Eça de Queiroz 
(1845-1900) vivo fosse e andasse a observar as 
paragens brasileiras carregando certo livro em 
mãos, decerto rotularia a si mesmo em algumas 

ocasiões da andança como profeta; noutras se tacharia 
de visionário alucinado, impregnado de elucubrações.

O livro a que me refiro é Os brasileiros, compi-
lação de textos diversos (*) cuja temática é o Brasil e os 
seus viventes. Textos escritos em parceria com o litera-
to lusitano Ramalho Ortigão (1836-1915), seu amigo e 
irmão siamês, cúmplice na feitura do romance O mis-
tério da estrada de Sintra.

Pois bem. O bardo de Póvoa do Varzim já sabe-
ria que o nosso país não é mais governado por homem 
de cetro e coroa, como atestou nos seguintes trechos 
da obra: “... A surpreendente facilidade com que a repú-
blica se substituiu ao império, provém de que há mui-
to no Brasil nada separava a república da monarquia 
– senão o imperador. E o imperador tinha a tal ponto se 
desemperializado que, entre monarquia e república, não 
havia realmente senão um fio – tão gasto e tão frouxo 
que, para cortar de um golpe brusco, bastou a espada do 
marechal Fonseca. Todo mundo no Brasil era republica-
no – mesmo os diplomatas, os bispos e os camaristas do 
paço. O próprio imperador, por vezes, em viagem, nas 
salas de hotel, se declarava republicano...”

Nota-se à primeira vista, nesse trecho, a verve 
mordaz e irônica, marca recorrente da prosa de Eça.

Caminhando ele um pouco mais através dos 
nossos rincões – sempre com o livro em mãos –, veria 

que algumas observações suas continuam persistindo, 
indubitavelmente com pequenos retoques, tornando-o 
merecedor do rótulo de vate.

Confiram os seguintes excertos:

“... Assim, o livre gênio da Nação (brasileira) é 
constantemente falseado, torcido, contrariado na sua 
manifestação original – em tudo: na Política, pelas 
doutrinas da Europa, em Literatura, pelas escolas da 
Europa, na Sociedade, pelas modas da Europa.”

“... Percorri todo o Brasil à procura do novo 
e só encontrei o velho há cem anos na nossa Europa 
– as nossas velhas ideias, os nossos velhos hábitos, 
as nossas velhas fórmulas, e tudo mais velho, gasto 
até o fio, como inteiramente acabado pela viagem e 
pelo sol...”

“... Que por todo o Brasil se estendera um an-
tigo e coçado tapete feito com remendos da civilização 
europeia, e recobrindo o tapete natural e fresco das rel-
vas e das flores do solo...”

No entanto, o escritor, intermitentemente, após 
castigar nas farpas, alivia o peso da pena e, desprovido 
de eufemismo ou de compaixão, apalpa-nos os pelos 
da cabeça:  

“... E haverá remédio para tão duro mal? De-
certo! Arrancar o tapete sufocante. Mas que Hércules 
genial empreenderá esse trabalho santo? Não sei.” 

Há também predições que, felizmente, não se 
concretizaram, como em “... Este nome de Brasil, que 

começava a ter grandeza, e para nós portugueses repre-
sentava um tão glorioso esforço, passa a ser um antigo 
nome da velha geografia política. Daqui a pouco, o que 
foi império estará fracionado em repúblicas independen-
tes, de maior ou menor importância...” 

Os brasileiros, edição primorosa da carioca Lín-
gua Geral (2008), com o apoio do Instituto Português 
do Livro e das Bibliotecas, parece-me não ter caráter 
oportunista, seja no sentido de exploração do momen-
to político que atravessa o nosso país; seja em colocar 
mais uma vez na ribalta o papel estratégico que o Brasil 
representa na América Latina, tendo sempre que car-
regar a cruz de emular com o sucesso retumbante do 
nosso parceiro saxão do norte, descoberto e explora-
do concomitantemente com o nosso, mas colonizado e 
emancipado de forma diversa.

A obra, objeto deste artigo, corrobora o talento 
e amplitude de um homem que viveu com plenitude 
as incertezas e desafios do seu tempo, traduzindo com 
maestria em belas-letras tudo que estava ao seu alcan-
ce, seja na Europa num período efervescente em todos 
os aspectos; seja no distante, misterioso e auspicioso 
lugar chamado Brasil.

