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Por ocasião das comemorações, de amplitude 
nacional, pelo transcurso dos 90 anos de An-
tonio Candido, em 2008, publiquei, no JOR-
NAL da ANE, artigo em que me associava, 

como admirador incondicional do notável aniversa-
riante, a tais celebrações. 

Com a passagem de Antonio Candido para 
a eternidade, em 12 de maio de 2017, reli o que es-
crevera há nove anos e não vislumbrei a premência 
de reparos ou revisões. Segue-se, pois, com respeito, 
veneração e, a partir de agora, muita saudade, o tex-
to/homenagem ao extraordinário mestre brasileiro, 
estampado, originalmente, no número 12 (junho de 
2008, pág. 5) do periódico de nossa casa de escritores.

Antonio Candido – 90 anos de dignidade 

Qual é o verdadeiro sentido da comemoração 
de uma efeméride, quando ela diz respeito a uma pes-
soa e, mais ainda, a um ser presente entre nós?

Para os democratas, a celebração do aniversá-
rio de alguém deve, necessariamente, constituir um 

momento de reflexão sobre o que a vida do home-
nageado representa em termos de dedicação à causa 
da justiça social, à afirmação das liberdades reais, ao 
fortalecimento dos legítimos valores da nacionalida-
de, ao engrandecimento cultural do povo de seu país 
e à defesa incontrastável da cidadania como fonte 
universal de participação no poder e nos destinos de 
uma nação.

Pois bem: estas linhas pretendem festejar, com 
a admiração e o júbilo próprios de um discípulo res-
peitoso, a trajetória pessoal, profi ssional e literária de 
um brasileiro modelar que agora atinge seus belos no-
venta 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 serie-
dade absoluta a uma atividade produtiva em que a 
qualidade científi ca, o rigor acadêmico e a precisão de 
conteúdo se aliam a uma profusão capaz de surpreen-
der e fazer pasmar o mais cético dos observadores do 
movimento editorial de nossa terra.

Continuação na página 5

HISTÓRIAS TESTEMUNHAM 
METAMORFOSES DE UM PAÍS

Ronaldo Cagiano

Dos quinze contos que compõem o volu-
me Miss Tattoo – Uma quase novela  (Ed. 
Jovens Escribas, RN, 148 pgs), de Luiz Ro-
berto Guedes, poeta, fi ccionista e letrista 

de músicas (as quais assina como Paulo Flexa), emer-
gem várias leituras, que encampam miradas sociais, 
políticas e éticas sobre uma época. Porém todas culmi-
nam numa visão signifi cativa, que diz respeito ao espe-
lho ou testemunho dos fatos, diatribes e idiossincrasias 
de toda uma geração, justamente aquela que se formou 
durante os anos de efervescência dos movimentos de 
resistência e liberação (políticos, musicais e sexuais) e o 
período nefasto da ditadura militar, em que o chumbo 
e os coturnos levaram-nos à derrocada, numa descida 
anticivilizatória, e o homem, sobretudo no caldeirão 
dos grandes centros urbanos, teve seu protagonismo 
em suas ações e re(l)ações, com suas histórias especu-
lares de um atípico brazilian way of life.

Os personagens de Luiz Roberto Guedes tran-
sitam por terrenos em que o desejo de enfrentamento 
e dissolução (ou escalonamento) de valores e costumes 
são transmutados em atmosferas e ambientes em que 
há sempre um tênue limite entre a utopia e a desilu-

são. São existências amiudadas pelas circunstâncias 
de ordem política ou moral, desmantelando esquemas 
nitidamente burgueses para chacoalhar com a ordem 
moral (pre)dominante e impor um ritmo em que a vida 
ordinária e sem cor é o que sobra nesse “mondo cane”, 
quando é necessário enfrentar, com unhas e dentes, o 
caos e a insolvência em que nos lançaram, para não ser 
tragado pela ferocidade do “status quo”. Esses persona-
gens vivem na corda bamba, num beco-sem-saídas; ex-
perimentando suas sinucas de bico ou na lâmina voraz 
das circunstâncias.

O autor é um exímio estilista no que concerne 
ao aspecto formal, manuseando com destreza, e sem 
dourar a pílula os aspectos e peculiaridades dessa pátria 
escura e atormentada que já está tão difusa na memória 
de muitos, mas é parte da história pessoal dos que a vi-
veram, como o autor. Com linguagem afi (n)ada, em que 
humor e crueldade às vezes se amparam simbioticamen-
te, percorre esses universos para retratar situações tão 
adversas e apartadoras desse homem em movimento, 
que se digladia com seu destino e seus tormentos.

Continuação na página 7

CASA VAZIA

Alberto da Cunha Melo
(1942-2007)

Poema nenhum, nunca mais,
será um acontecimento:
escrevemos cada vez mais
para um mundo cada vez menos,

para esse público dos ermos
composto apenas de nós mesmos,
 
uns joões batistas a pregar
para as dobras de suas túnicas
seu deserto particular,

ou cães latindo, noite e dia,
dentro de uma casa vazia.



2 Jornal da ANE
Junho / Julho 2017

Associação Nacional de Escritores 

VISITA À CASA PATERNA

Luís Guimarães Júnior

Como a ave que volta ao ninho antigo,
Depois de um longo e tenebroso inverno,
Eu quis também rever o lar paterno,
O meu primeiro e virginal abrigo.

Entrei. Um gênio carinhoso e amigo,
O fantasma talvez do amor materno,
Tomou-me as mãos – olhou-me grave e terno,
E, passo a passo, caminhou comigo.

Era esta a sala... (Oh! se me lembro! e quanto!)
Em que da luz noturna à claridade,
Minhas irmãs e minha mãe... O pranto

Jorrou-me em ondas... Resistir quem há de?
Uma ilusão gemia em cada canto,
Chorava em cada canto uma saudade.

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

NO BAÚ DE RUBEM BRAGA
Danilo Gomes

O pesquisador Gustavo Henrique Tuna, 
doutor em História Social pela USP, 
mergulhou no acervo do grande cro-
nista Rubem Braga (1913-1990) na 

Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio, e de lá saiu 
com um rico material, transformado em livro, que 
irá para as livrarias em começo de junho. Trata-se 
de O Poeta e Outras Crônicas de Literatura e Vida, 
da Global Editora.

A obra reúne textos de Rubem Braga sobre 
amigos escritores. Nas redações de jornais em que 
trabalhou, na Editora do Autor, na Editora Sabiá 
ou na legendária cobertura da Rua Barão da Torre 
(em Ipanema), onde morou de frente para o mar, o 
cronista e poeta capixaba esteve sempre rodeado de 
amigos e sobre muitos escreveu. Muitos deles foram 
temas de seus antológicos escritos.

Gustavo Henrique Tuna selecionou 25 tex-
tos sobre encontros com escritores como Clarice 

Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro 
Lobato, Manuel Bandeira e Graciliano Ramos. Espe-
ra-se que outros escritores façam parte do volume, 
dentre eles Fernando Sabino, Vinicius de Moraes, 
Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende, Carli-
nhos Oliveira, Antônio Maria e mais ilustres perso-
nagens.

No seu excelente livro de crônicas O Harém 
das Bananeiras, Carlos Heitor Cony escreve, à página 
118: 

Quando Rubem Braga não tinha assunto, 
ele abria a janela e encontrava um. Quando não 
encontrava dava no mesmo, ele abria a janela, 
olhava o mundo e comunicava que não havia 
assunto. Fazia isso com tanto engenho e arte que 
também dava no mesmo: a crônica estava feita.

Sobre os amigos colegas de ofício não faltava 
assunto. E sobravam engenho e arte. 

