
Morreu o Poeta H. Dobal
F aleceu em 22 de maio último o poeta 

Hindemburgo Dobal Teixeira (H. Do-
bal). Nascido em Teresina em 

17-10-1927, morou muitos anos em 
Brasília, onde era membro da Acade-
mia Brasiliense de Letras e da Asso-
ciação Nacional de Escritores, além da 
Academia Piauiense de Letras. Bacha-
rel em Direito, por muitos anos traba-
lhou no Ministério da Fazenda como 
auditor fiscal e presidente do Conse-
lho de Contribuintes. Era professor da 
Escola Fazendária, ESAF.

Dele, disse Manuel Bandeira: “Só 
um poeta ecumênico como Dobal podia 
fi xar sua província com expressão tão 
exata, a um tempo tão fresca e tão seca, 
despojada de quaisquer sentimentalida-
des, mas rica do sentimento profundo, 
visceral da terra.”  

Em 1969, H. Dobal ganhou, com 
o livro O Dia Sem Presságios, o Prêmio 
“Jorge de Lima” (poesia), do Instituto 
Nacional do Livro. 

OBRAS: O Tempo Conseqüente 
– 1966; O Dia Sem Presságios, 1970; A 
Viagem Imperfeita, 1973; A Província 
Deserta, 1974; A Serra das Confusões, 
1978; A Cidade Substituída, 1978; Os 

Mais concursos literários internacionais

A Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão 
(Lasa), em Portugal, vai promover o 
Décimo Concurso de Literatura Ma-

nuel Maria Barbosa du Bocage, do qual parti-
ciparão todos os povos de língua portuguesa. 
O concurso oferece prêmios no valor de 1.500 
euros para poesia, 1.500 euros para o ensaio e 
mais um prêmio revelação no valor de 1.000 
euros. Inscrições até 10 de julho de 2008.

Para conhecimento do regulamento di-
rija-se à Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, 
apartado 292, 2901-901 Setúbal e do telef/fax 
256235000 ou pelo site: Lasanet www.lasa.pt.

PRÊMIO INTERNACIONAL DE POE-
SIA RUBÉM DARÍO 2009

O governo da Nicarágua anuncia a 
abertura das inscrições até 15 de novembro 
de 2008, em comemoração aos 100 anos de 

retorno do poeta nicaragüense ao seu país. A 
premiação será de 3.000 dólares.

Informações: Instituto Nicaraguense de 
Cultura.

Dirección de Investigaciones Culturales 
y Cientifi cas.

– E-mail: cultura-inc@yahoo.com
PRÊMIO FEIRA INTERNACIONAL 

DO LIVRO EM GUADALAJARA
Trata-se de um prêmio oferecido ao 

conjunto de uma obra em qualquer gênero li-
terário. Podem concorrer escritores propostos 
por uma instituição.

Valor do prêmio: US$100.000,00 (cem 
mil dólares)

Informações adicionais: Premio FIL de 
Literatura. Lerdo de Tejada 2172. CP 44150, 
Guadalajara, Jalisco, México.

Telefone 52.3338100331 ou 38100374.
E-mail eventos@fi l.com.mx ou site 

www.fi l.com.mx .
PRÊMIO LATINO-AMERICANO DE 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NOR-
MA-FUNDALECTURA.

Participação de adultos de países latino-
americanos autores de narrativas (contos ou 
romances). Os trabalho de 40 a 80 páginas 
devem ser inéditos. Inscrições até julho de 
2008. A premiação será a publicação do livro 
e 8.000,00 dólares como antecipação dos di-
reitos autorais.

Informações: Norma Ediciones S.A. de 
C.V. Avenida Presidente Juarez 2004 col.In-
dustrial Puente de Vigas, CP.54090, Tlalne-
pantia de Baz, estado do México. Site: www.
fundalectura.org.

Poeta H. Dobal

Signos e as Siglas, (sobre Brasília) 1978; El Ma-
tador (folhetim), 1980; Cantigas de Folhas, 1989; 

Ephemera, 1995. O último livro saiu em 2002: 
H. Dobal - Poesia Reunida.

Leia mais
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A SIMPLICIDADE DO POETA

Casimiro de Abreu nasceu em 
Barra de São João (RJ), em 

4 de janeiro de 1839. Primeiros 
estudos em Cabo Frio, depois 
em Nova Friburgo, sendo colega 
de Pedro Luís, seu grande amigo. 
Nessa época fazia versos escon-
dido. Em 1853 foi para Portugal. 
Tornou-se um dos redatores de A 
Ilustração Luso-brasileira, ao lado 
de Alexandre Herculano e outros. 
A cena dramática Camões e o Jaú, 
de sua autoria, foi representada 
em 18 de janeiro de 1856, no 
Teatro D. Fernando, em Lisboa. 
Contraiu tuberculose e voltou 
para o Brasil em 1857, indo para 
a fazenda de Indaiaçu, onde sou-
be que havia morrido a jovem 
dos seus sonhos. “É o poeta das 
emoções simples, à fl or da pele 
ou da imaginação, das murmu-
rações tímidas, das tristezas le-
ves, do desencanto melancólico”. 
Faleceu em Nova Friburgo, em 
18 de outubro de 1860. Patro-
no da cadeira nº 6 da Academia 
Brasileira de Letras.

N.V.

Casimiro de Abreu

Graciliano Ramos, um escritor decente. 
Pensando na obra literária de Gra-
ciliano Ramos, uma idéia que me 

acode logo é o de que a sua sobrevivência à 
implacável corrosão do tempo se deve so-
bretudo à virtude do esmero da linguagem. 
Os textos de Graciliano Ramos são, antes de 
tudo, bem-escritos. Ele foi um artesão da pa-
lavra, um artista da frase, um escritor exigen-
te de expressão exata e de correção gramati-
cal. Em sua época vigorava o cânone de uma 
espécie de espontaneísmo na escrita, do qual 
resultavam textos mais ou menos frouxos e 
destituídos de rigor na construção. Gracilia-
no optou por uma linguagem de estrutura 
clássica, obediente à norma culta da língua, 
até com – aqui e ali – expressões arcaicas. Ele 
foi um escritor avesso à ilimitada liberdade e 
descuidada facilidade posta em moda pelos 
Modernistas de São Paulo. Aliás, é esclare-
cedor observar que, quando os Modernistas 
começaram a fazer mais barulho, a partir de 
1922, Graciliano Ramos já era um homem 
feito e com a mentalidade sedimentada: ti-
nha então trinta anos de idade. Mais: vivia 
no interior de uma região separada por uma 
enorme distância geográfi ca e psicológica 
do cenário onde atuava o gripo modernis-
ta. Graciliano Ramos nunca pôs em prática, 
nem de modo algum aceitou, a sugestão de 
Oswald de Andrade de se incorporar à lin-
guagem literária “a contribuição milionária 
de todos os erros”.

A propósito, é oportuno registrar o 
que afi rmou, com notável acerto e honesti-
dade autocrítica, em depoimento publicado 
anos atrás, o escritor Jorge Amado: “Gracilia-
no foi, entre os escritores do “movimento de 
30”, o que mais se aproximou da perfeição. 
Ante a justeza, a correção brasileira da Lín-
gua Portuguesa por ele escrita, nós, os outros 
fi ccionistas do Nordeste, somos uns bárba-
ros. Esse sertanejo de Palmeira dos Índios 
nasceu clássico, um clássico brasileiro”.

Impossível separar, em arte, uma vir-
tude essencial de outras virtudes essenciais. 
Forma e conteúdo constituem uma realidade 
única e indivisível: elementos concomitantes 
e coessenciais de uma unidade para a qual 
ainda se não inventou o nome. Por isso se 
deve dizer que na linguagem de Graciliano 
Ramos se consubstanciam e transparecem as 
demais virtudes essenciais de suas criações 
literárias. Existe verdade humana e verdade 
social nos relatos de Graciliano; e esses rela-
tos se estruturam com muita efi cácia estéti-
ca, em linguagem esperada, em uma unidade 
indecomponível. 

Graciliano Ramos construiu uma 
obra literária, em quantidade, relativamente 
pequena. Excluídos os livros de memórias 
— dois — um de viagens e os destinados a 
crianças, não passam de quatro romances 

e um livro de contos, mais dois volumes de 
coisas heterogêneas, crônicas e contos e arti-
gos e uma pequena história da República. E 
é bem expressivo do seu talento o fato de que 
os dois primeiros romances — e um deles 
o seu livro mais bem realizado, São Bernar-
do — foram escritos numa pequena cidade 
sertaneja, Palmeira dos Índios. Uma vitória 
do homem sobre o meio: do escritor sobre a 
tacanhez do ambiente.

Graciliano Ramos não é, com certeza 
(como pretendeu durante algum tempo uma 
crítica literária muito infl uída, nos seus juízos 
de valor, pelo engajamento e solidário com-
panheirismo político), o maior importante 
escritor brasileiro. Mas é, seguramente, um 
dos mais importantes. Seus melhores livros 
(São Bernardo e Vidas secas) são perfeitos 
em si mesmos, porém dentro das dimensões 
de um universo relativamente pequeno. Em 
confronto com as nossas principais obras 
épicas — O tempo e o vento, de Érico Verís-
simo, Grande sertão: veredas, de João Gui-
marães Rosa, Quarup, de Antônio Callado 
—, as dele não ultrapassam as dimensões de 
capítulos. Porém, repito, perfeitos ou quase 
perfeitos que são, resistirão ao tempo como 
importantíssimos documentos literários. 
Testemunhos verdadeiros de uma realidade 
humana e social. Retratos e denúncias. Ver-
dades vitais. E verdades literárias.

Graciliano Ramos foi um escritor 
que procurou ser coerente consigo mesmo. 
Com aquilo que pensava: sua fi losofi a de 
vida, sua visão do mundo, seus sentimentos e 
idéias. Seus livros são ásperos, duros, sóbrios, 
diretos, e representam a realidade com a du-
reza e o despojamento das coisas: com um 
realismo amargo.

Relembrar e homenagear Graciliano 
Ramos é uma ação justa e por isso neces-
sária. Somos um povo de memória fraca e 
amesquinhado pela ingratidão para com os 
nossos melhores fi lhos e obras. Urge reagir 
contra essas fraquezas.

Graciliano Ramos foi antes de tudo 
— e vou empregar um adjetivo que ele esti-
mava — um escritor decente.

Érico Veríssimo. Quem, sendo leitor 
de livros, não conhece Érico Veríssimo? Gosto 
muito da obra literária desse grande escritor 
gaúcho. Conheço-a quase toda. Os volumes de 
memórias — a que ele deu um bom título, Solo 
de clarineta — foram os últimos que eu li. An-
tes de os ler, todavia, convivi com eles durante 
um bom tempo. Costumo proceder assim: ra-
ramente leio um livro logo que publicado.

A grandeza literária de Érico Verís-
simo eu a descobri aos poucos. A grandeza 
literária — e a do homem. Além de grande es-
critor, Érico foi também um homem de ótimo 
caráter. Na minha opinião o escritor, por cau-
sa da sua elevada responsabilidade social, tem 

mais obrigação do que qualquer outra pessoa 
de possuir bom e positivo caráter e de zelar 
pela sua integridade e coerência. 

Em Solo de clarineta, as memórias 
propriamente estão no primeiro volume. O 
segundo só contém memórias na primeira 
parte. A segunda parte, organizada e publicada 
depois da morte de Érico, se compõe de ano-
tações de viagens e de um belo depoimento 
sobre si mesmo. Apesar de não ter a unidade 
do primeiro volume, o segundo não fi ca atrás 
em capacidade de interessar ao leitor. Esta vir-
tude – a de interessar ao leitor – é uma das 
principais características dos textos de Érico 
Veríssimo. É tão freqüente a gente se deparar 
com livros que não nos seguram o interesse e 
que temos de ler à força, que nunca é demais 
ressaltar essa qualidade, ainda que pagando o 
preço de proferir um lugar-comum.

Érico Veríssimo não foi um prosador 
brilhante, principalmente fora das narrativas 
de fi cção. A não ser no romance O Continente, 
o primeiro da extensa e bela trilogia de O Tem-
po e o vento, ele não é um escritor de grandes 
momentos e relevantes passagens na lingua-
gem. Em O Continente ele alcança, sim, notá-
vel epicidade, que coloca esse romance entre 
os grandes romances universais de todos os 
séculos. Mas mesmo nele a força da prosa de 
Érico Veríssimo reside mais nos personagens 
e nas situações narradas: na energia narrativa 
reprodutora da verdade da vida e das coisas 
— e não na linguagem reinventada. Nos seus 
outros livros, ele se mostra, vamos dizer, des-
pretensioso e despreocupado de originalidade 
e grandiloqüência, modesto mesmo, quase 
empenhado em nivelar-se ao leitor comum. 
Entretanto, apesar disso, as situações por ele 
criadas são de tal modo humanas, verdadei-
ras, bem narradas, que o leitor — mesmo o 
mais exigente — sente entusiasmo e emoção. 
Devagar e com astúcia, e de um modo de tal 
modo forte, verdadeiro e envolvedor, a narra-
tiva de Érico Veríssimo leva o leitor a penetrar 
lentamente mas completamente no mundo 
criado por ele. E o leitor  o adentra e habita 
com um crescente sentimento de interesse e 
mesmo de amor àquele mundo — aos per-
sonagens, aos seus problemas, à sua realidade 
física, histórica, geográfi ca, social.