__________________

(*) A compilação reúne artigos postados na coluna As Farpas do 
periódico português Diário de Notícias; comentários sobre reporta-
gens concernentes ao Brasil, publicadas pelo diário londrino Times e 
correspondências trocadas por Eça com o amigo brasileiro Eduardo 
Bueno. 

Continuação da página 1
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DEZ VISÕES SOBRE  
A POESIA DE FERREIRA GULLAR

Diego Mendes Sousa

1-
Não há brasileiro que não tenha orgulho 

do Poeta maranhense Ferreira Gullar, um ser 
extraordinário do nosso tempo, de todos os 
tempos. Ferreira Gullar estreou em seu torrão 
natal em 1949, aos 18 anos de idade, com o livro 
UM POUCO ACIMA DO CHÃO, que, por um 
longo período, foi retirado pelo próprio autor de 
sua bibliografia, sendo depois reposto por Antonio 
Carlos Secchin, quando da publicação da obra 
completa de Ferreira Gullar.

UM POUCO ACIMA DO CHÃO é um livro 
adverso dos caminhos que Ferreira Gullar iria abrir 
e seguir no percurso dos anos de sua bela trajetória 
literária. Nessa obra, comparecem trovas e sonetos, 
formas que logo seriam abandonadas para sempre, 
por Ferreira Gullar, reluzindo margem para a 
originalidade criativa do poeta, que apareceria 
cinco anos depois, com A LUTA CORPORAL 
(1954).

2-
Ferreira Gullar é amado pelas gentes da rua. 

Apontado e aplaudido por onde passa, Ferreira 
Gullar conquistou o seu espaço no mundo, com 
uma poesia coloquial e transformadora, feita das 
coisas comuns da vida: uma fruta, um galo, uma 
galinha, um relâmpago de amor. É notável a sua 
sensibilidade.

Em A LUTA CORPORAL, encontramos 
todas as perplexidades que Ferreira Gullar iria 
aprofundar ilimitadamente, ao longo do tempo, 
no largo de sua enaltecida poética.

3- 
O VIL METAL é um livro esquecido de 

Ferreira Gullar, publicado logo após A LUTA 
CORPORAL.

Na linguagem de O VIL METAL, aparecem 
palavras que antes de Ferreira Gullar, não se liam 
em uso corrente na Poesia. São expressões fortes, 
de conversa de rua, que Ferreira Gullar passou a 
utilizar com maior esmero, principalmente, em 
seu POEMA SUJO (1975), marco na literatura do 
século XX.

4-
Todos os poemas contidos no livro DENTRO 

DA NOITE VELOZ (1962-1975) são antológicos. 
Ferreira Gullar convoca o mundo para o mundo, 
momento em que surge a poesia voltada para a 
sociedade, preocupada com o seu destino. Instante 
em que também se levantam no Brasil, vozes 
como as de Thiago de Mello, Affonso Romano de 
Sant’Anna, Carlos Nejar, Luiz de Miranda e Moacyr 
Félix.

Ferreira Gullar influenciou uma geração 
inteira de artistas e intelectuais, a começar por 
Vinicius de Moraes, Milton Nascimento e Adriana 
Calcanhotto, passando por Antonio Cicero, Fagner 
e Zeca Baleiro, além de José Sarney, Salgado 

Maranhão e Maria Bethânia, dentre muitos outros, 
no qual me incluo também.

5-
POEMA SUJO representa um luzeiro canto 

de memória, nas lembranças vivenciadas por 
Ferreira Gullar em São Luís do Maranhão, no 
tempo de sua infância.

Li ainda menino o grande e longo poema de 
Ferreira Gullar, foram tantas vezes, que hoje sei de 
cor, todos os comoventes versos do livro.

Ferreira Gullar abre o seu coração no 
POEMA SUJO. Evoca Bizuza, alma próxima de 
sua família; relembra o pai Newton Ferreira com 
admiração; fala dos acontecimentos banais da 
cidade em que vivia e suas personagens, que ficaram 
para sempre na retina aguda do Poeta e exalta uma 
teoria de velocidades, pois veloz é o galope do 
tempo e do destino.