JOSÉ ALBANO:  
VERSOS DE 1906

Sânzio de Azevedo

Rodrigo Marques, meu amigo e professor 
da UECE em Quixadá, presenteou-me 
com um exemplar do Almanaque Brasilei-
ro Garnier de 1908, sob a direção de João 

Ribeiro. Sabendo-me estudioso da literatura cearen-
se, a razão do presente é o fato de nesse livro haver 
umas “Redondilhas de José d’Abreu Albano”. Como 
esta “Esparsa”: “Há no meu peito uma porta / A bater 
continuamente, / Onde a esperança jaz morta/ E o 
coração jaz doente; / Em toda parte em que eu ando, 
/ Oiço este murmúrio infindo: / São as tristezas en-
trando / E as alegrias saindo.”

Possuo três opúsculos sob o título geral 
Rimas de José Albano, editados em 1912, em Bar-
celona, Espanha, nas oficinas de Fidel Giró. Num 
deles, Redondilhas, esta “Esparsa” traz no verso 4º 
“coraçam” e, no penúltimo, “sam”, em vez de “são”. 
Houve quem achasse que o poeta queria salientar 
o caráter arcaico do poema. Mas na Antologia Poé-
tica publicada em Fortaleza em 1918, deixaram de 
aparecer essas formas, o que me levou a concluir 
que se tratava de recurso para contornar o pro-
blema tipográfico de não haver na Espanha o til 
sobre vogais.

Os outros opúsculos são  Alegoria e Can-
çam a Camoens e Ode á língua portuguesa. Note-se 
que o nome de Camões está grafado à maneira espa-
nhola.

O menos desconhecido texto de Albano é 
o soneto que se inicia assim: “Poeta fui e do áspe-
ro destino / Senti bem cedo a mão pesada e dura. / 
Conheci mais tristeza que ventura / E sempre andei 
errante e peregrino.” Manuel Bandeira, que em 1948 
organizou as Rimas de José Albano, disse que esse so-
neto “nos soa em verdade como um soneto póstumo 
de Camões”. Prefiro ficar com Braga Montenegro, que 
escreveu: “assim como Camões imitando Petrarca 
redigiria o soneto camoniano, José Albano imitando 
Camões comporia o soneto à própria maneira”.

Desconsiderando os fracos poemas nos jor-
nais de Fortaleza em 1901, creio que essas redondi-
lhas do Almanaque presenteado por Rodrigues Mar-
ques são os primeiros poemas de Albano publicados 
no Rio de Janeiro.

Mesmo escrevendo no século XX à maneira 
quinhentista, José Albano (1882-1923) foi conside-
rado por Manuel Bandeira “um altíssimo poeta”. E o 
grande Manuel Bandeira era um vanguardista.
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ARTAUD: DECIFRADOR DE VAN GOGH
Vera Lúcia de Oliveira

Os olhos azuis eram os mesmos: transparentes, fascinantes, pro-
fundos. O artista francês, multitalentoso, anárquico cultural-
mente, fala com paixão e compaixão do pintor holandês. Eles são 
Antonin Artaud (1896-1948) e Vincent Van Gogh (1853-1890). 

E o livro é Van Gogh suicidado pela sociedade, de 1947, mas que poderia ter 
sido escrito hoje. É atemporal, como toda obra-prima.

Já na Introdução, Antonin Artaud, o célebre maldito do teatro francês 
do século 20, nos adverte que, se comparada à perversidade humana, desca-
labro, inércia burguesa em toda a extensão da Terra, o fato de Vincent van 
Gogh ter assado uma das mãos e cortado uma de suas orelhas não foi nada de 
anormal, não significa que ele não tenha gozado de saúde mental.

Nesse livro impactante, arrebatador, Artaud ataca violentamente a psi-
quiatria, cujo objetivo, segundo ele, é calar a voz dos espíritos iluminados, 
como Van Gogh (e ele mesmo, acrescentamos), domando-os, para que não 
destruam as instituições conformistas da Europa. Para ele, “Diante da lucidez 
de Van Gogh em ação, a psiquiatria fica reduzida a um grupo de gorilas, real-
mente obsessivos e perseguidos, que somente dispõe, para mitigar os mais 
espantosos estados de angústia e opressão humana, de uma ridícula termi-
nologia, digno produto de seus cérebros viciados.” E culpa o doutor Gachet, 
“espírito maléfico”, “psiquiatra improvisado e causa direta, eficaz e suficiente” 
(pág. 24) da morte do artista.

Além da crítica mordaz à psiquiatria, Artaud dispara seus canhões 
contra a sociedade que amordaça o sujeito alienado para não ouvir as suas 
verdades insuportáveis. Para ele, esse alienado é um espírito iluminado, su-
perior, que se recusa a fazer parte da hipocrisia da sociedade. Lembramos 
aqui o nosso jovem poeta romântico Junqueira Freire, também considerado 
louco, com versos do poema “Louco”, que expressam essa mesma visão de 
mundo: “Não, não é louco. O espírito somente/ É que quebrou-lhe um elo 
da matéria./ Pensa melhor que vós, pensa mais livre,/ Aproxima-se mais à 
essência etérea./ Achou pequeno o cérebro que o tinha:/ Suas ideias não ca-
biam nele; /seu corpo é que lutou contra sua alma,/ E nessa luta foi vencido 
aquele.” Assim foi Nietzsche, Gérard de Nerval, Camille Claudel e também 
Artaud, que padeceu todo tipo de sofrimento por sua genialidade, por suas 
ideias revolucionárias sobre o teatro, que ele modificou na França, como so-
bre sua concepção de mundo. Viveu na pobreza, escravizado pelo ópio, num 
verdadeiro inferno.  Passou nove anos internado em asilos, mas não perdeu a 
lucidez, a capacidade crítica. Esse seu Van Gogh – tratado de estética escrito 
um ano antes de sua morte (suicídio?) – é uma prova irrefutável da clareza 
de suas ideias, pois, à parte a sua ira contra os psiquiatras e a sociedade bur-
guesa, que ele tanto odiava, a sua visão da pintura do artista de olhos azuis é 
das mais impressionantes que pode haver.

Artaud nos conta como ficou atordoado com a nova pintura do mes-
tre holandês, que nunca conseguiu vender seus quadros. Essa pintura, em 
vez da linearidade, mostrou a natureza agitada por convulsões subterrâ-
neas. Melhor deixá-lo explicar: “São pancadas, realmente pancadas que 
Van Gogh aplica sem parar a todas as formas da natureza e dos objetos. 
Destrinchadas pela punção de Van Gogh, as paisagens exibem sua carne 
hostil, o amargo de suas entranhas arrebentadas, que não se sabe, qual for-
ça insólita está metamorfoseando.” (Pág. 17) Ressalta que, na mísera sim-
plicidade de objetos retratados, Van Gogh extraiu cantos e sinfonias, sons 
de órgãos e epifanias. E, quando fala dos corvos, pintados dois dias antes da 
morte do artista, sua crítica deixa o leitor engasgado pela acuidade da vi-
são, sensibilidade artística e compaixão... Corvos negros no céu azul sobre 
campo de trigo dourado, cuja fenda parece sugerir ou antecipar o precipí-
cio que o aguardava. Esses corvos, dizemos nós, como o do poema de Poe, 
que estariam repetindo em coro o famoso canto agourento “Never more!” e 
estariam abrindo a porta para um pavoroso além. Diz ele: ”Não é frequen-

te que um homem, com uma bala do fuzil que o assassinou, cravado no 
ventre, ponha numa tela corvos negros, e debaixo uma espécie de planície, 
possivelmente lívida, de qualquer modo vazia, na qual a cor de borra de 
vinho da terra choca-se violentamente com o amarelo sujo do trigo. Mas 
nenhum pintor, que não fosse Van Gogh, teria sido capaz de descobrir, para 
pintar seus corvos, esse negro de trufa, de faustosa comilança e ao mesmo 
tempo excremencial, das asas dos corvos surpreendidos pelos resplendores 
declinantes do crepúsculo. E de que se queixa a terra ali, sob as asas dos 
faustos corvos, faustos sem dúvida, somente para Van Gogh, e ainda mais, 
suntuoso augúrio de um mal que já não lhe concerne?” (Pág. 19)

Artaud, homem culto e à frente do seu tempo, buscou na Arte o mí-
tico, como Van Gogh. Entendeu que a realidade é extraordinariamente supe-
rior a qualquer fábula, ao contrário de Gauguin, que queria elevar as coisas 
terrestres à dimensão do mito; para Artaud, Van Gogh é que estava certo ao 
achar “que se deve apreender o mito das coisas terrestres da vida.” (Pág. 22) E 
em sua longa análise, ainda nos convida a contemplar o autorretrato de Van 
Gogh, aquele do chapéu de abas caídas, para vermos que ninguém conse-
guiu, nenhum psiquiatra, diz ele, “escavar um rosto humano com uma força 
tão esmagadora” (pág. 55).