Fora das narrativas de fi cção, mais se 
evidencia essa característica de Érico Veríssi-
mo — um escritor sem rasgos sensacionais de 
invenção, horizontal, plano, mas envolvente. 
E isso apesar de alguns lugares-comuns hor-
ríveis (como, por exemplo, o de dizer que a 
prostituição é “a mais antiga das profi ssões”, 
e o de se referir aos Estados Unidos como 
“poderoso vizinho do norte”). A verdade é 
que em Érico Veríssimo até o lugar-comum 
– essa coisa detestável – se transfaz em acei-
tável pecadilho, quase um cacoete que nele a 
gente perdoa. 
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Prefácio
Alberto da Costa e Silva 

H. Dobal está diante do te-
atro do mundo, e o tem 
por tema. Raramente se 

confessa e, quando o faz, é em voz 
baixa e a esconder-se atrás do cená-
rio – ou, melhor, da paisagem – ou 
a simular que é um outro quem ele 
vê no espelho. Na sua poesia, o eu 
é discreto, e o nós, muitas vezes na 
forma de eles ou de vós, é a constan-
te. Pois, para serem de dentro, os 
seus poemas se mostram de fora.

Desde seu livro de estréia, 
O Tempo Conseqüente, este é um 
poeta que narra o que vê o seu 
eu profundo. Se as suas primei-
ras paisagens do Piauí ainda estão 
impregnadas pela pureza e o so-
nho da infância, nelas já se nota a 
marca da solidão, do desamparo e 
da ausência de piedade, que nem 
o amor consola. Todos os dias são 
brancos e, mais brancos ainda, os 
domingos, quando, sem a rotina 
do ofício, nos obrigamos a nos re-
colher a nós mesmos. E, à medida 
que sua poesia ganha maturidade, 
os domingos se tornam ainda mais 
simbolicamente vazios, desolada-
mente vazios.

Na maioria de seus poemas, 
Dobal, quer nos mergulhe numa 
paisagem rural do Piauí ou nos 
coloque numa cidade grande, 
dá-nos sempre a sensação de que 
cada um de nós está irremedia-
velmete só, como aquelas perso-
nagens dos quadros de Edward 
Hopper’ – esta, sentada na cama 
do hotel; aquela, a limpar com 
um ancinho as folhas secas no 
jardim de casa; aquela outra, à 
mesa de um café iluminado –, 
todas sob o peso da solitude e 
das ausências. Há em Dobal o 
mesmo despojamento do pintor 
norte-americano, a mesma esco-
lha das linhas nítidas, precisas e 
angulosas em suas paisagens, o 
mesmo jeito de falar baixo e com 
poucas palavras. Essas afi nida-
des mostram-se mais evidentes, 
como seria de esperar-se, nos 
poemas da série “Os cortadores 
de grama”, nos quais Dobal refaz 
cenas vividas nos Estados Uni-
dos, nos de “Os dias na cidade” e 
“Londinium”, bem como naque-
les sobre Brasília, incluídos em 
Os Signos e as Siglas.

É sobre o outro que ele me-
dita e se pergunta. É com o outro 
que ele se comove. E é o outro 
quem, por pudor de excessiva pie-
dade, ele ironiza. Veja-se A Serra 
das Confusões. A primeira tenta-
ção do crítico será sempre o de 
comparar esse livro a Spoon River 
Anthology, de Edgar Lee Masters. 
A pungência dos epitáfi os de Lee 
Masters pode tingir-se em alguns 
momentos até mesmo de sarcas-
mo, mas o que faz a diferença em 
projetos tão próximos é a conci-
são cortante com que Dobal cari-
catura as suas personagens, a re-
cordar os melhores epigramas de 
Bertolt Brecht. Com quatro, cinco 
ou seis curtas linhas, ele põe uma 
personagem de pé.

Alguns dos mais altos mo-
mentos de Dobal dão-se, aliás, 
quando ele assume o corpo ou a 
alma de outro. Como naquele po-
ema magistral, que não hesito em 
incluir entre os quinze ou vinte 
melhores que se escreveram em 
língua portuguesa, na segunda 
metade do século XX, “Lamenta-
ção de Pieter Van der Ley no Ou-

teiro da Cruz”. É um adágio per-
feito, no qual não sobra nem falta 
uma só palavra. Quem duvidar, 
que o leia para os seus ouvidos, 
e sentirá os lábios tremerem de 
emoção. A beleza da vida está ali, 
no pranto do soldado morto aos 
20 anos, “menos do que sombra”, 
em seu “exílio post mortem”.

O tempo é o nosso ini-
migo e leva tudo, inclusive as 
lembranças – diz-nos, a repetir 
os poetas barrocos alemães, o 
menos barroco dos poetas. Mas 
os poetas não se resignam com a 
finitude da vida e aspiram a sal-
var os seus momentos de ilumi-
nação, revelação, rememoração 
e encontro, para que se prolon-
guem e repitam enquanto du-
rar a lembrança de um poema. 
Dobal, embora cantor da fragi-
lidade e fugacidade de tudo, é 
contraditoriamente um desses 
grandes aprisionadores de ins-
tantes. Qual Emily Bronte, ele 
não ignora ser breve a fábula 
da vida, mas escreve como se na 
paisagem das cabras ainda cres-
cesse um menino.

Os Amantes

Eis-me de novo adolescente. Triste 
vivo outra vez amor e solidão. 

Canto em segredo palpitar macio 
de pétala ou de asa abandonada.

Outro amor em silêncio e na incerteza 
oprime o coração desalentado.

Ó lentidão dos dias brancos quando
a angústia os deseja breves como um sonho.

Insidioso amor em minha vida 
reverte o tempo para o desespero, 

a inquietação da adolescência

e o pensamento me tortura, prende 
como se nunca houvesse outro consolo 

que não é mais de amor. Porém de morte.

Poemas de H. Dobal 

Os Cavalos da Noite

Os cavalos da noite galopando 
de crinas soltas contra a luz da lua 
eram fantasmas breves dominando 
os sonhos de um menino solitário.

Um menino sem forças contra a noite 
sonhava os seus cavalos assustados
e se inventava cavaleiro andante 

dono dos seus caminhos pela vida.

Campeava as distâncias descuidado
e armado pelo sono ia amansando

no coração da treva os seus temores.

E revivia a noite no mistério
dos árdegos cavalos renovando
o seu campo de sonho solitário.

In Namorata

Vimos na tarde os peixes saltadores 
e a morte da luz nas suas escamas.

Sonhamos o vôo das gaivotas 
o silêncio da água parada.

O sol o fogo o vento
os poderes da vida num momento

aceitos. E aceitamos a paz
das paisagens preparadas.

Preparamos sem pressa o silêncio entre nós
sem saber ao certo o que devemos sentir:
pelo que não dizemos, nos perdoamos;
pelo que não nasceu, nos enterramos.

O nascer o morrer as dores 
do fogo da vida. A vida na deriva do destino

segue o seu curso separado.
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Cultura em Debate
Afonso Ligório Pires de Carvalho

Artur da Távola
Adércio Simões Franco

EO Brasil perde um grande 
atleta, batalhador de nos-
sa cultura.

Faleceu Artur da Távola, 
aos 72 anos, em 9 de maio de 
2008 (1936 – 2008).

Referindo-se à morte do 
amigo, o governador do Rio de 
Janeiro e também ex-senador, 
dizia que quando ele começa-
va a falar, fazia-se silêncio pelas 
suas imperdíveis aulas.

Poeta, cronista, autor de 
23 livros.

Ele foi profundo conhece-
dor e apreciador da boa música, 
indo a fundo em suas pesquisas. 
Basta o leitor examinar a biblio-
grafi a sumária sobre Ravel, qua-
se toda em francês e espanhol 
em sua obra crítica Maurice 
Ravel - Um feiticeiro sem Deus. 
Nova Fronteira, 1990.

Além de escritor, Artur da 
Távola fi cou conhecido em todo 
o Brasil graças ao seu programa 
Quem tem medo da música clás-
sica?, líder de audiência da TV 
Senado, conforme o comenta-
rista na homenagem póstuma.

É, talvez, o único progra-
ma que termina por uma in-
terrogação. Não era apenas um 
programa – era uma aula de 
história da música, de estilística 
musical. Ele chamava atenção 
para o timbre dos instrumentos 
da orquestra, para as diversas 
formas de regência para a inter-
pretação do solista – instrumen-
tal ou cantor.

Se não houver um continu-
ador para este programa, haverá 
um vácuo muito grande. Infeliz-
mente as emissoras de TV e de rá-
dio comerciais não têm nenhum 
interesse em divulgar a cultura 
musical, a música de qualidade 
bem elaborada, seja ela clássi-
ca ou popular. Até mesmo nas 
emissoras ofi ciais ela ocupa um 
espaço bem pequeno. Então, em 
se tratando de música brasileira, 
clássica ou popular, o brasileiro, 
em geral, nada conhece.

Nos grandes centros, Rio, 
São Paulo, Belo Horizonte, 
Brasília e outros, há inúmeras 
oportunidades de concertos, 
muitos deles até de graça. Mas 
o interior, em sua grande maio-
ria, muitos nascem, vivem a 
sua vida, morrem – sem nunca 
ter conhecimento de que existe 
uma música de superior quali-
dade artística. Pergunte a uma 
pessoa comum, ou mesmo a 
um estudante adolescente, se já 
ouviu falar de Beethoven, Mo-
zart ou Villa-Lobos. Certa vez, 
levando um grupo de alunos a 
um recital de violino em Belo 
Horizonte, muitos disseram que 
era a primeira vez na vida que 
viam uma música daquela ao 
vivo, e que nunca tinham es-
cutado algo parecido na TV ou 
rádio. É a terrível falta de opor-
tunidade de acesso à arte.

Este o grande mérito de 
Artur da Távola. Com o apoio 
da TV Senado, seu programa era 
levado em horários alternativos, 
durante o dia ou à noite – e ele, 
um grande batalhador pela boa 
música.

Em homenagem póstuma 
a TV apresentou um vídeo em 
que Artur da Távola dizia que 
ficava até arrepiado do poder 
da música de unir pessoas de 
universo cultural tão diferen-
te em torno de um só espírito. 
Ele referia-se a um pianista ne-
gro, tocando junto a Orquestra 
Filarmônica de Berlim, regida 
por um oriental, o coreano 
Seiji Osawa, para um público 
alemão, a música de um judeu, 
George Gershwin, de motivo 
americano – Um Americano 
em Paris.

O leitor que vir a ler este 
nosso artigo, e que tenha sido 
espectador do Quem tem medo 
da música clássica?, na certa  terá 
gravado o seu lema, sempre re-
petido: “Música é vida interior. 
E quem tem vida interior, jamais 
padecerá de solidão.”

POETA H. DOBAL

Morreu o poeta Hindemburgo Dobal, sem dúvida um dos maio-
res poetas brasileiros. 
Conheci  Dobal na adolescência em Teresina, onde freqüentá-

vamos o mesmo ambiente  para jovens. Depois nos reencontramos 
em Brasília.

Bacharel em Direito, cedo, aprendeu inglês, depois francês e 
em seguida alemão, línguas em que lia os seus poetas, romancistas, 
ensaístas e fi lósofos europeus preferidos, no original. Para Halan Sil-
va, foi através da língua inglesa que Dobal tomou conhecimento das 
grandes correntes de poesia e do pensamento modernos. Cedo tam-
bém traduziu livros de prosa e poesia. No fi nal de 1940, adolescente, 
portanto, já traduzia poemas de T.S. Eliot e de Edward E. Cummings, 
bem como do irlandês Cecil Day Lewis os quais admirava.

Dele, disse o acadêmico Alberto da Costa e Silva: “Desde o seu 
livro de estréia, O Tempo Conseqüente, este é um poeta que narra 
o que vê o seu eu profundo...” Halan Silva adianta que a poesia de 
Dobal refl ete as tensões e as angústias da existência na modernidade. 
“Em conjunto representa o homem afastado do ser, mal acomodado 
no mundo, sem as revelações de um mundo primitivo e encanta-
do que vai sendo suprimido por um mundo desencantado que não 
respeita a natureza....” E cita trecho de um poema: de Dobal: “...Que 
lembrança levar do amanhã/ do homem universal:  suas sesmarias de  
máquinas/seu calculado destino...” 

Manuel Bandeira o classifi cou de “poeta ecumênico.” E outros 
já o chamaram de poeta telúrico, elegíaco, lírico, épico.

 Em entrevista aos então repórteres Halan Silva ( hoje escritor) e 
João Kennedy Eugênio (agora professor), Dobal revelou o seu distan-
ciamento do mundo ao dizer que falava das coisas sem ser proprietário  
delas. Halan escreveu depois na Revista Presença nº 37, que esse dis-
tanciamento de Dobal, extensivo ao objeto de sua poesia, o  afastava 
do engajamento político e o deixava livre para fazer uma crítica da 
modernidade. Acrescenta que Dobal elaborou uma poesia realista com 
forte acento na fi losofi a existencialista, “mas isto não implica em dizer  
que ele era necessariamente um leitor de Heidegger”.

Portador do mal de Parkinson, trocou Brasília por Teresina, 
onde nasceu e morreu.

No lançamento do meu último livro Terra do Gado, em março, 
em Teresina, fui visitá-lo. Encontrei-o rodeado de livros, revistas e 
jornais do dia, como gostava de fazer todas as manhãs. Já não se mo-
vimentava sozinho.

Ao sair curvei-me para abraçá-lo.  Num esforço penoso, ele se 
levantou subitamente e, com difi culdade, também me abraçou e pro-
nunciou: adeus.

PRÊMIOS LITERÁRIOS

Os jornais estão noticiando festivais e muitos concursos literá-
rios com convidativos prêmios em dólares, euros e reais para escrito-
res de Portugal, México, Nicarágua e Brasil, sede dos eventos.

Agora mesmo a imprensa noticia que a Secretaria de Cultura 
de São Paulo vai lançar nos próximos dias o mais bem pago prêmio 
literário do Brasil, com a oferta de R$ 200 mil para o melhor livro 
estreante de fi cção do ano.



5Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
JUNHO - 2008

Qual é o verdadeiro sentido 
da comemoração de uma 
efeméride, quando ela diz 

respeito a uma pessoa e, mais ainda, 
a um ser presente entre nós?

Para os democratas, a cele-
bração do aniversário de alguém 
deve, necessariamente, constituir 
um momento de refl exão sobre o 
que a vida do homenageado repre-
senta em termos de dedicação à cau-
sa da justiça social, à afi rmação das 
liberdades reais, ao 
fortalecimento dos 
legítimos valores 
da nacionalidade, 
ao engrandecimen-
to cultural do povo 
de seu país e à de-
fesa incontrastável 
da cidadania como 
fonte universal de 
participação no po-
der e nos destinos 
de uma nação.

Pois bem: 
estas linhas preten-
dem festejar, com 
a admiração e o 
júbilo próprios de 
um discípulo res-
peitoso, a trajetória 
pessoal, profi ssio-
nal e literária de um 
brasileiro modelar 
que agora atinge 
seus belos noventa 
anos. Refi ro-me a 
ANTONIO CANDIDO 
DE MELLO E SOUZA, 
professor, escritor, 
pensador e, acima de tudo, militante 
democrata que confere um toque de 
seriedade absoluta a uma atividade 
produtiva em que a qualidade cien-
tífi ca, o rigor acadêmico e a precisão 
de conteúdo se aliam a uma profusão 
capaz de surpreender e fazer pasmar 
o mais cético dos observadores do 
movimento editorial de nossa terra.

ANTONIO CANDIDO lecionou 
na Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias Humanas e Letras da Univer-
sidade de São Paulo durante quase 
quatro décadas (de 1942 a 1978), 
não tendo descuidado, por um 
dia sequer, de participar da vida 
que segue fora dos limites acadê-
micos, nos quais uma tendência à 
acomodação é notória em todos 
os quadrantes do mundo. Mestre 
irrepreensível, galgou diversas eta-
pas até atingir a titularidade, tendo 

requerido sua aposentadoria em 
episódio, de cunho eminentemen-
te político, que traz a marca da 
personalidade de um homem que 
sempre soube colocar os supremos 
valores da consciência acima de 
conveniências de natureza material 
e burguesa, não fazendo concessões 
de qualquer espécie aos atrativos 
da burocracia.

Professor de Literatura Bra-
sileira na Faculdade de Filosofia de 

Assis (SP), atualmente integrada 
na Universidade Estadual Paulis-
ta, sua atuação naquela prestigio-
sa instituição é reverenciada por 
quantos ali passaram, constituindo 
suas aulas autênticos monumentos 
de formação de brasileiros cons-
cientes e conseqüentes, gente que, 
ao vê-lo e ouvi-lo, podia ter a cer-
teza de que a existência merece ser 
encarada como um bem precioso 
demais para ser desperdiçado com 
questões que não passam pelo for-
talecimento do homem como in-
divíduo na sua espécie e pessoa no 
conjunto da sociedade.

Como sociólogo, crítico e his-
toriador literário, ANTONIO CANDIDO 
leva ao paroxismo sua postura de in-
telectual engajado, de pensador sem-
pre atualizado, de cidadão permanen-
temente ocupado e preocupado com 

os problemas estruturais que a huma-
nidade deve enfrentar e superar para 
libertar-se inteiramente e poder reali-
zar a felicidade completa, a utopia.

A leitura de apenas algumas de 
suas dezenas de obras seria sufi cien-
te para ajudar na compreensão dos 
incontáveis tropeços conjunturais 
e retrocessos institucionais por que 
passou, passa e, previsivelmente, ain-
da vai passar, o processo civilizatório 
brasileiro. Com efeito, FORMAÇÃO DA 

LITERATURA BRASILEIRA, 
MOMENTOS DECISIVOS 
(1959), LITERATURA E 
SOCIEDADE: ESTUDOS DE 
TEORIA E HISTÓRIA LITE-
RÁRIA (1965) e UM FUN-
CIONÁRIO DA MONARQUIA: 
ENSAIO SOBRE O SEGUNDO 
ESCALÃO (2002) se im-
põem como primo-
rosos exemplares da 
mais perfeita e acabada 
investigação literária, 
histórica e sociológica 
desenvolvida em nosso 
país, com vistas à com-
preensão dos graves e 
hereditários problemas 
nacionais.

Por tudo o que 
fez, pensou e escreveu 
até aqui, ANTONIO CAN-
DIDO chega aos noven-
ta anos ombreando-se 
com outros grandes 
brasileiros de sua gera-
ção que, tendo atingido 
idade tão signifi cativa, 
igualmente se revela-

ram, em todos os momentos, forjados 
de inabalável honestidade intelectu-
al e política. E, quando faço tal afi r-
mativa, estou a pensar, por exemplo, 
num OSCAR NIEMEYER, num EVARISTO 
DE MORAES FILHO, num JOSÉ MINDLIN, 
num GOFFREDO TELLES JÚNIOR, num 
FERNANDO BASTOS DE ÁVILA.

O espaço aberto para esta ho-
menagem aos noventa anos de AN-
TONIO CANDIDO permitiu que se per-
petuasse, ainda que singelamente, o 
registro de uma rara trajetória exis-
tencial, na qual, pela prática incon-
dicional das virtudes da integridade, 
da lealdade, da honradez, do respei-
to, da solidariedade, do patriotismo 
e do pensamento integrado à ação, 
um brasileiro ímpar dignifi ca o per-
manente combate democrático e, 
em última análise, a própria condi-
ção humana.

Antonio Candido – 90 anos de dignidade
Fábio de Sousa Coutinho

Dois Sonetos de
José Geraldo

OUVIR ESTRILOS
 

“Ora (direis) ouvir estrilos! Certo
Perdeste a calma!” E eu vos direi, contudo,

Que, para ouvi-los, de manhã desperto
E saio para o Banco, pronto a tudo.

 
E em paz os ouço todo o dia e acudo
À romaria que de mim bem perto

Desfi la. E, ao vir da noite, pasmo e mudo,
Inda os pressinto no salão deserto.

 
Direis agora: “ – Conferente insano!
Que os estrilos te dizem? Que sentido

Tem ouvir reclamos todo o ano?”
 

E eu direi: “– Conferi para senti-los,
Que só os que conferem têm ouvido
Capaz de ouvir e desprezar estrilos.”

 
EVOCAÇÃO

 
Guio meu passo a esmo. As lajes das 

calçadas
Eu piso com respeito e até com devoção...
Cada igreja barroca é penhor de oração,

Que nos altares vibra, e vibra nas arcadas...
 

As ruas em ladeira... As solenes fachadas
Do casario antigo... E fi ca-me a impressão

De que há uma sinhazinha, e seu sonho em 
botão,

Na mística que fl ui de todas as sacadas.
 

Na casa de Dirceu, a sensação estranha
De que o meigo poeta os passos me 

acompanha,
E de um poema seu a mensagem me fi ca...

 
Eu faço uma oração pelos Inconfi dentes,

E sentindo o vigor do ideal de Tiradentes,
Caminho em Ouro Preto e evoco Vila 

Rica...

I Concurso de 
Dramaturgia ANE/

Thesaurus

A comissão encarregada 
pela Associação Nacional  de 
Escritores e a Thesaurus Editora 
de Brasília para selecionar e clas-
sificar peças teatrais em concurso 
de dramaturgia concluiu não 
haver nenhum trabalho com 
viabilidade cênica, ou seja, em 
condições de se transformar num 
espetáculo razoável. Desse modo, 
a comissão decidiu, por unanimi-
dade, não premiar nenhum dos 
concorrentes.

Antonio Candido e Fábio de Sousa Coutinho
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Emanuel Medeiros Vieira

Compartilhando Leitura
Dulce Baptista

N
ão sou crítica nem teórica da 
literatura, porém é como lei-
tora que venho compartilhar 

com os amigos e associados da ANE 
a leitura de Firmin, ainda aparente-
mente sem tradução no Brasil.

Foi em viagem à Espanha que, 
ao entrar casualmente numa livraria 
de aeroporto, me deparei com Fir-
min: Aventuras de Una Alimaña Ur-
bana. A tradução do inglês (Firmin: 
Adventures of a Metropolitan Lowlife) 
para o espanhol me suscitou alguma 
resistência no princípio, mas diante 
dos comentários entusiásticos postos 
na contracapa, a curiosidade falou 
mais alto e acabei comprando o livro. 
Gratíssima surpresa, devo dizer que 
valeu a pena.

O autor é Sam Savage, america-
no da Carolina do Sul, que reside atu-
almente em Madison, Wisconsin. Sua 
biografi a é eclética, já que foi mecâni-

A
braçada pela Serra do Curral, 
ponto de partida para barrocas 
cidades históricas, abençoada 

por Nossa Senhora da Boa Viagem, a 
moderna e tradicional Belo Horizonte 
acolhe, nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho 
do ano em curso, com alma, hospita-
lidade e tempero mineiros, o 4° Belô 
Poético, Encontro Nacional de Poesia. 

Os poetas árcades, como To-
más Antônio Gonzaga, Alvarenga Pei-
xoto e Cláudio Manuel da Costa, dão 
ao Brasil expressão literária do Estado 
de Minas Gerais. 

No período de 1920 a 1930, o 
Estado das Alterosas gerou uma cons-
telação de escritores, estrelas literárias 
no cenário nacional: Carlos Drum-
mond de Andrade, Cyro dos Anjos , 
Luís Vaz, Alberto Campos, Pedro Nava, 
Emílio Moura, Milton Campos, João 
Alphonsus, Abgar Renault, e outros, 
companheiros de copo, de drinques e 
versos, reunidos no Bar do Ponto, no 
Trianon ou Confraria Estrela. 

Modernamente, a literatura 
brasileira em seus vários gêneros, é 
enriquecida por escritores famosos, 
dentre elas: João Guimarães Rosa, 
Fernando Sabino, Carlos Drummond 
de Andrade, Adélia Prado, Murilo Ru-
bião, Rubem Fonseca, Ziraldo, Mu-
rilo Mendes, Darcy Ribeiro, Roberto 
Drummond, Mário Palmério, Maxs 
Portes, Luiz Ruffato. 

Em 2008, respirando e sabo-
reando poesia, em tempos e espaços 
diferentes, Minas Gerais assume a 

responsabilidade de estimular a pro-
dução e o intercâmbio literário no 
Brasil, fazendo acontecer, pela quarta 
vez,  o Encontro Nacional de Poesia, 
orquestra literária, sob a batuta dos 
poetas Rogério Salgado e Virgilene 
Araújo. Cenário: Belo Horizonte, Ca-
pital do Estado. 

O Encontro pretende mar-
car troca de experiências literárias 
aproximação entre poetas dos vários 
brasis, entre poetas e cidadãos de di-
versas outras áreas do conhecimento 
humano. Dentre eles, professores e 
alunos das Letras, Ciências e Artes 
do Ensino Superior, Médio e Fun-
damental, donas de casa, jornalistas, 
escritores, simpatizantes da poesia, 
poetas editados, poetas inéditos, au-
tores e leitores diversos. 

O Belô Poético tem como tema 
central: A Poética que descontiva , 
o homo complexus. Ao apresentar o 
PROGRAMA dos quatro dias de di-
nâmica cultural, integrando a litera-
tura com a música, as artes plásticas, 
as artes cênicas, os idealizadores e 
coordenadores do evento assim se 
manifestam: “O amor é um princí-
pio da inclusão. Amemos cada poeta, 
como ele é, pois compreendê-lo sempre 
foi e sempre será um grande desafio. 
O fundamental, porém, é que não há, 
no universo, um poeta que não seja 
ser humano e, conseqüentemente um 
homo complexus. 

Nessa perspectiva, espera-se en-
contrar a explicação para a existência 

co de bicicletas, carpinteiro, pescador 
e tipógrafo. Paralelamente foi desen-
volvendo atividades intelectuais até 
obter seu doutorado em fi losofi a pela 
universidade de Yale, onde também 
trabalhou como professor. Firmin, seu 
primeiro romance, foi publicado por 
uma pequena editora de Minneapo-
lis, situada fora dos grandes circuitos 
editoriais. Não obstante, teve boa re-
percussão graças à recomendação de 
leitores e livreiros, ganhou cinco es-
trelas na Amazon.com e já conquistou 
diversos prêmios.

A narrativa é toda ela uma 
grande metáfora em torno da incomu-
nicabilidade em seu estado puro. Digo 
isso porque não se trata da falta de co-
municação – intrínseca ou circunstan-
cial – entre seres humanos,  porém da 
impossibilidade efetiva de diálogo en-
tre um rato e os homens. Explico-me: 
Firmin, narrador e personagem cen-

Belô Poético
 Encontro Nacional de Poesia

Sônia Ferreira

tral, é um rato, fi sicamente um rato, e 
como tal, absolutamente condiciona-
do e limitado pelo seu pequeno corpo 
de roedor cinzento e peludo. Nascido 
no sótão de uma livraria na Boston 
dos anos sessenta, ele aprende a ler de-
vorando as páginas de um livro. Sua 
fome de livros torna-se progressiva-
mente insaciável, e na medida em que 
se familiariza com enredos, autores e 
personagens de todos os tipos, aca-
ba também por vivenciar emoções e 
medos perfeitamente humanos. Seus 
heróis não são seus semelhantes; são 
gente de carne e osso,  como o livrei-
ro da loja em cujo sótão se esconde, e 
um escritor fracassado que reside nas 
proximidades.