O fecho do POEMA SUJO é secular, 
evidenciando a genialidade de Ferreira Gullar e o 
seu lirismo eterno de sonhos.

POEMA SUJO foi escrito no exílio de 
Ferreira Gullar em Buenos Aires, entre os meses de 
maio e outubro de 1975. É um notável testemunho 
de vida, repleto de genuíno amor pela Palavra e 
pelo Homem.

6-
Depois do livro POEMA SUJO, a realeza 

poética de Ferreira Gullar retorna NA VERTIGEM 
DO DIA (1975-1980), retratando seus emblemáticos 
temas, eleitos por sua inteligência literária, como 
as frutas podres, o renascimento da poesia, a 
palavra social... é uma obra mais branda, devido à 
tempestade da anterior.

NA VERTIGEM DO DIA, encontramos 
uma redenção, uma das pérolas raras da Poesia 
Brasileira, chamada TRADUZIR-SE.

7- 
Muitos desconhecem o magnífico poema-

prosaico CRIME NA FLORA (1986) de Ferreira 
Gullar. Escrito na mesma atmosfera de A LUTA 
CORPORAL, estreia literária dada como válida 
pelo próprio Poeta, CRIME NA FLORA é o que não 
lemos sobre os eus metafóricos de Gullar.

Ousado, esse longo poema quer luz, é 
uma busca solar nas sujeiras destrutivas da vida, 
transgredida em um ato rebelado de palavras, na 
inversão da linguagem.

Ferreira Gullar desponta o seu verbo 
ferino nesse texto que é excremento de A LUTA 
CORPORAL e preparação para o lúcido e bem-
avindo POEMA SUJO, ponto inabalável da poética 
do século passado.

 
8- 
BARULHOS (1980-1987) mantém a 

unicidade de Ferreira Gullar. Espirituoso, o Poeta 
deixa-se levar por espantos, por clarões líricos 

PAINEIRA QUERIDA

Teodoro Ramos

Oh!  Formosa paineira querida,
Extasiado aprecio a tua beleza;
Em pleno outono estás florida,
Por ação própria da natureza.

Quer de manhã ou quer à tarde,
Mostra-te bela e resplandecente;
Olhares admiram tua majestade,
Pela grande imagem comovente.

Reinando praticamente sozinha,
Próximo da seca que se avizinha,
Alimenta-te das últimas chuvas.

Sua floração sempre duradoura,
Cria uma imagem imorredoura,
Que embeleza a cidade das curvas.

Brasília-DF, 11 de abril de 2016

e doídos. Gullar volta-se para a morte, de uma 
maneira bem real, não mais abstrata, como em 
seus primeiros momentos de visões metafísicas. 
Mas o azul permanece intacto, nas suas indagações 
de extrema dor.

 
9-
MUITAS VOZES (1999) representa elevado 

ponto na convergência poética de Ferreira Gullar, 
aliado a uma filosofia arraigada de amor e morte, 
descobertas e fracassos, nos passos prosaicos da 
longa vivência, em amadurecimento lavrado de 
palavras e ritmo impresso em perdas e em escolhas 
afetivas.

10-
Em 2010, após onze anos de silêncio, Ferreira 

Gullar volta com EM ALGUMA PARTE ALGUMA, 
ano também em que completa os seus oitenta anos 
de vida e ganha o honroso Prêmio Camões, a maior 
honraria literária da Língua Portuguesa.

Há abundância de reflexão nesse claro e 
aberto livro de Ferreira Gullar, alimentado por 
novas esferas filosóficas e perplexidades poéticas. 
EM ALGUMA PARTE ALGUMA é o coroamento 
de uma carreira que atravessou todas as fronteiras 
e encontrou no mundo presente, a profusão de um 
iluminar de vidas tecendo vidas.
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NOTA DE LEITURA DE EÇA DE QUEIROZ
Salomão Sousa

Para Jacinto Guerra

Não sei aquilatar quanto de cinzas ainda 
ocupa minha visão para ultrapassar as 
multifaces do romance A cidade e as ser-
ras, de Eça de Queiroz. Li na juventude O 

crime do padre Amaro e, há uns três anos, Os Maias. 
Não sei quando fiz a primeira leitura de O Mandarim, 
que foi refeita agora com outro olhar, mas que sempre 
me abriu fundas estradas na imaginação, pois é im-
possível sairmos ilesos do terreno das fábulas.