Neste ano de 2017, em que esse Van Gogh de Artaud completou 70 
anos, prestamos nossa homenagem ao pintor e ao escritor, ator e dramaturgo, 
ambos de olhos de safira, que viveram na pobreza material, foram maltrata-
dos, marginalizados, humilhados e ofendidos, mas deixaram uma riqueza 
inestimável para todos nós: a sua arte – que continua sem preço – e que so-
breviveram a si mesmos. A morte não deu a última palavra.

AS HORAS DE DEUS, AMÉM

Júlia Sursis Nobre Ferro Bucher-  
Maluschke

Horas de Deus,
Horas do Pai,
Horas da Mãe, 
Horas do Filho,

Horas dos desvalidos,
 dos mal nutridos,
 dos infelizes, dos mal amados.

Horas nossas, horas vossas,
Horas, ora, orai por nós.

Que nós?
Os nós da vida?
Nós para deslaçar?
Para nos encontrar em nós mesmos?

E que horas são essas? 
Minhas, tuas, deles, delas,
Nossas, vossas.
As horas de Deus, amém.
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ESTÚPIDO ERRO JUDICIAL
Valfredo Melo e Souza

Um turbilhão de julgamentos esbaforidos, minúcias jurídicas às pencas e o Deus Caos – Deus da 
desordem – nos remete a cautelosas e profundas refl exões sobre crises de consciência política e 
de harmonia entre os Poderes.
François-Marie Arouet – Voltaire – (1694-1778) não era ateu, já sabemos. Era Gnóstico, Deísta, 

Maçom. Acreditava na existência de um Ser Supremo criador da inteligência eterna. Rejeitava sistemas reli-
giosos que se contradiziam a ponto de se exterminarem entre si. Assim é que acolhe com tristeza a notícia da 
morte do iconoclasta Cavaleiro La Barre (1749-1765), aos dezesseis anos de idade, portando um exemplar de 
seu Dicionário Filosófi co (1762) vítima de estúpido erro judicial. Mais um, entre tantos, nessa humanidade 
oprimida! 

O caso ocorrido em 1765, em Abbéville, no dia seguinte a uma noite de tempestade e ventania, quan-
do é encontrado no chão, sobre a calçada de uma ponte, um velho crucifi xo de pau que há três séculos estava 
chumbado ao parapeito.

Ao que se sabe, Voltaire era conhecido pelo apreço aos oprimidos, às vítimas de injustiças e dos fa-
natismos e a força com que os defendia.  Quando surge este quadro, o Patriarca passa ao combate veemente 
do fanatismo, da intolerância, da superstição, da hipocrisia e da perfídia exacerbados nas oitivas. Dentre 
elas uma narrativa de Victor Hugo: “Quem lançou à terra o crucifi xo? Quem cometeu o sacrilégio? Ignora-
-se. O bispo de Amiens lança uma monitória. Eis aqui o que é uma monitória: é uma ordem a todos os fi éis, 
sob pena do inferno, de dizerem o que sabem, ou julgam saber sobre tal ou qual fato; injunção homicida 
do fanatismo à ignorância. O documento do bispo produz seus efeitos e as amplifi cações da bisbilhotice 
tomam as proporções da denúncia”.  (...) “Descobre-se que na noite em que o crucifi xo foi lançado à terra, 
dois ofi ciais, La Barre e d’Etallonde, passaram na ponte e estavam embriagados, e cantaram uma canção de 
corpo da guarda”. Os juízes de Abbéville fazem dois mandados de captura. D’Etallonde foge. La Barre é preso 
e interrogado. Chega a hora monstruosa.  Submetem o Cavaleiro à questão ordinária para ele declarar os seus 
cúmplices. Cúmplices de quê?  De ter passado numa ponte cantando uma canção? Esmagam- lhe um joelho 
na tortura; o confessor, ouvindo estalar os ossos, desmaia. No dia seguinte, La Barre é arrastado até a praça 
pública. Flameja uma fogueira ardente; a leitura da sentença é feita ao público. La Barre escuta. Decepam-lhe 
o punho, depois lhe arrancam a língua com uma tenaz de ferro e, por misericórdia, cortam-lhe a cabeça que 
é lançada à fogueira. Assim morreu aos dezesseis anos o Cavaleiro La Barre.

“Então tu, ó Voltaire, começaste o espantoso processo do passado, pleiteaste contra os tiranos e os 
monstros a causa do gênero humano, e ganhaste-a”. (...) “Em presença desta sociedade frívola e lúgubre, Vol-
taire, só, tendo diante dos olhos todas estas forças reunidas, a corte, a nobreza, a fi nança; este poder incons-
ciente, a multidão cega; esta magistratura, tão pesada ao vassalo, tão dócil ao amo, esmagando e lisonjeando, 
de joelhos sobre o povo na presença do rei; este clero sinistramente composto de hipocrisia e fanatismo. 
Voltaire declarou guerra a esta coligação de todas as iniquidades sociais, a este mundo enorme e terrível, e 
aceitou a batalha”. 

E qual era a sua arma? A que é leve como o vento e poderosa como o raio: a pena. Com esta arma 
combateu; com esta arma venceu.  O Patriarca venceu!

Onde a Justiça tarda ou se corrompe, logo entra a espada!

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE ESCRITORES – ANE

Edital de Convocação

Em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 19 de abril deste ano, os associados da 
ANE elegeram, por aclamação, diretoria e conselho para o biênio 2017/19, tendo à fren-
te o presidente Fabio de Sousa Coutinho. Na foto, os integrantes do novo colegiado da 
ANE, reunidos logo após o encerramento da AGO.

MAGNÉSIO
O que ele pode fazer por você?
Dr. Arnoldo Velloso da Costa

R$ 50,00 – 1ª edição, 312 páginas

NUTROLOGIA
Essencial contra o CÂNCER, uma doença maldita

Dr. Francisco Hubmerto de Freitas Azevedo
R$40,00 – 120 páginas

ENVELHECIMENTO HUMANO 
A vantagem de viver mais e melhor 

usando os Secretagogos
Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo

R$30,00 – 128 páginas

acesse nosso site:

www.thesaurus.com.br
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AO MESTRE, COM SAUDADE
Fabio de Sousa Coutinho

Antonio Candido lecionou na Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas e Letras 
da Universidade de São Paulo durante 
quase quatro décadas (de 1942 a 1978), 

não tendo descuidado, por um dia sequer, de parti-
cipar da vida que segue fora dos limites acadêmicos, 
nos quais uma tendência à acomodação é notória em 
todos os quadrantes do mundo. Mestre irrepreensí-
vel, galgou diversas etapas até atingir a titularidade, 
tendo requerido sua aposentadoria em episódio, de 
cunho eminentemente político, que traz a marca da 
personalidade de um homem que sempre soube co-
locar 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 Brasileira na Faculda-
de de Filosofia de Assis (SP), atualmente integrada na 
Universidade Estadual Paulista, sua atuação naquela 
prestigiosa instituição é reverenciada por quantos ali 
passaram, constituindo suas aulas autênticos monu-
mentos de formação de brasileiros conscientes e con-
sequentes, gente que, ao vê-lo e ouvi-lo, podia ter a cer-

sociológica desenvolvida em nosso país, com vistas 
à compreensão dos graves e hereditários problemas 
nacionais.