Em certa medida, sua “hu-
manização” equivaleria ao processo 
inverso da metamorfose operada no 
Gregor Samsa kafkiano. Só que não 
há mudança física no rato, ele será 

para sempre um rato, ainda que bem 
humorado ou triste, extremamente 
sensível e terno, conforme lhe ditam 
as circunstâncias e o contexto da ci-
dade que habita. Boston é em si o 
palco de grandes transformações que 
determinam, por sua vez, o desfe-
cho de tramas individuais dentro da 
grande trama da existência coletiva 
de seus habitantes. E em que pesem 
os percalços vividos por Firmin nos 
sótãos, tubulações, ruas e até no in-
terior de um teatro decadente, exis-
te humor e ironia ao longo de toda 
a narrativa. A  seqüência de situações 
tragicômicas pode até incluir o afeto 
sincero entre seres diferentes, porém 
o que predomina é a ausência total de 
diálogo. Pelo menos nos termos ide-
alizados pelo rato. E é bem provável 
que, justamente por conta dessa im-
possibilidade, o resultado seja uma 
grande empatia com o leitor.      

de poetas ousados, contidos, loucos, sé-
rios, ébrios, objetivos, subjetivos e de 
tantos outros perfi s. 

O essencial, portanto, é que o 
poeta seja humano e inunde o mundo 
de poesia. O importante é que o poeta 
não se moleste com a e intolerância e 
que, nessa edição do Belô Poético, se so-
lidarize cada vez mais com um mundo 
melhor”. 

Receberão homenagens perso-
nalidades que contribuem ou contri-
buíram para a poesia nacional: Helton 
Gonçalves e Souza – MG – poeta, es-
critor, professor, editor, precursor de 
programas de TV no Brasil, sobre lite-
ratura brasileira; Helmo Vasconcellos 
– RO – poeta, jornalista, divulgador 
literário; Terezinka Pereira – BH e 
USA – poeta da Internacional Writers 
and Artists Association – IWA; Wagner 
Torres – BH – poeta, escritor e crítico 
literário; Valdir Carvalho – RJ – poeta, 
escritor, historiador, radialista e alfaia-
te (homenagem póstuma). 

Participarão do Encontro poe-
tas do Distrito Federal, Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa 
Catarina, São Paulo, Portugal e Esta-
dos Unidos. 

Enriquecerá o evento o lan-
çamento da Antologia POETAS EN/
CENA, volume 2, organizado pelos 
dinâmicos, corajosos e empredendo-
res do Encontro, sendo integrada por 
diversos Estados brasileiros e dois Pa-
íses convidados. 

O Planalto é sempre:
antes e depois,

pedras, rios, sol, entardecer, pessoas
(céu sem mediação, espaços abertos,

seca, chuva, manga madura no 
chão.)

O Planalto não passa: 
nós é que passamos.
O pó volta à terra,

mas queremos permanecer: algo de 
papel, 

algo de carne, um jeito de menino 
que foi 

nosso, riso, boininha, gaita-de-boca 
ah, um desajeitamento,

estranho no mundo, um lenço,
cheiro de naftalina no guarda-

roupa, 
macaco em loja de louça.

Já faz tempo que o homem existe, 
mas o Planalto é mais antigo.

E uma ilha,
que fi ca ao Sul do efêmero,

pandorga, vento, tainha
inundado de água: aqui,

no Planalto, que 
não passa,

nós é que passamos.

(Brasília, 30 anos depois de chegar 
ao Planalto Central – maio de 2008)
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Tratador de Colibri
Anderson Braga Horta

Q
uem nunca teve 
um momento de 
comunhão com a 

natureza, um desses mer-
gulhos em que as coisas 
parecem abertas à nossa 
compreensão?

Logo que me mudei 
do apartamento para esta 
casa, um amigo presen-
teou-me com uma redo-
ma para encher com um 
néctar especial destinado 
a beija-flores. E foi logo 
advertindo:

— Isso vai lhe dar 
um trabalhinho quase 
diário de abastecimento, 
manutenção e limpeza. 
Mas você verá que vale a 
pena.

Desconfi ado, recolhi 
o presente, pensando antes 
na parte ameaçadora do 
discurso que na promessa 
— talvez maliciosa — de 
algum cinematográfico 
happy end.

Armei a armadilha 
conforme as recomendações 
do amigo. Arrumei um lugar 

discreto, mas bastante visível, 
não exposto diretamente ao 
sol, uma ponta da 
plataforma que sus-
tenta a beira do telha-
do um pouco além 
da varanda, parafu-
sei-lhe um gancho e 
pendurei ali a gerin-
gonça, devidamente 
abastecida. Para isto, 
segui à risca o ritual 
do preparo: limpeza 
meticulosa do reci-
piente, diluição do 
açúcar especial em 
aproximadamente 
um copo d’água, até 
obter mistura homo-
gênea, enchimento 
do bojo de plástico 
transparente... e me 
pus de tocaia. Não 
demorou e aparece-
ram os passarinhos. 
Primeiro um beija-
fl or, que tomou pos-
se do alambique, de-
pois outros, e houve 
discussão entre eles acerca do 
domínio territorial. Mas pre-

valeceu, pelo menos para os 
meus olhos, o clima de festa. 

Festa dos pássaros. Festa a 
que não faltaram penetras — 

pequenos e grandes pássaros 
de porte, coloração, pluma-

gem, modos e vozes 
que não os dos coli-
bris — e era de ver a 
guerra de meneios, 
esvôos, pipios, ar-
remetidas e bicadas 
entre os “donos” e 
os intrusos.

A verdade é 
que os beija-fl ores, 
cujo aparelho bucal 
— ou bical! — me-
lhor se conforma às 
reentrâncias mé-
licas das flores de 
plástico da redoma, 
f icaram mesmo 
com visos de pro-
prietários ofi ciais... 
obrigados ao per-
manente trabalho 
de perseguir os in-
vasores.

Depois  de 
alguns meses, a ro-
tina de preparar, 
limpar e manter 

cheia a marmita dos bi-
chinhos virou isso mesmo 

— uma rotina. E comecei 
a relaxar no serviço. E aí, 
uma tarde, estando eu 
indeciso ante a parafer-
nália alimentar já quase 
seca, um beija-fl or tirou-
me um fino a jato, veio 
outro, tirou-me também 
um raspão, e passaram a 
perseguir-se em ronda, 
brigando pelo ponto. Não 
me contive e disse-lhes:

— Poxa, amigos, não 
estou agüentando mais 
essa brincadeira de alimen-
tá-los dia sim, dia não.

Nem estranhei quan-
do um deles me retrucou:

— Que é isso, cara? 
Será tanta a despesa com 
esta cumbuca de água 
doce?

Dirigiu-me um ra-
sante, voltou e fi cou pai-
rando no ar diante de mim. 
Pensei que fosse me atacar. 
Mas não. Ele simplesmente 
me perguntou, severo:

— E então, ó meu, 
essa gororoba sai ou não 
sai?

Está no prelo a edição bilíngüe do Livro na Rua Cinco Histórias de Bichos, de Anderson Braga Horta, com tradução 
para o alemão de Curt Meyer-Clason. Com essa edição, de que extraímos o texto ora publicado, a Thesaurus 

homenageia o grande tradutor de Guimarães Rosa, no ano do centenário deste autor brasileiro.

Claudio Sesín é poeta 
argentino nascido em 
1959 em Villa Dolores, 

Valle Viejo, e criado na provín-
cia de Catamarca. Começou a 
publicar seus escritos a partir 
de 1983, e foi colaborador de 
diversos jornais e revistas, além 
de jurado em concursos literá-
rios e de arte. Em 1993, com 
34 anos, publicou seu primeiro 
livro de poemas, La Barbarie, 
e em l997 veio à luz o segun-
do, El Círculo de Fuego, ambos 
editados naquela província. E 
fi nalmente, após publicar, em 
2006, agora em Buenos Aires, 
El Signo del Crepúsculo, e par-
ticipar da antologia poética Las 
Horas Secretas, organizada por 
Marta Mutti, dá-nos o poeta, 
já em 2008, este El Libro de los 
Poemas Casuales, em cuidada 
edição bilíngüe castelhano-
portuguesa com prólogo de 
Ronaldo Cagiano e traduções 
de Anderson Braga Horta e An-
tonio Miranda.

Na epígrafe de seu pri-
meiro livro, faz o poeta talvez uma 
profi ssão de fé, ao afi rmar que 

Una manera de amar y vivir
Lo que sólo puedo sentir 
como propio:
Mi tierra.

E no poema que abre 
o livro prossegue, em contida 
emoção:

Inclinó el alma ante lo pode-
roso de la noche.
Puertas de piedra temblaron 
con el mundo
Y cedieron hasta dar con la 
abertura.
En el ojo de todas las edades
Se leen bellezas y terrores 
inombrables.
Pequeña es la palabra que los 
cita.

No prólogo do mesmo 
La Barbarie, escrevia Nestor 
Merigo que 

“Claudio Sesín adhirió, 
en grado sumo, a la nominacíón 
del enemigo, y es bárbaro porque 
no quiere ser civilizado. ... Y, por-
que sabe de trampas, trampea 
con el idioma devolviéndoles el 
bumerang de su propria civiliza-
cón para que se hagan cargo.”

Na apresentação de El 
Círculo de Fuego, podemos ler 

as seguintes palavras de Alejan-
dro Acosta:

“El hombre recobra su 
capacidad de profecía a orillas 
de un sitio que acaso ya no 
existe. ... A veces canta el hom-
bre. Otras, su fantasma le roba 
la voz con engaños. A él, que 
vino a nombrar del alma su si-
lencio.”

Neste segundo livro de 
poemas de Claudio Sesín está 
presente este expressivo

COLUMNA DE FUEGO
Y en el frío estelar, inevitable,
entre las despedidas, que en-
vejecen y callan,
y la ansiedade y el vértigo
con que la incertidumbre 
cubre a los viajeros,
al retumbar de gritos y de 
besos,
de diarios y valijas
de pisos sucios, cigarrillos y 
lágrimas,
anterior al momento, presen-
tida,
vi,
como un fuego perfecto que 
el porvenir abraza

desde su magia inacabable,
que ella, 
en silencio,
sostenía el mundo.

A propósito de El Signo 
del Crepúsculo, publicado quan-
do o autor, então mais maduro, 
dava mostras do pleno domínio 
de seu instrumental, afi rma Ar-
turo Herrera, talvez lembrando 
o autor de À la Recherche du 
Temps Perdu:

“El paso del tiempo ir-
recuperable no es la preocupa-
ción del poeta de estos versos. 
El tiempo se subordina a la 
vida y ésta no está pendiendo 
de aquél. Desde esta mirada, 
una frase cotidiana como ‘el 
tiempo de la vida’ se transfor-
ma en ‘la vida en el tiempo’: Ser 
un hombre en el tiempo / y ver la 
despedida.”

No mesmo diapasão, 
Sesín termina o poema que dá 
nome ao livro com estes versos 
simples (de passagem, cremos 
ver na simplicidade das esco-
lhas o traço dominante de sua 
sensível escrita poética):

Hoy me dejo llevar a la ex-
tensión del tiempo

y voy, un peregrino de mi 
suerte,

buscando qué lugar, qué 
detalle en penumbras

en quién sabe qué imagen, 
qué piel o qué tristeza,

esta felicidad por los ocasos. 

Neste El Libro de los Po-
emas Casuales – que ora sau-
damos com satisfação, espe-
rando ver publicadas em breve 
as anunciadas obras inéditas 
do autor – pode-se ver Claudio 
Sesín, fazendo jus às elogiosas 
palavras com que o apresenta o 
poeta e crítico Ronaldo Cagia-
no, e confi rmando sua mestria 
no emprego do poema curto, 
conclamar  em

SERÁ
Cerramos nuestros días en 
destierro
para poder llorar el paraíso.
Vamos unir las lágrimas del 
mundo.
¡Que ahora canten los sobre-
vivientes!

O Livro dos Poemas Casuais
José Jeronymo Rivera
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Dia das Mães
Affonso Heliodoro

Hoje, Dia das Mães, vi nos 
céus de Brasília um espe-
táculo de tanta beleza que 

tive a impressão de estar sonhando.
Lá no fundo, bem no fundo do 

horizonte, nuvens brancas pareciam 
uma enorme montanha de gelo.

De lá saíam, num vôo alegre e di-
vino, blocos pequenos de nuvens, como 
um bando enorme de passarinhos na 
direção Leste de nosso Planeta.

Deslumbrado, permaneci ali 
parado, olhando aquela manhã es-
plendorosa.

Emocionado desci ao fundo 
do quintal. 

Fui cuidar de minhas plantas. 
Minha alma estava leve, meus 

pensamentos poéticos. 
Aquele espetáculo, no es-

petacular céu de Brasília, havia 
feito daquelas primeiras horas do 
meu dia que começava, horas de 
elevação, de doçura, de encanta-
mento.

Agradeci a Deus o deslum-
bramento e a beleza que me oferecia 
naquela manhã, no Dia das Mães.

As nuvens que formavam aquele 
divinal quadro já não estavam mais lá. 

Haviam se dispersado.
Talvez tenham ido enfeitar 

o céu de outros fi lhos que também 
queriam festejar o Dia das Mães.

Lá, naquele Céu sem fi m de 
Brasília, estava agora uma tela de um 
azul diáfano, claro, transparente.

Era outra graça divina que 
Deus oferecia aos fi lhos para oferta-
rem às suas mães. Às mães todas de 
Brasília. A todas as mães do mundo.

Brasília tem dessas coisas.

São misteriosos momentos de 
pura beleza e encantamento.

Mamãe, lá do Céu, certamente, 
há de ter abençoado aqueles que aqui 
deixou.

Seus fi lhos e netos, neste dia 
em que se glorifi cam as mães, hão 
de ter-se lembrado de dona Dolores, 
mãe que sozinha criou, educou e deu 
rumos corretos aos destinos dos que 
dela receberam a benção da vida.