Acredito que, em A cidade e as serras (não sei 
por que ao tratar dessa dicotomia põe a cidade no sin-
gular e as serras no plural, pois não é só Paris, no final 
do século XIX, que expressa os efeitos da industriali-
zação), Eça de Queiroz faz um ajuste de contas com 
o sentimento de desconforto do seu tempo e também 
com as angústias pessoais. Constrói fabulação que irá 
contrapor a Schopenhauer e também a construção da 
ambiência da amizade e da família para enfrentar a his-
tória pessoal. Eça foi criado pelo avô como se fosse um 
bastardo depois de renegado pelos pais que o concebe-
ram antes do casamento.

O personagem principal de A cidade e as serras, 
Jacinto, é construído na voz de um segundo persona-
gem, o narrador José Fernandes. Ambos herdeiros de 
famílias rurais portuguesas, que vivem em Paris na 
primeira parte do romance, imersos na futilidade do 
inútil conforto da vida moderna, que, pela nascente 
industrialização, sabe apenas construir caixas e caixas 
de objetos que podem ficar abandonadas no meio do 
caminho sem apresentar nenhum prejuízo ao percur-
so dos seus donos. Enfim, esses personagens cansam 
da metrópole e precisam retornar às origens para re-
tomar a originalidade espontânea da natureza, mes-
mo quando ela ruge tempestades sobre os inquilinos 
da terra.

Desde a juventude, nunca tive dificuldade com 
o estilo ímpar de Eça, num português exemplar que 
chega a ser chato, parecendo arcaico. Se vivi num mun-
do arcaico, quase colônia perdida de portugueses anti-

gos no perdido interior de Goiás, a linguagem arcaica 
me é familiar. Em A cidade e as serras, estranhou-me 
a o diálogo monossilábico, mas também isso, no estilo 
de Eça, também me é familiar, pois na família goiana 
arcaica o diálogo não é expansivo, se as expressões da 
fala são notas pontuadas, que denotam apenas a confir-
mação presencial do fato. Pois então. Veja este diálogo 
do romance:

“Jacinto adiante, na sua égua ruça, murmurava:
- Que beleza!
E eu atrás, no burro de Sancho, murmurava:
- Que beleza!
Em três outros momentos, Eça me emocio-

nou ao eriçamento da pele.”

No instante em que o narrador vai denunciar 
a exploração do homem do campo, aparece o movi-
mento socialista nascente na época, que certamente 
afetou o romancista. A “Civilização reclama insaciavel-
mente regalos e pompas, que só obterá, nesta amarga 
desarmonia social, se o Capital der ao Trabalho, por 
cada arquejante esforço, uma migalha ratinhada”. Até 
os grandes escritores cometem os seus cacófatos (por/
cada), mas não erram na notação do real. E, adiante, o 
burguês rural, indiferente ao que ocorre na sociedade, 
irá descobrir e atuar para se redimir perante a classe 
trabalhadora.

Para o narrador que foge do romantismo e do 
realismo, procurando ingressar numa radicalidade 
moderna, Eça tem de fazer sua entrada na natureza 
enfrentando esse rito de passagem. Num mesmo pa-
rágrafo se mantém romântico (Por toda parte a água 
sussurrante, a água fecundante...), ou se mantém sim-
bolista nas repetições (Brancas rochas, pelas encostas, 
alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo 
vento e pelo sol; outras, vestidas de líquen e de silvados 
floridos, avançavam como proas de galeras enfeitadas); 
mas realista social, por que não, utilitarista capaz de 
presenciar o lucro na fartura (notou a robustez e a far-
tura das oliveiras).