Por tudo o que fez, pensou e escreveu até aqui, 
Antonio Candido chega aos noventa anos ombreando-
-se com outros grandes brasileiros de sua geração que, 
tendo atingido idade tão significativa, igualmente se 
revelaram, em todos os momentos, de inabalável ho-
nestidade intelectual e política. E, quando faço tal 
afirmativa, 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 homenagem aos 
noventa anos de Antonio Candido permitiu que se 
perpetuasse, ainda que singelamente, o registro de 
uma rara trajetória existencial, na qual, pela prática 
incondicional das virtudes da integridade, da leal-
dade, da honradez, do respeito, da solidariedade, do 
patriotismo e do pensamento integrado à ação, um 
brasileiro ímpar dignifica o permanente combate 
democrático e, em última análise, a própria condi-
ção humana.

teza de que a existência merece ser encarada como um 
bem precioso demais para ser desperdiçado com ques-
tões que não passam pelo fortalecimento do homem 
como indivíduo na sua espécie e pessoa no conjunto 
da sociedade.

Como sociólogo, crítico e historiador literário, 
Antonio Candido leva ao paroxismo sua postura de 
intelectual engajado, de pensador sempre atualizado, 
de cidadão permanentemente ocupado e preocupado 
com os problemas estruturais que a humanidade deve 
enfrentar e superar para libertar-se inteiramente e po-
der realizar a felicidade completa, a utopia.

A leitura de apenas algumas de suas dezenas 
de obras seria suficiente para ajudar na compreensão 
dos incontáveis tropeços conjunturais e retroces-
sos institucionais por que passou, passa e, previsi-
velmente, ainda vai passar, o processo civilizatório 
brasileiro. Com efeito, Formação da Literatura Bra-
sileira (1959), Literatura e Sociedade: Estudos de teo-
ria e história literária (1965) e Um Funcionário da 
Monarquia: ensaio sobre o Segundo Escalão (2002) 
se impõem como primorosos exemplares da mais 
perfeita e acabada investigação literária, histórica e 

UM MOÇO DO SUS
Emanuel Medeiros Vieira

Não há nada de napoleônico, de “especial” na estória real abaixo.
É absolutamente anônima. Deve ser a de muitos brasileiros.
Sim, é real.
O moço (não sei o seu nome) tinha 22 anos. Havia sido aprovado num concurso federal. 
Morava em Salvador. Era de família humilde.
Não sei muitos detalhes.
Descobriu um câncer no pâncreas em estágio avançado.
Era um moço – vamos classificar assim – do SUS.
Já estava hospitalizado. O câncer havia passado para outros órgãos.
“Se é só isso por que me contas?”, indaga um leitor imaginário.
Porque preciso.
Quem me relatou foi uma nora – enfermeira séria e competente, e que esteve com o “moço do SUS”.
Numa noite, ele pediu para sua mãe dar-lhe um abraço – um longo abraço.
“Quero dormir um pouco, mãe”, ele pediu.
A mãe deu-lhe o longo abraço. 
Sentimentalizo o relato? Foi assim que me foi contado.
Não vou tentar interpretar o significado deste abraço.
O “moço do SUS” não acordou mais.
Repito: tinha só 22 anos.
É uma morte anônima, não midiática, não sai na TV nem nos jornais – que só os mais chegados comen-

tam. Quase ninguém tem conhecimento da referida morte. 
Era um brasileiro que nem eu – que nem nós.
O que teria sido a vida futura deste moço?
O relato é este.
Lembrei-me do (grande) escritor Graham Greene (1904–1991), em “O Americano Tranquilo (“The Quiet 

American”): (...) “Não queríamos que nada nos lembrasse quão pouco contávamos – quão rápida, simples e ano-
nimamente chegava a morte. (...) Gostaria que a morte chegasse com a devida advertência, de modo que pudesse 
preparar-me. Para que preparar-me? 

Eu não sabia para que nem como me preparar –  a não ser que fosse para lançar um último olhar ao pouco 
que estaria deixando neste mundo”. (...) 

A BENÇÃO MEU PAI

Antonio Temóteo dos  
Anjos Sobrinho

 
De tudo no mundo
que eu tive e perdi
algo remanesce
conserva-se aqui.
Vem todos os dias,
Já tarde da noite
comigo amanhece,
descora o pernoite.
Sempre me aparece,
mais tarde, demora,
às vezes mal chega
diz que vai embora,
mas, fica escondido 
lembrando o passado
sem fazer ruído
pra não ser lembrado.
Não me faz pergunta,
só beija, faz graça,
um leve carinho,
discreto me abraça,
mas, não me abandona
e jamais me esquece;
nas auras do instinto,
pressinto, faz prece
de amor infinito;
meu Deus ajudai,
meu anjo de guarda,
essa alma bendita,
o pai que me ama.
A bênção meu pai!

Continuação da página 1
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AS DIVERSAS FACES DO TEMPO EM  
TINTEIROS DA CASA E DO CORAÇÃO  

DESERTOS, DE DIEGO MENDES SOUSA
Alexandra Vieira de Almeida 

Logo no primeiro poema deste livro ori-
ginal do escritor Diego Mendes Sousa, 
temos o tema que vai percorrer todo o 
livro – o tempo – não em seu rosto úni-

co, mas em suas faces múltiplas, desdobrando um 
tema de uma nota solitária em toda sua amplidão 
de significados e matizes. Em “Tinteiros do Escu-
ro Mergulho”, a infância é esta face da memória 
do tempo, em que o eu não é estático, mas passa 
pela transformação do tempo como “passagem”, 
“movimento”: “passa o tempo vivaz...” A casa hoje 
e a casa que ficou se interiorizam neste ser que ad-
mite o tempo como acorde dos sonhos: “Minha 
infância/é este rio cavernoso/que parte de mim 
para mim...”

E o tempo só se densifica na escrita e os 
“tinteiros” só fazem ressaltar esta metáfora da 
tinta como uma rasura no esquecimento, ferindo-
-o, para que a dor do sangue/tinta cubra as faces 
líricas deste eu peregrino que caminha pela casa 
e pelo coração desertos. O vazio foi o que ficou. 
Resta ao presente completar esta plenitude que se 
traduz como barulho, linguagem. A “tinta fresca” 
é presentificada, a memória é revivida e a essên-
cia de sua escrita é recordar. Como disse o grande 
teórico da literatura Emil Staiger, a beleza do lírico 
é a “recordação” e nada melhor do que a poesia 
para trazer à tona todos os embates da memória, 
em seu ritmo, em sua pulsação magistral, num re-
corte que se quer inaugural, pois é volta, origem, 
infância, família: “Renascer nos rumores que não 
mais existem.”