E nós, neste dia de hoje, a 
reverenciamos com amor e respeito, 
pela mulher vitoriosa que foi.

Estudo em Torno do Caráter de Machado de Assis
Val Beauchamp

Abordar o mundo literário de 
Machado de Assis requer um 
pesquisador minuncioso, 

estudioso e voraz, por ser este um 
universo fabulosamente engenhoso, 
com qualidades polivalentes, decor-
rentes de seu caráter eminentemente 
criador. 

Co m o  ex p l i c a  An t ô n i o 
Houaiss: “…sua linguagem é veículo 
e instrumento de um psiquismo 
solicitado por múltiplas camadas 
sociais, culturais, profi ssionais…” 

Lembraria, no entanto, que ao 
nascer Joaquim Maria Machado de 
Assis foi abençoado por sua madrinha 
abastada e de elite, Dona Maria José 
de Mendonça Barroso, que imbuiu 
no menino mestiço — pai mulato e 
mãe portuguesa — e pobre, um gosto 
refi nado pelas artes e o discernimento 
do valor social dado à fi dalguia.

Machado cresceu entre dois 
ambientes distintos: o casarão da 
madrinha e o casebre de seus pais. 
Cedo entendeu o que era o poder. E 
é dentro de seu próprio conceito de 
poder que gostaria de explorar um 
pouco o caráter do escritor.

Concordo com vários ensaistas 
que a preocupação fi nanceira pre-
sente em sua obra anulava, muitas 
vezes, o cenário. No entanto, a sua 
criatividade — que lhe era peculiar 
— equilibrava este vácuo e criava a 
atmosfera da trama.

Caprichoso, minuncioso, aten-
cioso e prestativo levou toda a sua 
vida entre dois mundos: o do buro-
crata e o do escritor.

Como concepção do mundo, 
claramente vemos em sua obra um 

não conhecimento da grandeza no 
homem. Já dizia Constância Alves:

“Machado viu a natureza e 
a humildade, e concluiu que eram 
maus”. 

Não iria tão longe, porém, chego 
a concordar com Afrânio Coutinho 
sobre Machado: “A consciência da in-
ferioridade; o confl ito íntimo resultante 
da consciência da inferioridade social 
pela origem humildade e mestiça-
mento, e da preocupacão de ascensão 
social, marcou sua obra …”

Conseqüentemente, podería-
mos concluir que a obra machadi-
ana é desprovida de uma preocu-
pacão social, e repleta de grande 
introspecção e sondagem psi-
cológica, onde a análise de caráter 
era subordinada à narrativa. Ainda 
dentro deste contexto, disse Afrânio 
Coutinho: “como mestiço suas raíz-
es eram mais profundas, e com isso 
conseguiu transcender a história e 
relatar a essência do povo.”

Porém, Machado era pes-
simista e ambíguo. Pessimista ao 
ponto de ser abordado por Luís Ri-
beiro do Vale na defesa de sua tese 
para a faculdade de psiquiatria da 
Faculdade do Rio de Janeiro, onde 
estudou o terror da loucura em 
“Quincas Borba”. Diz o psiquiatra: 
“ O conto traz um caso típico de 
loucura com toda a sua evolução, 
bem caracterizada, e os seus sin-
tomas magistralmente descritos”. 
Para ele, Rubião (o protagoni-
sta) seria um paralítico clássico, 
enquanto Sofia é uma Madame 
Bovary frustrada, que resistiu ao 
crime, não por sua organizacão 

moral, mas por uma circunstância 
estranha à sua vontade.

Dentro deste romance notamos 
que Machado tão pouco é conven-
cional quanto os seus títulos. Neste, 
Quincas Borba — o personagem que 
deu o título — já havia morrido quan-
do a história começa. O personagem 
principal deveria ser o protagonista, 
porém seu subconsciente o coloca em 
segundo plano.

Encontramos Machado ainda 
mais extremista, colocando seus 
caracteres suspeitos e ruins, muitas 
vezes com equilíbrio instável, entre 
assuntos morais e religiosos, estético 
e vulgar.

Outro assunto polêmico que 
ele defendeu, por causa de seu caráter 
ambíguo, foi o Absolutismo. Aqui, 
mais uma vez, seu subconsciente falou 
mais alto quando escreveu, na Gazeta 
de Holanda, em 1887, um verso em 
resposta ao movimento Absolutista. 
O escritor se colocou dos dois lados: 
o dos negros, que eram contra a 
Abolição, e o do poder.

“…Meu senhor, eu, entra ano,
Sai ano, trabalho nisto,
Há muito senhor humano
Mas o meu é nunca visto…

Por isso, digo ao perfeito
Instituto, grande e bravo
Tu falou muito direito
Tu tá livre, eu fi co escravo”

Isso porque corresponderia à 
equiparacão social de todos os ho-
mens de cor, e à civilizacão baiana 
(Bahia e Maranhão tinham o maior 

número de escravos), a que mais 
se opunha, pois, assentava sobre a 
mesma, uma instituição servil, que, 
segundo Wilson Martins, “é a negação 
da liberdade e da iniciativa.”

Todavia, mesmo com todo 
seu cuidado estético, ele não con-
segue fugir ao seu subconsciente, 
denotando um mundo em pares, ou 
ambíguo, como por exemplo em seus 
romances: “A mão e a luva” (onde 
a luva só serve para a outra mão); 
Quincas Borba (onde Rubião assume 
o protagonista). O escritor, porém, 
não nos deixa esquecer que sua mãe 
era portuguesa, assim como Dona 
Carolina, sua mulher.

Ainda em Quincas Borba, 
referente a seu caráter ambíguo, 
Machado se utiliza de paralelismos, 
dentro de uma filosofia de com-
pensação de emoções, que são suas 
melhores técnicas “para nos trans-
portar à sua infância”: “O homem 
que saiu humilhado, vexado de si 
mesmo”, referente à entrevista com o 
ministro, recupera o próprio respeito 
quando, por sua vez, pode humilhar 
e vexar o Palha. 

Concluimos que Machado foi 
um romancista biográfico, dentro 
de um cuidado excepcional com 
a estética, com o cuidado de não 
transparecer a mácula mestiça, in-
conscientemente escondida em sua 
inferioridade. Na velhice, com seus 
cabelos e bigodes brancos, sentia-se 
melhor entre seus contemporâneos, 
como se estes lhe servissem de dis-
farce, enquanto conseguia distinguir 
as manhas no convencionalismo das 
atitudes humanas.
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Ondas do mar
Conto de Flávio R. Kothe

Após anos de trabalho e andança, eu 
estava tirando férias por uma semana 
em uma praia do centro-norte 

gaúcho. As ondas do Atlântico se armavam 
e quebravam diante de mim como haviam 
feito 40 anos antes nesse mesmo lugar e 
continuariam fazendo quando eu fosse apenas 
o pó de uma lembrança qualquer. Minha fi lha 
pequena segurava minha mão e pulava as 
ondas, dando gritinhos de satisfação.

Nesse lugar, 40 anos antes, eu havia 
visto uma bela moça num biquíni branco me 
dar um sorriso e dizer alô. Nos dias seguintes, 
voltamos a nos encontrar no mesmo lugar. 
Conversamos como se destino houvesse. 
Era início de 1968, eu fazia parte da direção 
do movimento estudantil em Porto Alegre, 
estudava Direito e Letras, dois enganos.

Temíamos que o ano não fosse bom: 
a repressão política era crescente. Tínhamos de 
encontrar uma linha entre não nos rendermos à 
ditadura e não sermos aniquilados. Eu era pobre 
feito um rato de igreja, mas tinha a cabeça cheia 
de sonhos sobre como salvar o país. Marcado 
pela formação católica, não acreditava em Deus, 
mas ainda acreditava em salvação. O sonho de 
liberdade acenava um contraponto ao dia a dia 
era a cenoura que buscávamos arrastando a 
carroça das tarefas diárias.

Eu fazia parte da direção dos centros 
acadêmicos das Faculdades de Direito e de 
Filosofi a. O perigo nos rondava e ameaçava 
explodir contra nós . Dizia-se que havia um 
informante em cada sala de aula. Eu já havia 
sido submetido, em 1964, a interrogatórios no 
quartel da minha cidade natal, Santa Cruz do 
Sul, por causa de artigos escritos em jornal e 
programas de música que, adolescente, eu fazia 
como parte das atividades de nossa união de 
estudantes. Os militares queriam nos ensinar 
a odiá-los. O único reconhecimento que 
havíamos obtido pelo trabalho fora a ameaça 
concreta de vermos nossas linhas sublinhadas 
por canetas de várias cores, enquanto o capitão 
nos interrogava sobre quem teria escrito aquilo, 
sobre quem estávamos acobertando em nossos 
artigos. Ter algum talento era ofensa. Se fomos, 
então, considerados “inocentes úteis”, úteis não 
éramos, e, se alguma inocência tínhamos, nós 
a perdemos no inquérito.

Eu era tímido com as mulheres. 
Por outro lado, sabia bem que meus anos 
de peregrinação apenas haviam começado: 
pouco tempo poderia ainda fi car onde 
estava. Eu não tinha condições de sustentar 
uma família, eu nem sequer queria ter 
família e fi lhos. Se não tínhamos mais vida 
eterna a ganhar, tínhamos o mundo a salvar: 
era tarefa sufi ciente para um mortal. O 
preço era ter de fugir para outros lugares, 
não esperando que os esbirros nos viessem 
buscar. Os amores só podiam ser provisórios, 
encontros passageiros, despedidas no alô.

As ondas do mar se armavam e 
quebravam ao meu redor. Eu segurava a mão 
da minha fi lha pequena, mas ela me fazia fi car 
de pé, enfrentando o empuxe das águas. As 
risadas dela eram sorrisos que a vida me dava, 
quando eu não esperava mais nada dela.

Há 40 anos, nesse mesmo lugar, e contra 
toda razão objetiva, quando conheci Ismênia em 
seu biquíni branco, descobri que se aninhava em 
mim, como um câncer, a esperança de poder me 
aproximar dela. Marcamos um reencontro em 
Porto Alegre. Fui visitá-la. Levei fl ores. Eu não 
havia proposto nada, mas estava disposto, pela 
primeira vez, a romper o celibato afetivo que eu 
me impusera. Antes de eu dizer palavra, ela se 
pôs a me contar a imensa saudade que sentia de 
um namorado, a mágoa que a inundava com o 
fora que recebera. Vi que eu não era ninguém 
diante disso. Ela só tinha olhos para trás, não 
para mim. Sem nada dizer, eu me despedi e 
nunca mais a vi.

As aulas recomeçaram na universidade 
e, com elas, cresceram as tensões e ameaças. 
A Faculdade de Filosofi a foi tomada por um 
grupo de alunos que eram agentes infi ltrados 
e que queriam propiciar a invasão do prédio 

pela polícia: conseguimos devolver o prédio ao 
Diretor, que, como prêmio por ter impedido um 
massacre, foi cassado com sua equipe no ano 
seguinte, assim como eu fui impedido sempre de 
me tornar professor lá. Em meados do ano, no 
centro acadêmico estourou uma bomba às 11 da 
noite, estilhaçando uma vidraça na sala em que 
estávamos reunidos. Por acaso tínhamos pouco 
antes ido para uma sala ao lado e não fomos 
atingidos pelos cacos de vidro. Poucas semanas 
depois, membros da diretoria do CA foram 
presos e submetidos a interrogatórios, até que se 
decidiu que todos deveriam sair do Estado.

Diante de mim as ondas vão e as ondas 
vêm, tão parecidas e nunca iguais, como nós, os 
humanos, espumas do mar. A mão de minha 
pequena fi lha me sustenta, enquanto a água 
nos puxa para o imenso azul e o nada. 

Sim, naquele ano de 1968 poderíamos 
ter perdido a vida várias vezes. Numa 
demonstração estudantil pelo centro da cidade 
contra o Acordo MEC-USAID e aJo 477, tropas 
da repressão subiram a Avenida Borges de 
Medeiros, avançaram também por ruas laterais 
e nos encurralaram. Nossa única alternativa foi 
entrar na Catedral Metropolitana, esperando 
que a “casa de deus” fosse o refúgio que 
costumava ser na Idade Média. As tropas 
invadiram, no entanto, o prédio sacro e foram 
nos encontrar na Sacristia. Fomos postos em 
fi la indiana, com as mãos na nuca. Quando eu 
ia saindo da Sacristia, levei uma pancada forte 
na nuca: quando me virei para trás, um revólver 
foi posto entre meus olhos. No buraco negro da 
arma, eu pude ver minha morte. Havia gozo no 
rosto do agente à paisana que me agredira. Do 
lado de fora, fomos enfi leirados ao longo de um 
muro que havia ao lado da Catedral. Tínhamos 
de olhar para o muro, mas tínhamos bem noção 
das metralhadoras e dos cães que nos vigiavam. 
Ao meu lado, um companheiro sussurrou que 
iria pular o muro e fugir. Eu disse baixinho para 
ele fi car quieto, pois se tentasse pular seríamos 
todos metralhados. Pouco depois apareceu 
uma comissão de deputados e autoridades 
eclesiais. O bispo fi cou indignado que a Igreja 
tivesse sido invadida. Fomos liberados. Saí de 
lá e fui me assentar nos bancos da Faculdade 
de Direito, assistindo aulas que nos queriam 
fazer crer que aplicar a lei seria fazer Justiça e o 
mundo não estivesse fora dos gonzos.