Nessa que é quase uma obra póstuma, pois Eça 
faleceu quando revisava as suas provas, há uma antevi-

são da época e também premonição do que viria a ser o 
confronto entre conhecimento e utilitarismo. Jacinto se 
envolve em projeto social junto aos seus trabalhadores 
e, após os personagens estarem instalados e organiza-
dos no meio rural, onde reina a natureza, a organicida-
de, o narrador retorna a Paris. Para formular a premo-
nição de confronto do homem que virá, ele vai parar 
por acaso num ambiente universitário – num episódio 
quase extemporâneo dentro da narrativa só para a fa-
bulação do futuro –, só para que dentro de uma aula 
um estudante, “abortozinho de rapaz”, berre contra o 
narrador, isto é, contra o ensino de humanidades: “Sale 
Maure!” Na antepenúltima página do romance, este 
grito de “mouro imundo” expressa a repugnância da 
modernidade que se aflora no despertar do Século XX 
contra as doutrinas consideradas inúteis, que não ge-
ram lucro, bem como antecipam a movimentação so-
cial de intolerância, na Europa, contra algumas raças. 
Se Eça estivesse por aqui iria ver como esse berro ecoa 
ainda mais alto na pós-modernidade. 

Assim como em  O conformista, de Alberto 
Moravia, o narrador acaba não de envolvendo nal-
guma resistência, pois, em vez de promover enfren-
tamento deste caos que se descortina no cenário eu-
ropeu, que iria culminar na instalação de governos 
totalitários e na deflagração de guerras mundiais, 
prefere fazer um retorno de se entocar “nas serras” 
e, certamente, assistir à distância o movimento dos 
canhões.  E quem não enfrenta acaba contribuindo 
para a evolução de movimentos destroçadores da or-
dem da Humanidade.

Ao longo da escritura destas notas, reli O Man-
darim. Encanto de narrativa fantástica, que denuncia, 
certamente, o colonialismo.  Depois de tocar a campai-
nha de se apossar dos bens de outros povos, nada mais 
resta para reparar a destruição que o gesto acarreta. 
Portanto, Eça de Queiroz não é só artesão da língua 
portuguesa (para ele, uma viagem não é simplesmente 
embarcar, uma partida, mas “pus a proa ao Oriente”), 
sobretudo é o cronista visionário do fim de uma época, 
de uma virada de século.

POEMAS DE ASTRID CABRAL
Atraso de vida

Por causa da poesia
o feijão queima
o leite entorna
esquece-se o troco
vai a roupa do avesso
chora o bebê com fome
perde-se o trem.
Mas viaja-se.

Sabe-se lá para onde 
que anônima nuvem.

Com a palavra o poema               
 

Não ponha outra música no verso.
Seria equívoco, seria excesso
O poema pede silêncio.
Quer proclamar o próprio som.
É canção de outro universo.
Cordas? Bastam as vocais.
Ouça: sua música de outro tom 
avança em cortejo de vogais
jorra da fonte dos fonemas.
Não destrone a palavra.
De outra lavra a música do poema.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIDA E OBRA DE 
SALOMÃO SOUSA

João Carlos Taveira

O poeta Salomão Sousa nasceu na zona rural, onde passou a in-
fância, foi alfabetizado e teve as primeiras experiências com o 
universo da poesia e profundas vivências com a natureza, que 
alimentam de maneira inequívoca o seu modo de expressão cria-

tiva. Em 1964, aos doze anos, transferiu-se para Silvânia, cidade do percurso 
de desbravamento do estado de Goiás, para continuar o ensino fundamental. 
Ali, aprofundou o contato com a poesia brasileira no acervo da biblioteca 
pública do município.

No início de 1971, transferiu-se para Brasília, onde concluiu sua formação se-
cundária e superior. Formou-se em Jornalismo e, por concurso, ingressou no serviço 
público federal; desde então, vem construindo “a poesia de consciência e a escritura 
de combate”, conforme destacou o escritor Ronaldo Cagiano em resenha definidora 
da obra do autor de O susto de viver.

Ainda na década de 1970, Salomão Sousa fez algumas incursões no movimento 
da Poesia Marginal e publicou A moenda dos dias (1979), livro inaugural de “uma poe-
sia inovadora, sem as camisas de força estilísticas, arejada, original, portanto moderna”, 
como aponta Cagiano na resenha referida. Safra quebrada, que reúne os livros publica-
dos até 2007, dá a dimensão humana e artística de quem soube produzir sem pressa e, 
ao mesmo tempo, manter-se consciente de cada etapa de sua carreira. 