Se no tempo da origem, temos este recor-
dar, temos um corte preciso quando se fala das 
faces do amor, pois em “Tinteiros do Alento do 
Amor”: “Não há sentimento/no anímico subter-
râneo/que restaure/o sonho das dores /vestidas/
sob o Amor”. Aqui o tempo é algo ligado à ruptura 
com o real, o real do hoje que não consegue res-
gatar do esquecimento as memórias de Eros: “À 
sombra da sonata do céu de hoje/não desarma o 
choro já acontecido”. Neste sentido, o tempo ad-
quire um outro segredo de sua multiplicidade, a 
imutabilidade do passado, como se ele quisesse 
permanecer em sua eternidade incógnita, ignota 
e indecifrável. A permanência do tempo é descos-
turar os véus do hoje que mancham, distorcem 
a visão completa da experiência vivida: “A casa 
por que passamos/preserva os hábitos/do errar 
permanente/à luz dos clarões/consumidos?” O 
tempo neste livro é visto em toda sua extensão, 
em sua grandiosidade, seja pelo viés do labirín-
tico ultrapassar das margens, das lacunas através 

do presente, seja para não medi-lo, tornando-o 
incomensurável e eterno, lembrando-nos aqui do 
“Essencialismo”, de Murilo Mendes, ao querer ul-
trapassar o tempo efêmero, que causa dor, como 
se a eternidade fosse um desarmamento da dor a 
partir do mistério.

Outra face do tempo é o erotismo na ima-
gem capturada na sua “Musa-mulher”. Mistu-
rando o sagrado e o profano, temos a imagem de 
Vênus num de seus poemas magistrais, incluído 
no livro. Diego Mendes Sousa quer eternizar o 
tempo com a amada em estado divinizado, mas 
que não deixa de ter a imanência do jogo erótico. 
Aqui temos uma estratégia inovadora na poesia 
deste poeta promissor, a mistura dos tempos ditos 
anteriormente no repouso de sua Amada atual, 
presentificando tempos eternos, mas ao mesmo 
tempo inacabados com sua Musa, pois o erotismo 
é esvaziar e preencher o vazio, o passar do tempo 
e a eternidade, como já se traduzia no verso do 
grandioso Vinicius de Moraes, “que seja infinito 
enquanto dure”. Temos nesta “dupla chama do 
erotismo”, nos reportando a Octávio Paz, um pa-
radoxo entre esta estaticidade que perdura com a 
corrosão da dor do tempo. Podemos ver no poe-
ma-título do livro esta dinâmica vazio-plena do 
sentido do tempo: “A morada é deserta/dos vazios 
repletos/de ardor.”

Portanto, temos neste livro de Diego 
Mendes Sousa estas faces do tempo em “pele-
ja eterna”, com seus “clarões” e “vulcões”, tra-
duzindo a imanência e a transcendência num 
só sopro de vida, costurando as respostas e as 
questões nos espelhos invertidos da memória. 
Neste poeta impressionante por seus poemas 
ricos e inventivos, temos a solidão da memória, 
pois esta traz a solidão profunda, mas ao mes-
mo tempo se avizinha com os fantasmas, tendo 
sua companhia nos vazios dos corpos. Nas suas 
“Visões da Grande Noite”, para além das trans-
cendências e eternidades da memória, encon-
tramos a simbologia noturna do imanente ero-
tismo: “A noite é Altair/e seus perfumes/ e sua 
seda de pele...” Assim, em Diego Mendes Sousa, 
o tempo é colocado como uma pintura numa 
moldura em que as simultaneidades dos pon-
tos de vista se cruzam produzindo um perfume 
tão animador e vivaz como de sua Amada Musa 
que pode inebriar e extasiar o seu leitor que é 
ao mesmo tempo o poeta por ora aqui estudado, 
que é leitor e escritor de sua Musa inspiradora, 
o próprio tempo que se encarna e desencarna 
nas tintas claras e obscuras da memória.

SOMBRAS LONGAS

Antônio Carlos Santini
Há de chegar o dia, no sol posto,
Quando a sombra se alonga extremamente
E o sol horizontal bate de frente,
Com dardos luminosos no seu rosto...

Há de chegar, talvez em pleno agosto,
A hora de partir serenamente
E dar o seu adeus a tanta gente,
Quem sabe, alegre, ou mesmo a contragosto...

Não se perturbe por saber que a vida
Inclui esse momento da partida
Quando as flores fenecem devagar...

Se a morte se avizinha, quem se importa?
Ela não é o porto, é só a porta
Que se abre para a Luz, de par em par...

(Minduri, 21/04/2017)

SAMJAHLIA

Ildefonso Sambaíba
 

Se o limite do tempo está na eternidade,
Ver-nos-íamos em uma sexta do semanário;
Vinte e três de um janeiro, em qual lunário?
Na inconsulta ancianidade… sem cálculos.
– Deste século e dos séculos…

 além.

Se o limite do espaço está no infinito,
Ei-la: berçário de vidas, alma de poemas;
Vestida de azul, sob a música dos fonemas,
A flutuar – Ó Terra! – em prados celestiais.
– Entre sóis e mundos plurais,

 também:

O limite da palavra está no pensamento.
Vide: a silábica pulsa lampejos quânticos;
Engravidada de versos e salmos, e cânticos.
Aclama a cadência do universo, que rodopia.
– Embriagado de harmonia,

 amém!
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HISTÓRIAS TESTEMUNHAM  
METAMORFOSES DE UM PAÍS

Ronaldo Cagiano

Guedes alcança uma projeção poética 
ao escrever sobre a realidade desérti-
ca de desses protagonistas que mui-
to nos lembram tanto os habitantes 

solitários e insularizados na vida encontradiços 
nos contos de João Antonio, como aqueles des-
baratados de Nelson Rodrigues, e, ainda, os in-
quietos metafísicos de Samuel Rawet. E é com 
extrema contenção formal que explicita a ausên-
cia de melodia ou harmonia nessas trajetórias 
humanas. Mas é na palavra que os retrata que 
carrega, com sua secura e realidade, uma car-
ga semântica e uma força metafórica, mais pelo 
rigor com que o autor reconstrói esses mundos 
do que por um uso reiterado de adjetivações. 
Estamos diante de um escritor cuja construção 
literária, na poesia ou na prosa (juvenil e adulta) 
não se perde em malabarismos, firulas ou con-
torcionismos, pois sua habilidade é escreviver 
sobre o que é realmente essencial e profundo, 
sem necessidade de estripulias verbais ou verni-
zes de linguagem, no mesmo diapasão de Tche-
cov ou Graciliano Ramos, autores modelares 
para qualquer candidato a (bom) escritor, em 
cujas obras nada falta ou sobra e que usam me-

ticulosamente a palavra na sua função de dizer e 
comunicar, jamais para enfeitar.

Na prosa de L. R. Guedes o substantivo se 
impõe com toda sua plasticidade, cada frase, cada 
parágrafo, cada página é um retrato sem retoques 
do que o autor recolhe no dia a dia e irrompe de 
sua experiência de anos transitando pelos becos, 
vielas, ruas, avenidas, periferias – uma espécie de 
aguda aferição estética – em clave de alta litera-
tura sobre o mundo e o submundo que nos cer-
ca. Toda essa realidade se impõe como flagran-
tes crônicas cinematográficas (às vezes temos a 
sensação de que entramos não numa história, 
mas nos imbricamos num road movie, com essas 
passagens e paisagens refletidas no retrovisor da 
memória) com sua própria bagagem existencial, 
notando-se, claramente, que o autor recuperou 
(ou resgatou do inconsciente pessoal ou coletivo) 
os referenciais e totens, as mitologias e arquéti-
pos de uma geração que sofreu suas transições 
e metamorfoses, nada passando despercebido ao 
seu olhar cirúrgico, da música ao cinema, da cul-
tura de massas e dos ícones pop aos desbundes, 
desatinos e leitmotiv da rapaziada (sexo, álcool, 
droga & rock and rol).