Poucos dias depois, nos porões da 
Faculdade de Direito, onde funcionava o 
Centro Acadêmico, apareceu um rapaz que me 
disse ser mineiro e chamar-se Matta Machado, 
pedindo que nós o abrigássemos, pois era da 
direção da União Nacional de Estudantes e 
estava sendo perseguido. Nós lhe oferecemos 
as salas do Centro para que fi casse. Havia sofás 
onde ele poderia dormir. Uma semana depois 
ele já havia sido preso e seu cadáver aparecera 
boiando nas águas do Guaíba.

Com esses e outros sinais, decidimos, no 
fi nal de 1968, que seria necessário sair das terras 
gaúchas e ir para outros lugares. O meu sonho 
de fazer o concurso para o Itamaraty esbarrava 
na informação sobre a repressão em curso 
nesse órgão do governo e o controle político 
que provavelmente se exercia em seus exames 
de admissão. Nenhum de nós, da liderança 
estudantil, havia sido convidado, ao terminar 
o curso, para lecionar na faculdade, e só por 
convite é que se podia ter uma vaga para lecionar. 
Era como se fôssemos mais burros que todos, 
como se sofrêssemos de uma estranha lepra. 
Tentei lecionar ainda no Colégio de Aplicação, 
mas aí também as portas estavam fechadas. Não 
era conveniente fazer nada por nós. Tínhamos 
muitas perguntas e as respostas que nos davam 
não nos bastavam. Os donos das respostas não 
queriam as nossas perguntas.

Algo semelhante havia acontecido 
com um colega nosso um ano antes: convidado 
a lecionar na Faculdade, para poder assinar 
contrato foi imposto que ele deveria fazer uma 
declaração pública rejeitando as convicções 
políticas que eram tanto dele quanto nossas. 
Ele queria muito o emprego, mas queria poder 
continuar se olhando no espelho: recusou-

se a fazer a declaração. Teve de ir procurar 
trabalho em outro Estado. Hoje é um grande 
pintor, menos reconhecido do que deveria.

As ondas do mar vão e voltam, no 
balanço fugidio da Terra, mostrando como 
é precária a nossa existência. A mão da 
minha fi lha sustenta o universo inteiro para 
mim, como se ele fosse um todo fechado e 
cheio de sentido. A pequena mão sustenta as 
lembranças de muitas andanças, enquanto 
relembro o que não se quer mais ouvir, como 
se hoje houvesse liberdade e o controle não 
fosse mais intenso e perfeito. Os militares, 
coitados, eram grosseiros amadores na 
repressão que hoje é feita por profi ssionais.

Eu fui para São Paulo em 1969, 
aguardando uma bolsa para estudar no 
exterior. Meu pai me ajudou, não porque me 
apoiasse politicamente, mas porque minha mãe 
percebeu que a morte me rondava e acreditou 
na saída que eu tateava entre as trevas. Foi 
uma despedida de minha terra natal. Em São 
Paulo, após alguns meses de fome e desencanto, 
consegui substituir um professor no Colégio de 
Aplicação. Sabíamos que a escola seria fechada 
no fi nal do ano, perdendo a sua qualidade 
diferencial. A diretoria já havia sido substituída. 
Eu não sabia que havia colegas e alunos que 
podiam estar dando apoio à luta contra a 
ditadura militar, mas era por isso que eles haviam 
me chamado para trabalhar com eles. Todos 
usavam máscaras. Havia uma solidariedade que 
hoje não existe mais. Ela permitia abrir brechas 
na repressão enquanto rezávamos: liberdade, 
estende as tuas asas sobre nós.

Em setembro de 1969, encontrei certa 
manhã uma colega, professora de história, 
sentada na sala dos professores. Poucos 
dias antes, eu havia dito a ela, por acaso, 
que eu não acreditava que o movimento de 
guerrilha fosse capaz de mobilizar forças 
sufi cientes para enfrentar as forças do 
exército e, por isso, achava que ele não era a 
melhor alternativa. Notei que ela estava com 
os dois pulsos roxos. Perguntei o que havia 
acontecido. Como não havia mais ninguém, 
ela me contou que na noite anterior, ela e o 
marido, que pertenciam à elite paulistana, 
haviam sido “visitados” por dois ofi ciais do 
exército e submetidos, na própria residência, 
a um interrogatório preliminar. Ela disse: 
“eu estava tão nervosa que, para não gritar, 
fi quei apertando um pulso contra o outro”.

Para minha surpresa ela me perguntou 
o que eu pretendia fazer no fi nal do ano. Eu 
disse que havia passado num exame de seleção 
para uma bolsa de estudos no exterior. Ela me 
perguntou se eu já tinha passaporte. Eu disse 
que ainda não, mas pretendia providenciar um 
nos próximos dias, pois se demorava cerca de 
um mês para consegui-lo. Ela escreveu, então, 
o endereço de um despachante na Praça Dom 
Pedro II, dizendo que ele poderia me auxiliar.

Naquela tarde fui até esse endereço, 
onde me recebeu um senhor alto e elegante. 
Quando eu disse a que vinha, ele me disse 
para logo acompanhá-lo. Fomos até o centro 
de identifi cação da Secretaria de Segurança 
de São Paulo. Havia uma fi la com centenas 
de pessoas querendo fazer a carteira de 
identidade. Achei que levaria horas esperando. 
O meu despachante me disse, porém, para 
eu continuar a acompanhá-lo. Passamos na 
frente de todo o mundo e, na entrada para 
o posto, ele apenas virou a lapela do casaco 
para o segurança e logo nos foi dada passada. 
Disse que, além do passaporte, faria uma 
nova carteira de identidade para mim.

Em dois ou três dias os novos 
documentos estavam prontos. Enquanto o 
despachante ia buscá-los na sala ao lado, ao 
olhar para algumas fotos que estavam na mesa 
percebi que ele aparecia ao lado do presidente 
Costa e Silva. Quando voltou, perguntei como 
ele podia estar tão perto do presidente. Ele 
me disse que havia chefi ado a segurança da 
presidência, que o escritório de despachante 
era apenas um disfarce, que ele próprio era 
ofi cial graduado do Exército, encarregado 

de um setor do serviço secreto, tendo mais 
de quinhentos informantes trabalhando para 
ele, de prostitutas e ascensoristas a taxistas e 
professores. Estendeu-me o passaporte e disse: 
“Tome, e saia depressa do país. Boa viagem.” Foi 
o que fi z, como se tivesse tirado a sorte grande. 
Dos meus colegas de serviço que tiveram de 
fi car por dependerem do emprego, vários 
foram postos no pau de arara.

É pena que na Alemanha o governo 
não tenha entendido que convinha fi carmos 
longe do Brasil: no fi nal do segundo ano, cortou 
as bolsas de Dagmar, Walter e a minha, não 
permitindo que concluíssemos o doutorado. 
Todos três havíamos sido colegas em Porto 
Alegre e éramos descendentes de alemães. Talvez 
os alemães temessem ser considerados nazistas 
se deixassem teuto-brasileiros completarem 
os estudos na Alemanha, retomando a cultura 
dos antepassados, talvez quisessem que não 
fôssemos concorrentes de outra raça nas vagas 
docentes da universidade, talvez fôssemos, 
como sugeriam, indignos de conviver na alta 
civilização européia. Não sei, nada nos foi dito, 
nada até hoje nos foi esclarecido: só sei que não 
se quer que se fale sobre coisas assim.

Sobrevivi mais um tempo fora do Brasil. 
No exterior, eu só valia, na melhor das hipóteses, 
como força bruta de trabalho: não podia ser 
homo sapiens. Quando voltei a São Paulo no 
fi nal de 1972, na era Médici, a época do terror 
maior, para tentar concluir um doutorado, 
a primeira pessoa que encontrei foi uma ex-
colega, uma morena de olhos verdes que havia 
estudado fi losofi a. Ela recém havia saído da 
prisão, onde fora interrogada durante semanas, 
com o marido e a fi lha recém-nascida.

A fi lha pequena havia pego uma 
pneumonia na prisão e a mãe estava muito 
preocupada em salvar sua vida. Na avaliação 
da antiga colega, “os que nos interrogavam não 
queriam acreditar que nem eu nem meu marido 
não tínhamos mais nada a ver com o movimento 
estudantil. A Operação Bandeirantes, a Oban, 
queria mostrar serviço, mostrar perigo maior 
do que havia para o regime e, assim, garantir as 
suas próprias mordomias.” Se líderes políticos 
famosos estavam sendo assassinados na época, 
por que não poderiam ser desaparecidos 
pequenos anônimos como nós?

No início de 1974, fui com amigos 
visitar Buenos Aires. Quando tive de atravessar 
a aduana em Montevidéu, o funcionário me 
perguntou qual era a minha profi ssão. Eu não 
queria mentir. Eu estava fazendo um doutorado, 
mas estudante não era propriamente uma 
profi ssão. Algo como bolsista também não. 
Professor eu não estava podendo ser. Eu disse, 
então, que era “pesquisador”. O funcionário 
uruguaio disse logo: “Oh, si, investigador”. E 
rapidamente me abriu as portas para eu passar, 
como se eu tivesse alguma importância.

Meus amigos levavam o diploma de 
formatura de colegas que haviam tido de sair 
do Brasil para não serem presos e que tinham se 
refugiado no Chile. Com o golpe contra Pinochet, 
uma parte deles havia sido metralhada num 
estádio de futebol, outra parte havia conseguido 
se refugiar na Argentina, onde esperavam o golpe 
militar que viria em breve: esperavam fugir dele, 
pois estavam com pedido de exílio para a Suécia, 
embora preferissem ir para a França. Assim, o 
diploma poderia ajudá-los a terem mais chances 
no exílio. Havia certa vergonha em ser exilado: 
a vergonha de ser cidadão de um país que 
expulsava seus fi lhos e ameaçava a sua existência 
dentro e fora do território.

As ondas vão e as ondas vêm, como se o 
oceano tivesse todo o infi nito à sua disposição. 
Eu dava as costas para a areia da praia, mas 
meus pés estavam afundados nas areias da 
imensa ampulheta que nos aprisionava. Teria 
sido tão melhor ter nascido em outro tempo e 
outro lugar. Passa a memória, mas não passa, 
porém, o tempo para coisas que fi cam para 
sempre na memória. A mão de minha fi lha 
me sustentava: assim eu tinha forças para ver 
no azul esbranquiçado do mar, enquanto ela 
brincava, a cor de chumbo da história.
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Junho na Literatura Brasileira
 

Fábio de Sousa Coutinho  

Junho é o mês de nascimento de Ma-
chado de Assis (dia 21) e de João Gui-
marães Rosa (dia 27), os dois maiores 

nomes da fi cção brasileira, nos séculos 
XIX e XX, respectivamente.

Dia 1º 
1916  – Nasce, em Carmo de Mi-
nas (MG), o escritor Murilo Rubião, 
autor de O Ex-Mágico (1947) e O 
Pirotécnico Zacarias (1974), clássicos 
de nossa literatura fantástica. Fale-
ceu em 1991.
1943  – Manuel Bandeira é no-
meado professor catedrático de 
Literatura Hispano-Americana da 
Faculdade Nacional de Filosofia 
da Universidade do Brasil (atual-
mente, Faculdade de Letras da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ).

Dia 2
1901  – Em discurso no Gabinete 
Português de Leitura, durante sessão 
solene da Academia Brasileira de Le-
tras, seu presidente, Machado de As-
sis, agradece ao Governo o reconheci-
mento da instituição como entidade 
de utilidade pública.

Dia 3
1563  – Nasce, em Pilar (PB), o es-
critor José Lins do Rego, narrador 
extraordinário e um dos maiores 
representantes dos romances nordes-
tinos da década de 30. É o autor de 
Menino de Engenho (1932), que inicia 
o Ciclo da Cana-de-Açúcar, e de ro-
mances como Riacho Doce (1939) e 
Fogo Morto (1943).
1956  – Circula o primeiro número 
do Suplemento Dominical do Jornal 
do Brasil. De 1956 a 1961, abrigou uma 
variada gama de intelectuais, versando 
sobre literatura, artes plásticas, cinema, 
música, balé e teatro, sob a direção do 
poeta piauiense Mário Faustino.

Dia 4
1789  – Morre no cárcere, em Ouro 
Preto (MG), o poeta inconfi dente 
Cláudio Manuel da Costa. A publica-
ção de suas Obras (1768) constitui o 
ponto de partida do lirismo arcádico 
no Brasil. Tentou depois a poesia épi-
ca, com o poema Vila Rica (1773), um 
dos primeiros, em nossa literatura, 
em que se faz notar forte sentimento 
de brasilidade. Nascera em Mariana 
(MG), no sítio Vargem de Itacolomi, 
na Freguesia do Carmo, em 5 de junho 
de 1729.

Dia 5
1903  – Nasce, em Juiz de Fora (MG), 
o médico Pedro Nava, o maior memo-
rialista da literatura brasileira. Escreveu 
Baú de Ossos, Balão Cativo, Chão-de-
Ferro, Beira-mar, Galo-das-Trevas e, 
por último, O Círio Perfeito. Além dos 
costumes familiares, Pedro Nava traçou 
nessas obras um completo painel da 
cultura brasileira no século XX. Faleceu 
no Rio de Janeiro, em 1984.

Dia 7
1839  – Nasce, em Vila do Carmo 
(SE), o fi lósofo e poeta romântico To-
bias Barreto, autor de Dias e Noites 
(1881), Estudos Alemães (1926) e de 
ensaios fi losófi cos e jurídicos. Faleceu 
no Recife (PE), em 1889, aos 50 anos 
de idade.

Dia 9
1934  – Falece, no Rio de Janeiro 
(RJ), o romancista e poeta Medeiros 
e Albuquerque, membro fundador da 
Academia Brasileira de Letras e um 
dos primeiros poetas a mostrar con-
hecimento da estética simbolista, au-
tor de O Mequetrefe (1888), Poesias 
(1904) e O Umbigo de Adão (1932).