A obra de Salomão Sousa dá seu contributo ao cenário da moderna poesia 
brasileira de forma muito contundente. Das muitas leituras já feitas sobre essa poe-
sia, é importante destacar a observação crítica de Naomi Hoki Moniz – atual diretora 
de Estudos Portugueses na Universidade de Georgetown –, publicada em 1979 na 
Revista Iberoamericana, sobre A moenda dos dias, quando a articulista fazia mestra-
do na Harvard University:  

Sua utilização de uma tradição poética permite diferenciá-lo do muito que exis-
te no país de modismo de vanguarda superficial que caracteriza certos movimentos. Ele 
evita traços de populismo e espontaneísmo, constrói um discurso despojado e simples, 
mais comprometido com a veracidade do que está sendo dito do que com obscuras e 
vazias ordenações estéticas.

Ao resenhar Estoque de relâmpagos para o Correio Braziliense, a professora de 
literatura Lígia Cademartori, respeitada tradutora e ensaísta, contextualiza a poesia 
que Salomão Sousa passou a praticar a partir do livro em epígrafe:

... a particularidade de sua poesia não reside nos efeitos de som e, sim, na orga-
nização das imagens. A profusão delas provoca o leitor para que procure as relações que 
estabelecem e, por esse modo, descubra a mitologia autoral que as ordena. Ao extrair 
força poética do substantivo, Salomão Sousa compõe sua própria lição de coisas. Nem 
todas imediatas, é verdade. Algumas são inalcançáveis. Mas, no radical contraste entre 
certas imagens, podem-se encontrar essenciais efeitos de sentido e o provável princípio 
que preside as expressões figuradas. Pois a linguagem não faz concessões. Concisa e aves-
sa ao voo livre, essa é poesia de linhagem autorreflexiva.

Antonio Miranda, poeta de múltiplas invenções e vasta obra publicada, no 
Portal de Poesia Ibero-Americana registra o seguinte sobre Ruínas ao sol:

Não é uma leitura fácil, muito menos óbvia, por causa da linguagem densa e das 
desavisadas associações de imagens e de ideias, da ausência de pontuação, do automa-
tismo verbal que vai anunciando, mas não necessariamente enunciando, numa espécie 
de neobarroco consciente.

Salomão Sousa é um poeta moderno em estado puro, na sua exaustiva 
utilização do real, seja do tempo presente, seja dos fragmentos da memória. 
Intelectual consciente, ele sabe enriquecer essa veia com uma crítica mordaz das 
mazelas humanas e do contexto social em que está inserido. Sua poesia se alimenta, 
por vezes, dessa cosmovisão para fundar uma solidez estrutural muito próxima da 
estética pós-moderna, com suas vanguardas posteriores. Sua linguagem é construída 
mais de impulsos fragmentados do que de uma forma gramatical preestabelecida. 
Seu verso é livre e geralmente curto, as frases raramente se completam, a pontuação 
nem sempre está presente, e as estrofes não têm compromisso com a uniformidade. 
Outra característica de sua poesia mais recente é a ausência de títulos nos poemas. 
Quem não acompanhou a trajetória deste poeta, julga-o sempre jovem, pois ele se 
insere no contexto do tempo presente. Mas tem plena consciência de seu ofício.

Brasília-DF, maio de 2016.

CRÔNICAS DE UM LEITOR APAIXONADO
Dias da Silva*

Tem-se confirmado, neste ponto, o enuncia-
do de Jorge Luís Borges, segundo o que um 
escritor deve escrever para a alegria de seu 
leitor. Deve sentir alegria em escrever, em 

Crônicas de um leitor apaixonado, de Fabio de Sousa 
Coutinho: o livro me traz essa alegria e, certamente, o 
autor o escreveu com igual alegria.

É de Samuel Yosef Czaczkes, o maior escritor 
judeu dos tempos modernos (1888-1970), esta com-
preensão: Se não vale a pena ler um livro duas vezes, 
não é preciso lê-lo uma única. Crônicas de um leitor 
apaixonado é um livro assim: reclama e exige, entre ou-
tras coisas, a volta do leitor ao início, depois de haver 
lido todas as páginas na vez primeira. É que se trata de 
livro em que o leitor se encontra e acalma, com certe-
za, desgostos mais fortes ou ansiedade mais renitente. 
É um livro que afasta a solidão silenciosa da vida coti-
diana. É um livro que nunca deixa só quem o lê, de tão 
bom e de tão agradável exposição.