Na construção desses contos, o autor cria 
tipos paradigmáticos, como esse Josué Peregrino, 
funcionando como uma espécie de personagem-
-rio, caudatário de muitas histórias e sensações, de 
conflitos familiares a embates com a lei, de tensões 
com o tempo de obscurantismo político à busca do 
prazer e do erotismo. Migrando, ora de uma histó-
ria para outra; ou, de um livro para outro, daí seu 
nome-metáfora, recurso que o aproxima de um al-
terego poderoso a reverberar a voz de um escritor 
que sabe contar sobre seu tempo sem engodo ou 
mistificação, porque sintonizado com todas as ur-
gências, dilemas, tormentas e inquietações que tan-
tos viveram. Sem dúvida um autor que “transforma 
num retrato em que nossa humanidade se reconhe-
ce”, como afirma Sérgio Fantini na apresentação da 
obra. Por isso, Luiz Roberto Guedes está a mere-
cer um lugar de destaque no cenário da literatura 
contemporânea brasileira, numa época em que 
mediocridades são incensadas sem pudor e auto-
res de elevado nível estético hibernam nas gavetas 
ou são criminosamente negligenciados pela crítica 
rendida e a mídia vendida nesse mercado editorial 
massacrante e avassalador, com suas hegemonias e 
monopólios vergonhosos.

O QUE FAZER EM TEMPOS SOMBRIOS?
Flávio R. Kothe

Numa era de comerciantes, a guerra 
serve para se perceber o que real-
mente importa, aquilo que não tem 
preço. Está havendo uma ditadura 

em nossa terra, e uma guerra. Nosso povo mata 
milhões e morre também aos milhões. Pode ma-
tar dez vezes mais que morre, mesmo assim perde. 
Na guerra, todos perdem, menos os generais ven-
cedores. O futuro se prenuncia pior que o péssimo 
presente.

O que fazer em tempos sombrios? Sou ape-
nas um pequeno funcionário público, um barnabé 
da cultura, que cuida de museus e monumentos 
numa época em que eles são destruídos. Nada 
construímos. Que menos se destrua é o máximo 
que podemos construir. Temos de preservar o 
que mais merece ser preservado. Os bombardeios 
das cidades se aproximam. Estamos selecionan-
do e embalando as obras mais importantes, para 
escondê-las em minas desativadas, a salvo de 
bombas e bárbaros. Ao inimigo interessa difamar 
e destruir o melhor que o nosso povo produziu.

O melhor de nós não impediu que o pior 
se impusesse. Monumentos da cultura são docu-

mentos da barbárie, dizem; momentos dos gênios 
precisam ser preservados, creio. Nossas melhores 
obras de arte serão, como nossos trilhos, levadas 
pelos vencedores: espólios de guerra. Temos de 
esconder em cavernas a alma perene do nosso 
povo, evitar que se tornem troféus, cabeças de ini-
migos exibidas na entrada das aldeias.

A mim não basta, porém, salvar obras pre-
téritas. Sem os autores do presente, não teremos a 
continuidade para um futuro que guarde algo de 
nós. Quero ajudar a salvar os melhores homens do 
presente, aqueles gênios raros, muitas vezes pou-
co reconhecidos, que sejam capazes de fazer o que 
a maioria de nós não consegue. Já tenho mais de 
sessenta anos, não estou mais lutando em causa 
própria.

O que fazer quando tudo naufraga? A 
quem guardar lugar no último bote salva-vidas? 
Não, para mim a resposta não é mais “mulheres 
e crianças”. Entre os lobos, os mais fortes comem 
primeiro, assim a alcateia toda terá mais chance 
de se alimentar. Quero salvar os gênios: cientistas, 
filósofos, literatos, pintores, artistas em geral. Não 
são grandes para mim os atletas: corpos passam 

como as ondas na praia. O que permanece é o es-
pírito: o que parece mais sólido se desfaz no ar; o 
menos sólido se consolida.

Fiz uma lista de 50 nomes a serem preserva-
dos. Para minha surpresa, meus chefes aceitaram 
a proposta e acrescentaram mais 100. Levada às 
autoridades mais altas, a lista subiu a 500 nomes: 
esses homens não devem ser enviados à frente de 
batalha, podem ser úteis para cavar trincheiras 
nos campos; as mulheres podem trabalhar como 
enfermeiras em hospitais ou ambulâncias, sem 
precisar ir lá onde os canhões estão troando. As 
obras deles devem ser agora guardadas no fundo 
de minas abandonadas.

Salvamos, assim, vidas que consideramos 
mais preciosas. A igualdade dos homens é que 
todos são diferentes. Cada um deles terá de pro-
var ainda que mereceu ser salvo. Somos um povo 
culpado, seremos condenados como os vence-
dores sempre fizeram com os vencidos. Músicos 
passam, a música fica; professores de filosofia se 
esgotam, o filosofar não; cientistas se acabam, a 
ciência não. Se algo do nosso espírito se preservar, 
talvez o corpo do nosso povo possa ressuscitar.

Continuação da página 1
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URUCUIA REVISITADO
Wilson Pereira

O escritor Napoleão Valadares transita, com talento e arte, por diversos gêneros 
literários. Já publicou mais de uma dezena de livros, dentre os quais romances, 
contos, crônicas, poesia e teatro, além de prestar um bom serviço à literatura 
aqui produzida, com o Dicionário de Escritores de Brasília. Escreveu também 

um livro sobre a obra de Guimarães Rosa: Os Personagens de Grande Sertão: Veredas.
Demonstra conhecimento e domínio das diversas técnicas e capacidade exemplar 

de construção literária, com o trato fino da linguagem, que alcança sempre, em sua lavra, 
elevado grau de literariedade.

No entanto, parece ser de predileção do autor as composições em prosa narrativa, 
principalmente o romance e o conto. De feição predominantemente regionalista, seguin-
do o veio explorado magistralmente pelo autor de Grande Sertão: Veredas, de quem Na-
poleão certamente recebeu valiosa e salutar influência, seus livros constroem, a par dessa 
influência, suas próprias veredas, num estilo comedido, sem arroubos e invencionices 
impertinentes, mas com a propriedade e o bom gosto só conquistados pelos escritores 
de alta linhagem literária. Em geral, suas narrativas retratam o sertão mineiro, tecendo 
tramas bem articuladas e envolventes, cujos personagens são seres típicos das fazendas, 
dos arraiais, dos povoados de Minas Gerais, especialmente da região do Urucuia. E o que 
vem à tona são vidas de gente simples, mas que, nas narrativas do autor, ganham signifi-
cado e estrutura romanesca, pelas implicações existenciais, pelas façanhas que protago-
nizam, pelas peripécias que enfrentam na labuta pela sobrevivência, e pela realização de 
seus sonhos, na parte que lhes cabe para o cumprimento de seus destinos.

Aliás, Urucuia é o título do primeiro romance de Napoleão Valadares, obra mui-
to bem recebida pela crítica. O escritor mineiro Danilo Gomes assim a conceituou: “As 
catiras, as Festas de Reis, a moda de viola, o linguajar pitoresco que o autor resgata e 
transforma em arte literária da melhor qualidade (...) Minas, um mundo, um mundo 
de gado e tropa, mula ruana, cavalo rosilho, boi barroso, boiada nas enchentes, grandes 
rixas. Pontas de faca, a desavença de Honório e Jorge”.

Do Sertão, último livro de Napoleão Valadares, recentemente lançado, traz um 
conjunto de contos cujo ambiente, os personagens e os motivos temáticos seguem a mes-
ma trilha de seus romances, só que agora fragmentados em pequenas histórias. E, natu-
ralmente, os personagens são tipos recriados desse mesmo rincão mineiro. Como autên-
tico urucuiano, nascido em Arinos, onde ainda tem propriedade rural, o autor maneja 
sua matéria com conhecimento de causa, demonstra, além de desenvoltura, pela vivência 
no espaço geográfico, e intimidade, pela convivência com as pessoas que nele habitam 
e labutam. Disso resulta preciosa extração de todo um cabedal de cultura, de sabedoria 
viva, pode-se dizer de sabença, que se subentende das ações e atitudes de seus persona-
gens, inspirados na realidade cotidiana de pessoas simples e humildes, mas com valores e 
virtudes humanos sólidos. É o que se percebe, por exemplo, na descrição do personagem 
Tomazão: “No cumprimento de tratos e compromissos, via-se sempre na obrigação de 
ser correto e completo, nunca deixando acontecer escorrego” (p. 53).