Dia 10
1880  – É celebrado o tricentenário 
de Luís de Camões, com exposição de 
uma camoniana na Biblioteca Nacio-
nal (RJ). O escritor Joaquim Nabuco 
fez o discurso de abertura.
1882  – Morre em Roma (Itália) o 
poeta, fi lósofo, historiador e dramatur-
go Gonçalves de Magalhães (Visconde 
de Araguaia), um dos escritores diletos 
do Imperador Pedro II. É considerado 
o introdutor ‘ofi cial’ do Romantismo 
brasileiro, com Suspiros Poéticos e Sau-
dades, de 1836. Além dessa obra, deve-se 
registrar, no campo da poesia, A Confed-
eração dos Tamoios, de 1856, poema épi-
co que despertou reação hostil de José de 
Alencar, daí advindo famosa polêmica.

Dia 11
1935  – Nasce, em Cachoeiro de 
Itapemirim (ES), a poetisa Marly de 
Oliveira, autora de A Suave Pantera 
(1962), Invocação de Orfeu (1978) e 
A Força da Paixão & A Incerteza das 
Coisas (1984). Foi a segunda mulher 
do poeta João Cabral de Melo Neto e 
faleceu em 2007.

Dia 15
1886  – Machado de Assis publica em 
A Estação, do Rio de Janeiro, os capítulos 
iniciais de seu romance Quincas Borba. 
“Rubião fi tava a enseada, eram oito horas 
da manhã. Quem o visse, com os polegares 
metidos no cordão do chambre, à janela de 
uma grande casa de Botafogo, cuidaria que 
ele admirava aquele pedaço de água qui-
eta; mas, em verdade, vos digo que pensava 
em outra cousa. Cotejava o passado com o 
presente. Que era, há um ano? Professor. 
Que é agora? Capitalista.” (As primeiras 
linhas do romance).

Dia 16
1899  – Nasce, no bairro de São 
Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro 
(RJ), o poeta Dante Milano, “tradu-
tor magistral de Dante, Mallarmé e 
Beaudelaire”, na opinião abalizada de 
Ivan Junqueira. Sobre as difi culdades 
ou eventuais malogros de qualquer 
tradutor de poetas, Milano observou, 
sabiamente: “Pode-se traduzir o que 
um poeta QUIS DIZER, mas nunca o 
que ele DISSE”.

Dia 19
1915  – Assassinado a tiros, pelo es-
critor Gilberto Amado, o poeta Aníbal 
Teófi lo. Os dois se desentenderam du-
rante debate no fi nal da cerimônia de 
inauguração da Sociedade Brasileira 
de Homens de Letras, entidade criada 
pelo poeta Olavo Bilac.
1924  – O maranhense Graça Ara-
nha realiza, no salão da Academia 
Brasileira de Letras, a famosa con-
ferência O Espírito Moderno. Saiu de 
lá carregado nos ombros do jovem 
Alceu Amoroso Lima.

Dia 21
1830  – Nasce, em Salvador (BA), 
fi lho de uma escrava, o poeta romântico 
Luís Gama, autor de Primeiras Trovas 
(1861), e que foi posto no cativeiro por 
seu pai branco.
1839  – Nasce, no Rio de Janeiro 
(RJ), o genial Machado de Assis, au-
tor de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas (1881), Quincas Borba (1892) e 
Dom Casmurro (1900). Considerado 
o mais importante escritor brasileiro 
de todos os tempos. Era mulato, de 
origem humilde, desceu do morro 
do Livramento, onde nasceu, para 
dar novo significado à literatura de 
seu país. Com ele, o Brasil pode se 
orgulhar de ter produzido o mais 
importante romancista do século 
XIX nascido na América. No ensaio 
Instinto de Nacionalidade, escreveu: 
“Não há dúvida que uma literatura, 
sobretudo uma literatura nascente, 
deve principalmente alimentar-se dos 
assuntos que lhe oferece a sua região: 
mas não estabeleçamos doutrinas tão 
absolutas que a empobreçam. O que se 
deve exigir do escritor, antes de tudo, 
é certo sentimento íntimo, que o torne 
homem do seu tempo e do seu país, 
ainda que trate de assuntos remotos no 
tempo e no espaço”.
1868  – Nasce, em São Luís (MA), 
Graça Aranha, autor de Canaã 
(1901), romance sobre a colonização 
alemã no Estado do Espírito Santo, 
precursor do modernismo na litera-
tura brasileira.

Dia 22
1922  – Preso no Rio de Janeiro (RJ), 
o escritor Graça Aranha, acusado de 
apoiar o levante do Forte de Copaca-
bana e a causa dos jovens tenentes. A 
prisão foi ordenada pessoalmente pelo 
Presidente da República.
1924  – Chega a Belo Horizonte (MG) 
a caravana de escritores modernistas 
de São Paulo. O poeta Carlos Drum-
mond de Andrade relembra o encon-
tro: “A caravana apareceu subitamente 
no Grande Hotel (...). Fomos encontrá-la 
no fi nal do jantar (...) Lembro-me que 
saímos a pé pela Avenida Afonso Pena, e 
que então, realmente, descobrimos Mário 
de Andrade (...) As respostas de Mário 
às nossas inquietações eram ruas que se 
abriam.”.

Dia 23
1921  – Morre, no Rio de Janeiro 
(RJ), dentro de um táxi, nas proximi-
dades da Rua Bento Lisboa (bairro 
do Catete), o cronista Paulo Barreto, 
celebrizado pelo pseudônimo de João 
do Rio. Pertenceu à Academia Brasile-
ira de Letras.
1957  –  Concedido ao escritor 
João Guimarães Rosa, pelo seu li-
vro Grande Sertão: Veredas (1956), o 
Prêmio Machado de Assis, no valor 
de cem mil cruzeiros, iniciativa do 
Instituto Nacional do Livro. A co-
missão julgadora estava assim cons-
tituída: Alceu Amoroso Lima, Aní-
bal Machado, Lúcia-Miguel Pereira, 
M. Cavalcanti Proença e Valdemar 
Cavalcanti.

Dia 24
1820  – Nasce, em Itaboraí  (RJ), 
Joaquim Manuel de Macedo, au-
tor de A Moreninha (1844) e o Moço 
Loiro (1845).

Dia 27
1848  – Nasce, em Fortaleza (CE), 
o crítico literário Araripe Júnior, au-
tor dos romances Luizinha e O Reti-
rante (ambos de 1878). Neste último 
romance narra cenas da seca nos 
sertões cearenses. Escreveu, também, 
Literatura Brasileira, Movimento de 
1893 (1896).
1908  – Nasce, em Cordisburgo 
(MG), o escritor João Guimarães 
Rosa, um dos cumes, ao lado de Gra-
ciliano Ramos e Clarice Lispector, da 
prosa brasileira do século XX, autor 
de Sagarana (1946) e Grande Sertão: 
Veredas (1956). “Viver é muito peri-
goso... Querer o bem com demais for-
ça, de incerto jeito, pode já estar sendo 
se querendo o mal, por principiar. Es-
ses homens! Todos puxavam o mundo 
para si, para o concertar consertando. 
Mas cada um só vê e entende as coi-
sas dum modo. (...) O senhor sabe: 
sertão é onde manda quem é forte, 
com as astúcias. Deus mesmo, quando 
vier, que venha armado! E bala é um 
pedacinho de metal...” – trechos do 
monólogo de Riobaldo.

Dia 29
1917  – Morre, no Rio de Janeiro 
(RJ), o livreiro Francisco Alves, 
deixando para a Academia Brasileira 
de Letras toda a sua fortuna, que não 
era pequena.

Dia 30
1906  – Nasce, em Alegrete (RS), o 
poeta e jornalista Mário Quintana, 
autor de mais de 40 livros, em pro-
sa e verso, com destaque para Rua 
dos Cataventos (1940) e A Vaca e o 
Hipogrifo (1977). Foi ainda cronista 
do jornal Correio do Povo e tido pela 
crítica e pelo público como um dos 
nossos maiores poetas modernos. 
Traduziu Proust e Virginia Woolf. 
Faleceu em 1994.
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Apague a luz
Eltânia André (*)

Eu não gosto de me envolver em 
questões de religião. Tenho minhas 
crenças, mas nunca fui dado a parti-

darismo religioso. Gosto mesmo é de viver 
minha vida da melhor maneira possível e 
assim é que eu vou levando os meus dias. 
Respeito a fé das outras pessoas, só não 
consigo aceitar certas negociações com o 
céu. É isso mesmo, eu sei que tem negui-
nho aí que apronta feio e banca de santi-
nho. Só se for Santo do Pau-Oco! 

Olha pra você ver se tem cabimen-
to. Eu conheço sujeitos que quando estão 
pecando ou fazendo alguma sujeira dizem 
assim: “Jesus, apague a luz!” E quando es-
tão fazendo caridade ou algo semelhante, 
o papo já é outro – “Cristo, olha pra isto!” 
E assim vão levando os seus dias de ne-
gociação. O representante de Deus, Jesus 
Cristo, deve fi car confuso e sem rumo, é 
um tal de: “Cristo, olha pra isto” e logo 
depois “Jesus, apague a luz”, ou vice-versa. 
Acho até que na maioria das vezes a luz 
fi ca é apagada mesmo. É que eles acham 
que Cristo no escuro não vai poder ver o 
que eles estão aprontando. Ingênuos! 

Sou um homem correto e o que 
faço é às claras. Minha vida é um livro 
aberto, pelo menos para Deus. Porém, cer-
ta vez tive que lançar mão desse recurso. 
Não foi para meu benefício, não! Foi para 
ajudar um amigo, na verdade um sobri-
nho. Estava tranqüilamente em Pirapetin-
ga, na casa da mãe Santinha, espiando os 
movimentos das pessoas que passavam na 
rua, quando percebi que o safado do meu 
sobrinho, Agostinho, estava de olho com-
prido em uma moça. É que ele é casado, e 
o pior é que sua mulher estava lá dentro de 
casa, dormindo. Ele me viu, veio se aproxi-
mando e foi logo confessando:

– Tizé, o senhor sabe como são es-
sas coisas. Estava quieto e a moça fi cou me 
provocando. Sabe, não sou de ferro, sou 
de carne e osso. E além do mais ela tem 
uma par de pernas de dar gosto. O senhor 
já reparou? 

– Menino, não sou homem de fi -
car espiando as coisas dos outros não, mas 
sabe como é... não mando nos meus senti-
dos. Olhei assim sem querer, vi de relance 
e parece que ela tem as pernocas ajeitadas, 
mesmo. Só que isso não é motivo para 
você ir adiante. Já está querendo pegar, 
isso é perigoso! 

Ele parecia que estava enfeitiçado e 
não quis me dar crédito. Agostinho conti-
nuou do ponto onde tinha parado. 

– Então, vou fi car com ela aqui por 
perto e o senhor me dá um sinal se a barra 
fi car preta. 

Ele falou e apontou para um ter-
reno baldio que fi cava em frente da casa 
da mãe Santinha. Acho que ia fazer bobice 
atrás de uma pilha de tijolo que estava lá 
há um tempão. Achei meio estranho, já até 
ouvi falar de “moitel”, quando o casal vai 
pra trás da moita de capim, mas “tijolel”? 
Essa eu nunca tinha ouvido falar... Meu 
sobrinho é mesmo muito original! 

Eu não tenho nada com a vida dos 
outros, mas eu prezo pela união da famí-
lia. Somos de uma família tradicional em 
dois sentidos: primeiro porque não tem 
nenhum careca. Coisa rara! Fiquei sa-
bendo que é porque temos descendência 
indígena. Falando nisso eu recordei um 
amigo calvo, na verdade quase careca de 
tudo. Acho que o cara que é desprovido de 
cabelo sofre muito. Especifi camente esse 
amigo, que até defende uma tese, baseado 
no preconceito contra os carecas. Segundo 

ele, todo vilão de cinema é careca. Todo 
careca é ponto de referência. Quando al-
guém pergunta uma informação do tipo: 
onde fi ca a loja do fulano de tal? - a res-
posta é sempre algo assim. “Logo ali perto 
daquele careca que está passando”. Se o 
coitado do careca for gordo também, aí 
a coisa complica de vez. Careca e gordo é 
duplamente ponto de referência. A sorte é 
que na nossa família não tem careca. Gor-
do até que tem, mas tem como emagrecer, 
né! Agora, careca... 

E a segunda coisa é que não tem 
nenhum casal divorciado, desquitado ou 
separado. Olha que a família é grande! Eu 
tenho tanto sobrinho que perdi a conta 
quando já somava cinqüenta e três. Depois 
disso já nasceram mais e têm os agregados 
também, namorados, namoradas e noivos. 
Diante dessa particularidade eu tentei falar 
com o “galinha” do meu sobrinho sobre os 
riscos que envolviam aquela aventura, mas 
ele estava decidido. Então, eu falei para ele: 

– Se a operação secreta estiver cor-
rendo risco eu vou gritar: “Jesus, apague a 
luz” e você levanta de trás do murundu de 
tijolo e vem caminhando assim feito um 
inocente. Se for alarme falso, em seguida 
eu digo “Cristo, olha pra isto!”. Fechamos o 
negócio com essa combinação e ele voltou 
a investir no pecado. Daí a pouco os dois já 
estavam invisíveis no terreno baldio. Foram 
só eles se acomodarem que eu logo escutei a 
voz da dona onça. É que a mulher do traíra 
é uma fera! Aí comecei a pregação: 

– Jesus, apague a luz! 
O Agostinho apontou a cabeça 

por cima da proteção de tijolos e já ia sair 
quando percebi que a voz era de outra pes-
soa. Rapidamente corrigi: 

– Cristo, olha pra isto! 