Antecipem-se algumas informações sobre o au-
tor. Antes que me esqueça, Fabio de Sousa Coutinho 
é sobrinho do reconhecido crítico literário Afrânio 
Coutinho, da Academia Brasileira de Letras, advoga-
do, bibliófilo, membro titular do Pen Clube do Brasil e 
da Academia Brasiliense de Letras. No momento, Pre-
sidente da Associação Nacional de Escritores (ANE). 
Entre os títulos publicados, citem-se Leituras de Direi-
to Político (2004); Elogio de Fernando Mendes Vianna 
(2010), e Na cadeira de Castro Alves (2013).

Os textos do subtítulo Crônicas Literárias e 
Orações Acadêmicas foram publicados, inicialmente, 

na maioria, no jornal Hoje em Dia (Caderno Brasília) 
com Crônicas literárias, no jornal da ANE (Associação 
Nacional de Escritores), publicação bimestral.

Bem-vindo, pois, Fabio de Sousa Coutinho com 
a alegria de suas  apaixonadas crônicas de leitor.

Crônicas de um leitor apaixonado diz-se muito 
bem e acertadamente livro à altura do autor e de sua 
obra magistral. Porque tem-se ele um “apaixonado” das 
letras, pela literatura e pela simplicidade e bem dizer, 
na materialização do pensamento na forma escrita.

O subtítulo “Crônicas Literárias” é muito mo-
desto para compreender tão rico conteúdo mental de 
análise, biográfico e histórico. Para dizer de maneira 
reduzida e melhor, são pequenos ensaios sobre auto-
res e obras em destaque, por exemplo “Três vezes cem”, 
com Jorge Amado, Lúcio Cardoso e Nelson Rodrigues; 
O anjo pornográfico, de Ruy Castro; San Tiago Dantas; 
Poesia sempre, que contempla “três gerações de grandes 
poetas.” Sobre o lugar e trato da crônica na literatura 
brasileira. Sobre biografia, gênero “um dos mais cul-
tivados na literatura em todos os quadrantes”, e tantos 
outros, joias literárias.

Fabio de Sousa Coutinho, verdadeiramente, é 
um escritor de domínio da expressão, “quer na adequa-
ção da frase ao que deseja exprimir, quer no rigor da 
escrita límpida e objetiva”, que leva o leitor à percepção 
imediata do texto, permitindo-lhe, contudo, tornar-se 
também cronista: dir-se-ia que os dois (autor e leitor) 
fazem o livro: é que, neste, ânimo e sensibilidade se fa-
zem pares aos daquele (criador) que, em certa medida, 
vibra com a obra em uníssono.

Em verdade, cada crônica é um instrumento de 
aquisição e produção de conhecimento e informação, 
por exemplo, sobre Manuel Bandeira cronista; sobre 
Ana Miranda, Vinicius de Moraes, Otto Lara Resende, 
Lúcia Miguel Pereira, e mais nomes.

Garantem-se, em Crônicas de um leitor apai-
xonado, as três qualidades de estilo (Anatole France – 
pseudônimo do escritor francês Jacques Anatole Fran-
çois Thibonet, 1844/1924): primeiro, clareza; depois, 
clareza ainda; enfim clareza.

Na concepção de Machado de Assis (nome 
completo Joaquim Maria Machado de Assis – 1839-
1908 –, romancista, contista, cronista, poeta e crítico 
brasileiro): O melhor estilo é o que narra as coisas com 
simplicidade, sem atavios carregados e inúteis. Em outro 
momento, ele continua: O estilo é o casamento entre pa-
lavras que se afirmam. Não basta, contudo, que as pa-
lavras se acertem e se completem, é preciso se ponham 
no lugar certo porque – repetindo François Marie 
Arouet Voltaire (1694/1778), escritor e filósofo francês, 
Uma palavra fora do lugar estraga o pensamento mais 
bonito. Na escritura de Fabio de Sousa Coutinho tem-
-se cada palavra no lugar certo, “sem atavios inúteis”, 
num estilo límpido e agradável.

Repita-se Jorge Luís Borges, poeta e ensaísta ar-
gentino: Um escritor deve escrever para a alegria de seu 
leitor: com a leitura de Crônicas de um leitor apaixona-
do, sinta essa alegria.

___________________

*Das Academias Lavrense de Letras e Cearense da Língua Portuguesa