E o autor, mesmo quando explora aspectos ou episódios picarescos, burlescos, ou 
tropeços e mazelas, dá tratamento respeitoso e simpático a seus personagens, sem expô-
-los a vexames ou a ridículos humilhantes.

O humor está presente em muitas dessas peças narrativas, muito bem contadas, 
tanto pelo inusitado de muitas situações, quanto pela produção/recriação do linguajar 
caipira daquela gente deveras interessante. Deve o leitor divertir-se com muitos “casos”, 
que seguem um enredo aparentemente corriqueiro, mas que apresentam desenlace de 
surpreendente comicidade, como ocorre, para citar apenas quatro exemplos, em “A Sere-
nata” (p. 9); “Caim” (p. 32); Tomazão, a Mulher e a Outra” (p. 53); e “Égua Sonsa” (p. 103).

O toque de humor e a verossimilhança dos fatos, além da maneira descontraída, de 
uma quase oralidade, como são narrados, emprestam a muitos dos contos do livro um sa-
bor de causos. E isso, salvo engano, não é muito comum entre os contistas brasileiros, sendo 
mais frequentemente executado por cronistas. Ocorrem-me, em relação à espécie conto, 
os já um tanto remotos Contos Gauchescos e Casos do Romualdo, de J. Simões Lopes Neto.

No entanto, os contos de Napoleão Valadares têm alcance mais amplo – além 
do cômico – que é, vale ressaltar, o de resgatar e recriar o mundo do sertão urucuiano, 
com seus tipos humanos peculiares, cujo linguajar tipicamente caipira e regionalista en-
riquece a Língua Portuguesa e a Literatura Brasileira. Além disso, o autor tece e costura 
um tecido cultural, humanístico e existencial de variada e bela estampa, arrematado pela 
expressão de refinado acabamento literário.

CÁRCERE CONSENTIDO

Olga Savary

Excluída do convívio social,
submetida a maus tratos diários,
a poesia me toma de refém.

Superlotada, a poesia me encarcera
e me vigia vinte e quatro horas/dia
em prisão de segurança máxima.

Apesar disso não me sublevo,
não destruo o colchão nem incendeio a cela,
não cavo buraco no chão e não me evado.

_________________
(Poema inédito, do livro Ara, no prelo
– em tupi, significa luz, dia.)

PIRANDELLO
Mauro de Albuquerque Madeira

Pirandello, mesmo em italiano, parece-nos tão 
familiar quanto Machado de Assis ou Drum-
mond.  Suas histórias ressumam a vida rural 
italiana do começo do século XX, cheia de re-

ligiosidade reacionária da época, em conflito bonachão 
com os liberais ou socialistas, que representavam o pro-
gresso laico que pretendia libertar-se do domínio papal 
ou eclesiástico daquela Itália, cujo espírito latino tanto 
parece irmão do nosso luso-brasileiro. As procissões e 
beatices da minha Bahia dos anos cinquenta, que não di-
feriam muito do clima religioso do final do século XIX, 
estão lá nos costumes do sul da Itália de Pirandello. As 
batinas (toniches) de Montelusa não devem surgir fami-
liares a um leitor saxônico, como parecem a um leitor 
brasileiro, pelo menos da minha idade. Talvez os jovens 
de hoje não sintam isso bastante. O clima cultural é ou-
tro. A televisão, a internet, o celular mudaram radical-
mente o mundo. Acho que é por isso que não me incluo 
entre os fãs da cibernética ou do facebook. O mundo de 
Pirandello é outro. A Itália dele lembra a minha infância, 

por mais distante que a Bahia esteja de lá. Os laços cultu-
rais latinos são fortes o bastante. A antiga religiosidade, 
a mesma origem linguística (que faz o italiano ser tão 
irmão da língua portuguesa), aquele tom machadiano 
que torna Pirandello tão fácil de entender, tão finamente 
irônico, tão distante e tão próximo dos seus persona-
gens, a ruralidade dos pequenos “paese”, aldeias e vilas 
com seus camponeses, padres e freiras, beatas e livres-
-pensadores, tudo torna a leitura fácil e agradável, como 
se um mundo longínquo e conhecido voltasse a brilhar 
na folha de papel ou no leitor eletrônico. A literatura, a 
boa literatura, é um refresco da mente, é um ressuscitar 
de mundos que se acabam e se renovam, na  incessante 
necessidade humana de repetir-se e reinventar-se, por 
mais que novidades tecnológicas mudem o mundo. Fico 
pensando no tempo que os jovens estão perdendo, ao 
manusear freneticamente os seus celulares, laptops, ipa-
ds, smartphones, ifones, tablets. Poderiam estar lendo 
Pirandello, para voltar ao mundo real, ao mundo histó-
rico que os precedeu e que eles ignoram. 

Gostaria de saber qual é o mistério da proxi-
midade de Pirandello. Ele é irmão de Guy de Maupas-
sant, de Tchekhov, de Machado de Assis. Mas ele não 
exala o trágico de Shakespeare, de Faulkner, de Ho-
mero. Ele parece lembrar a suavidade de um Gilber-
to Freyre, no que este tem de mais literário e menos 
sociológico. E aqui surge de novo a nossa semelhança 
latina. Tem hora que penso que os italianos são mais 
parecidos com os brasileiros do que os portugueses, 
que nos deixaram a língua. No fundo, talvez, esteja 
a língua latina, que é a mãe das nossas línguas neo-
latinas. Outro traço que talvez nos una seja a flexibi-
lidade, a falta de disciplina, o laissez  faire, a alegria 
de viver, tudo o que para nós gerou o carnaval, e para 
eles, a renascença, para nós, um Machado de Assis, 
para eles, um Pirandello.  Nos vícios, o Berlusconi de-
les me lembra o nosso Maluf (e outros mais recentes), 
corruptos, safados, espertos, frequentemente libertos 
das peias da justiça, da legalidade. (Mas a Lava-Jato 
chegou e vem aí outra história...)
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PARAÍSO DAS HIENAS*
Roberto Nogueira Ferreira

Da série poemas indignados. Escrito em 2005, 
depois de acompanhar o depoimento de um Deputado 
Federal, dando início ao célebre caso nacionalmente co-
nhecido pela alcunha de “mensalão”.

De textos e versos se leva uma vida. Não im-
porta o tamanho da ferida. Quanto maior 
for, mais deve ser curtida. Pro corpo, há 
sempre uma pomada, um unguento. Pra 

alma, uma poesia a ser lida.
No Congresso-Delegacia, senta-se à frente quem 

mente. Deliberada/mente, calculada/mente/. Hienas in-
quisitórias, corruptas de sempre, discursam e riem des-
carada/mente, histérica/mente. O depoente? Também 
mente.

Quando corruptos de ontem, vestais hoje se 
apresentam, o povo incauto saúda e comenta: eis o novo 
herói! Roubou como nunca, difamou como sempre, en-
lameou, delatou, pouco importa. Roubou tanto que ho-

nesto ficou. Nobreza? Não, apenas visa beneficiar-se de 
sua própria torpeza. 

“Abençoai as hienas”, principalmente as políti-
cas, pentacampeãs imorais, “pois deste lado do muro 
o jogo é duro, meu Pai, que só ter piedade de nós não 
vale a pena”.