A mãe Santinha estava sentada em 
sua cadeira na cozinha e gritou de lá: 

– Filho, tô gostando de ver. Sempre 
te falei que você precisava encontrar uma 
religião. Qualquer uma desde que fale de 
coisas boas. Parabéns! 

Eu só sacudi a cabeça. O que a gen-
te faz para proteger um casamento! 

Eu já estava cansado daquela fun-
ção, nunca gostei de servir de moleque de 
recado. Então, resolvi sacanear o Agostinho. 
Comecei a intercalar, ora falava “Jesus, apa-
gue a luz” e depois que a careta dele apare-
cia por cima dos tijolos eu recitava a outra 
frase “Cristo, olha pra isto”. E assim fi camos 
por um tempo. Acho que ele já estava até 
cansado, e eu também. Afi nal, fi car pregan-
do assim em voz alta é uma merda! 

Envolvido com essa brincadeira, 
nem percebi que a mulher do meu sobri-
nho tinha acordado. Quando vi, a moça já 
estava ao meu lado. Aí eu me desesperei. 
Você já pensou se eu fosse culpado pela 
primeira separação da família? Aí fi quei 
gritando, desesperadamente, feito pastor: 

– Jesus, apague a luz... Jesus, apague 
a luz. O Judas saiu de trás do aparato e veio 
em nossa direção rindo para a esposa. 

– Oi, amor! Dormiu bem?
 O cabelo dele estava todo revira-

do. Fiquei com medo de dar confusão, en-
tão eu resolvi cascar fora. Afi nal eu mesmo 
não tinha pecado. 

Antes de entrar dei meu último 
grito evangelizador: 

– Amém.

(*) Escritora mineira de Catagua-
ses, autora do livro de contos Meu nome 
agora é Jaque. Contato: falecomeltania@
yahoo.com.br

Machado de Assis, Cronista Parlamentar
M. Paulo Nunes

A exemplo do que fez com o conto mo-
derno, objeto de nosso último co-
mentário, Machado de Assis também 

revolucionaria a crônica, dando-lhe maior 
leveza e plasticidade, com o que contribuiria 
notavelmente para modernizá-la. Talvez sem 
ele, ao transformá-la num gênero novo, não 
pudéssemos contar hoje em dia com fi guras 
que podem ser vistas como representativas do 
gênero, como João do Rio, no início do século 
XX, Álvaro Moreyra, o doce Alvim de As Amar-
gas, não, Rubem Braga, Joel Silveira, Otto Lara 
Rezende, Fernando Sabino, o próprio Carlos 
Drummond ou o poeta Manuel Bandeira, o 
Bandeira de Crônicas da Província do Brasil.

Entretanto, queremos por hoje des-
tacar aqui o admirável cronista parlamentar 
que foi o autor de A Semana, com uma acui-
dade singular para os problemas políticos de 
seu tempo, dotado que era de uma percep-
ção enorme para sua época. Por isso é que 
não aceito de modo nenhum a acusação que 
se lhe faz de ter sido ele, em sua obra, toda 
voltada para o mundo interior, diríamos que 
para os problemas da condição humana, um 
absenteísta em política.

Tomemos como exemplo a crônica 
modelar, como estilo e como evocação po-

lítica, que é “O Velho Senado”, que constitui 
página antológica de nossa literatura, na qual 
repassa, com mão de mestre, toda uma época 
já extinta de nossa história política.

“A propósito de algumas litografi as 
de Sisson, diz-nos ele, tive há dias uma visão 
do Senado de 1860. Visões valem o mesmo 
que a retina em que se operam, Um político, 
tomando a ver aquele corpo, acharia nele a 
mesma alma dos seus correligionários extin-
tos, e um historiador colheria elementos para 
a história. Um simples curioso não descobre 
mais que o pinturesco do tempo e a expres-
são das linhas com aquele tom geral que dão 
as cousas mortas e enterradas.” (M. de Assis, 
Obra Completa, vol. II, p. 636 – José Aguilar 
Editora, Rio de Janeiro – RJ, 1974).

Fixa ele, nesse documento, de forma 
indelével, o retrato das fi guras do tempo e 
reconstrói, através delas, toda a fi sionomia 
moral de uma época, como faz com a fi gu-
ra do estadista José Maria da Silva Paranhos, 
o Visconde do Rio Branco, rememorando 
o famoso discurso em que ele faz, no velho 
Senado do Império, a sua defesa, por conta 
da demissão, por pressão popular, da função 
de ministro plenipotenciário. Vale a pena co-
nhecer o texto admirável:

“Tornei a ver aquele dia, e ainda 
agora me parece vê-lo. Galerias e tribunas 
estavam cheias de gente; ao salão do Senado 
foram admitidos muitos homens políticos 
ou simplesmente curiosos. Era uma hora da 
tarde quando o presidente deu a palavra ao 
senador por Mato Grosso; começava a dis-
cussão do voto de graças. Paranhos costuma-
va falar com moderação e pausa; fi rmava os 
dedos, erguia-os para o gesto lento e sóbrio, 
ou então para chamar os punhos da camisa, 
e a voz ia saindo meditada e colorida. Na-
quele dia, porém, a ânsia de produzir a de-
fesa era tal, que as primeiras palavras foram 
antes bradadas que ditas: ‘Não a vaidade, Sr. 
Presidente...’ Daí a um instante, a voz tomava 
ao diapasão habitual, e o discurso continuou 
como nos outros dias. Eram nove horas da 
noite, quando ele acabou; estava como no 
princípio, nenhum sinal de fadiga nele nem 
no auditório, que o aplaudiu. Foi uma das 
mais fundas impressões que me deixou a 
eloqüência parlamentar. A agitação passara 
com os sucessos, a defesa estava feita. Anos 
depois do ataque, esta mesma cidade aclama-
va o autor da lei de 28 de setembro de 1871 
como uma glória nacional; e ainda depois, 
quando ele tornou da Europa, foi recebê-lo 

e conduzi-lo até à casa. Ao clarão de um belo 
sol, rubro de comoção, levado pelo entusias-
mo público, Paranhos seguia as mesmas ruas 
que, anos antes, voltando do Sul, pisara sozi-
nho e condenado.” (Ob. cit., p. 642).

Depois de fi xar de forma imperecível 
o retrato das fi guras do tempo e reconstituir, 
através delas, toda uma fase de nossa histó-
ria política, conclui o relato à sua maneira 
niilista, evocando a visão das personagens 
desaparecendo, uma a uma, a enfi ar por um 
corredor escuro “cuja porta era fechada por 
um homem de capa preta, meias de seda e 
sapatos de fi vela.”

E conclui:
“Este era nada menos que o próprio 

porteiro do Senado, vestido segundo as praxes 
do tempo, nos dias de abertura e encerramen-
to da assembléia geral. Quanta cousa obsoleta! 
Alguém ainda quis obstar à ação do porteiro, 
mas tinha o gesto tão cansado e vagaroso que 
não alcançou nada; aquele deu volta à chave, 
envolveu-se na capa, saiu por uma das janelas 
e esvaiu-se no ar, a caminho de algum cemi-
tério, provavelmente. Se valesse a pena saber 
o nome do cemitério, iria eu catá-lo. Mas não 
vale; todos os cemitérios se parecem.” (Ob. 
cit., pp. 643-4).
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Euclides da Cunha
Fontes de Alencar

a Editora Nova Aguilar, do Rio de Janei-
ro, publicou Euclides da Cunha – Obra 
Completa, em dois volumes – edição 
organizada sob a direção de Afrânio 
Coutinho, contendo ensaios e estudos 
críticos, literários e biográfi cos de Olím-
pio de Sousa Andrade, Manuel Bandei-

Os alemães, do mesmo modo que 
os antigos gregos, no gênero da 
fi cção, não distinguem o prosador 

do poeta e têm para ambos a palavra Di-
chter, que equivale ao Poeta dos helenos; 
Poeta, isto é, criador. Todos os homens 
que são dotados do poder criador são po-
etas, evocam mundos e caracteres, ou com 
a eloqüência sinfônica da prosa, ou com a 
melodia simples e primitiva do verso (João 
Ribeiro, redizendo observação a respeito 
de Theodoro Fontane, em Crepúsculo 
dos Deuses, edição lisboeta, 1905). No 
mesmo ano o grande humanista deu-nos 
Páginas de Estética, reeditada em 1963, 
com introdução de Lêdo Ivo, pela Livra-
ria São José, do Rio de Janeiro. E nessa 
obra explicita que o poeta tira da sua 
própria fantasia, e da vida íntima, todas 
as criações, fá-las compreensíveis, objeti-
vando-as, escrevendo-as...

Antes da criação, a alma do ar-
tista está em toda a plenitude e ameaça 
rebentar: a alma enérgica e cheia, desdo-
bra-se-lhe em mil quadros, cenas, sucessos 
e fi guras que necessitam sair, tomar vulto, 
e respirar a vida externa.

Nesse diapasão, Franklin de 
Oliveira, no estudo sobre Euclides da 
Cunha que Afrânio Coutinho entrepôs 
em A Literatura no Brasil ( Rio: 3ª ed., 
J. Olympio; Niterói: UFF, 1986 ), depois 
de mencionar opiniões de Domício da 
Gama, João Guimarães Rosa e Araripe 
Junior, acresceu: Essas últimas transcri-
ções de autores brasileiros, de tão diver-
sifi cada índole, visam a mostrar a con-
cordância quanto ao tópico em que todos 
reconhecem, expressa ou indiretamente, a 
existência do poeta no autor de Os ser-
tões — do poeta e até do fi ccionista.

Evocação de Euclides da Cunha, 
pungente página de Coelho Neto em Li-
vro de Prata, de 1928, hoje compondo 
Firmo, o vaqueiro e algumas crônicas 
(São Paulo: Editora Barcarolla & Ofi ci-
na do Livro Rubens Borba de Moraes, 
2004), exprime o painel medonho: ... ali 
jazia o que restava do colosso, defensor 
da Natureza, poeta épico dos humildes, 
demarcador de fronteiras, o grande Eu-
clides,...

A 20 de janeiro de 1866, em 
Cantagalo, no Estado do Rio de Janei-
ro, nasceu Euclides Rodrigues Pimenta 
da Cunha, que terminaria seus dias por 
tragédia enorme em agosto de 1909, na 
antiga Capital Federal. 

Os Sertões, sua obra-mestra, é 
de 1902; produção que lhe abriu as por-
tas do Instituto Histórico e Geográfi co e 
da Academia Brasileira de Letras, como 
observado por Oliveiros Litrento em 
Apresentação da Literatura Brasileira 
(GB: Biblioteca do Exército-Editora e 
Forense Universitária, 1974). Adiante, 
Castro Alves e seu tempo, Peru versus 
Bolívia, Contrastes e Confrontos e, 
ainda, À margem da História. Em 1995, 

ra, Gilberto Freyre, Araripe Junior, Afrâ-
nio Peixoto e Francisco Venâncio Filho; 
a coletânea de versos euclidinos está 
precedida de texto de Manuel Bandeira, 
em que o poeta faz esta consideração: O 
próprio Euclides teria cedo reconhecido 
que o verso não seria nunca o seu apto 

instrumento de expressão literária.Tudo o 
que em sua alma havia de poder transfi gu-
rador poético está é na sua prosa máscula, 
um tanto bárbara, às vezes, mas sempre 
magnífi ca — na prosa de Os sertões so-
bretudo.

Na Academia Brasileira de Letras 
sucedeu, em 1903, a Valentim Magalhães, 
fundador da Cadeira nº 7, de que foi pa-
trono Castro Alves. Ao seu discurso de 
posse respondeu Sílvio Romero. O ensa-
ísta e crítico Artur Orlando, discípulo de 
Tobias Barreto, por isso integrado à Escola 
do Recife, de que o autor de História da 
Literatura Brasileira fora também cori-
feu, ao assumir a Cadeira nº 25 da men-
cionada Instituição cuidou da função do 
verso na antiguidade e então mencionou 
ser sempre a poesia que nos faz penetrar nas 
profundezas da alma humana...

A Revista Americana, editada no 
Rio de Janeiro, no seu primeiro número 
estampou dois trabalhos de Euclides da 
Cunha: Amazônia e Da Independência 
à República (Uma página de História do 
Brasil); e no seqüente, de 1910, republi-
cou o segundo deles. No que se lhe se-
guiu, correspondente ao 2º trimestre do 
dito ano, a RA divulgou Um Soneto de 
Euclides da Cunha, com esta nota pos-
posta: Este soneto, feito em Manaus, a 2 de 
fevereiro de 1905, encontra-se num grupo 
fotográfi co pertencente ao Dr. Jango Fic-
cher, Cônsul do Brasil em Cobija, na Bolí-
via, e do qual fazia parte o nosso insigne e 
saudoso colaborador.... 

De Rodrigo Octavio em Minhas 
Memórias dos Outros – última série (Rio 
de Janeiro: Livraria José Olympio, 1936) 
reproduzo o registro a respeito dos ver-
sos euclidianos que a Revista Americana 
difundiu: Tenho dele [EC] um autógrafo 
precioso. Ele havia ido para os trabalhos 
do Acre; e, em pleno sertão, foi feita uma 
fotografi a, dele e de toda a jovem e valen-
te comissão de técnicos que o acompanhou, 
sobre um áspero terreno de pedra. Sobre um 
exemplar dessa fotografi a, datado de 2 de 
fevereiro de 1905, escreveu Euclides aquele 
magnífi co soneto em que ele se retrata de 
modo tão ousado e signifi cativo:

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

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

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

Que o mais belo, o mais forte e o mais ar-
dente,
Destes sujeitos é, precisamente,
O mais triste, o mais pálido e o mais feio...Euclides da Cunha