Abençoai as hienas do PT que enlamearam uma 
das mais belas histórias políticas da vida republicana. 
Abençoai as hienas que sentem saudades da canalha 
que governa sem olhar para baixo. Abençoai a “pau-
licéia desvairada”. E a banca urbana e rural, vis, como 
todas as bancas.

Abençoai a hiena Engavetadora-Geral de processos. 
Abençoai os R$ 10 bilhões que salvaram os bancos. Abençoai 
o Banco Central e o governo do PSDB que salvaram Caccio-
lla. Abençoai o cofre da Roseana, as rãs do Barbalho e os po-
ços artesianos do Inocêncio. Abençoai o PSDB que agenciou 
a Emenda da Reeleição! Abençoai fraudadores do painel do 
Senado. Abençoai os “braços” direitos de Collor. Abençoai o 
Ministro da Saúde que liquidou a mineira Biobrás. Abençoai 

QUAL A RAZÃO DE ESCREVER?
Gilmar Duarte Rocha

toda essa curriola, porque “só ter piedade de nós não vale a 
pena”.

Abençoai o governador mineiro que pariu Marcos 
Valério, que pariu o software do mensalão mineiro e o 
trouxe para Brasília. Abençoai a “alegria raivosa”, que goza 
a agonia de Lula. Abençoai todas as hienas que, insones, 
sonham golpear a democracia. 

Quem sabe, um dia. 
Abençoai a mídia, amestrada, sempre a dizer 

amém, como lhe convém. Porque imprensa já não há, só 
um grande departamento comercial.

Abençoai o gênio Niemeyer, que anteviu o Con-
gresso de hoje e de seus traços saiu o mico. Ao fundo, 
duas torres gêmeas. A seus pés, dois pinicos, um virado 
pro céu; outro, pro esgoto. Dentro, circo e cambalacho.

Abençoai, oh! Pai, o Congresso Nacional, imponente 
mausoléu. Na aparência, Catedral; por dentro, bordel.
____________________
(*) Paraíso das Hienas é uma belíssima canção, letra e melodia de Ac-
cioly Neto. Inspirei-me nela, em suas idéias e versos. E usei a mesma 
ladainha: “porque só ter piedade de nós não vale a pena”

Poucos autores tiveram em vida reconhecimento do valor inconteste de sua obra 
literária, e muito poucos ainda alcançaram esse galardão e lograram algum tipo 
de êxito financeiro.
No primeiro enunciado, podemos citar alguns nomes de homens/mulheres 

que viveram de letras, produziram em média ou larga escala, lograram valorização, 
mas não dispuseram de expressivo retorno pecuniário em vida. No plano internacio-
nal podemos citar os exemplos de Robert Louis Stevenson, Walt Whitman, Ralf Wal-
do Emerson, Albert Camus, Miguel Ángel Asturias, Ilya Erenburgh, Júlio Cortázar, 
Alberto Moravia, Gertrude Stein e Ezra Pound. No plano nacional, por limitação 
natural de mercado de leitores, esse romaneio é proporcionalmente mais extenso, 
onde pode-se listar Graciliano Ramos, Olavo Bilac, Oswald de Andrade, Mário de 
Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, José Lins do Rego, 
João Cabral de Melo Neto e o melhor de todos, Machado de Assis, que, embora tives-
se vivenciado a glória e colhido em vida os louros da sua genialidade, não amealhou 
tostão suficiente para ser vizinho dos contemporâneos afortunados – se fosse essa a 
sua vontade -, que residiam em palacetes e solares no Botafogo, no Leme, na Urca, 
no Catete, ou ter proventos suficientes para investir em debêntures de empresas que 
emergiram a todo vapor após a política de expansão de mercado de capitais do go-
verno Deodoro da Fonseca, sob a batuta do então ministro da fazenda Ruy Barbosa. 
Viveu como pôde, viveu bem e faleceu realizado em sua modesta residência do bairro 
do Cosme Velho.  

No segundo enunciado, o dos literatos que obtiveram êxito crítico, editorial, mer-
cadológico e financeiro com o coração ainda batendo no fundo do peito e os pulmões 
filtrando ar a pleno vapor, começaria o elenco internacional por Sir Walter Scott, Alexan-
dre Dumas, Charles Dickens, Victor Hugo, Júlio Verne, Mark Twain, Hemingway, John 
Steinbeck, André Gide, Pirandello, Graham Greene, Faulkner, García Márquez, Vargas 
Llosa e terminaria pelo mais bem-sucedido de todos: William Shakespeare, na minha 
modesta opinião. Como tudo na vida do bardo inglês é envolvido de lendas e mistérios, 
consta que amealhou fortuna considerável, tendo sido dono de companhia de teatro e 
tendo recebido afagos em profusão da corte elisabetana. 

Dentre os brasileiros, enquadram-se nesse faustoso rol apenas dois nomes: 
Jorge Amado e Érico Veríssimo. Paulo Coelho, o mais exitoso literato tupiniquim do 
ponto de vista de mercado, financeiro, quase um popstar, ainda não foi aprovado pelo 
crivo inexorável da crítica especializada em rotular padrão de qualidade a um homem 
de letras.

Contudo, infelizmente, contudo, há escritores que produziram verdadeiras gemas 
literárias; prosa e/ou poesia amalgamadas com diamantes e rubis; epifanias, iluminações 
e deslumbramentos sob a forma de letras, e que não tiveram a primazia de ver o trabalho 
reverenciado (e remunerado) ainda em vida.

No círculo ultramarino os exemplos são vastos, principiando pelo criador da 
maior obra-prima da prosa ocidental, O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha, 
Miguel de Cervantes – inclusive contemporâneo de Shakespeare – que nasceu, viveu e 
morreu financeiramente aos trancos e barrancos e não vislumbrou, nem uma réstia de 

luz sequer, do sucesso estrondoso que o seu maior produto (o cavaleiro enlouquecido e 
febril do planalto central da Espanha) faria de forma progressiva e geométrica ao longo 
dos séculos. À guisa de simulação, se um 1/10 dos direitos autorais auferidos com a venda 
de sua obra principal, e mais, se os royalties de uso de imagem e patente do seu cavaleiro 
errante fossem embolsados, o escriba espanhol decerto teria condições de ser dono de 
uma das fabulosas e valorizadas ilhas baleares.

Há casos similares ainda em Europa de tempos mais recentes, como o tcheco 
Franz Kafka, que pouco antes de falecer, ainda em condição de autor pouco conhecido, 
autorizou o seu amigo Max Brod a atirar na fogueira todas as suas obras, inclusive o 
clássico O processo. Felizmente o seu dileto, lúcido e verdadeiro amigo não cumpriu 
o insano desejo do falecido. Há outros exemplos como Marcel Proust, Rimbaud, Jane 
Austen, as irmãs Brontë, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, este último cada dia 
mais lido e cada dia mais usado como parâmetro na arte de construir histórias de quali-
dade temperadas com especiarias que demandam sucesso via de regra, como suspense, 
terror e mistério. Nenhum deles gozou, no plano terreno, da fama e das benesses que 
dela decorrem.

No Brasil, como já foi mencionado, muita coisa boa já foi produzida aqui; tra-
balhos reconhecidos e laureados de diversos autores; muita medalha, insígnia, con-
decoração, divisa, no entanto, ganhos financeiros, que são abundantes em escritores 
da atualidade, mormente dos países de língua inglesa, passaram ao largo da maioria 
deles.

Um escritor nosso, em especial, teve uma trajetória sui-generis: Lima Barreto.
O carioca Afonso Henriques de Lima Barreto (13.05.1881-01.11.1922), ou sim-

plesmente Lima Barreto, independente dos problemas financeiros, de saúde (dele e da fa-
mília), do alcoolismo, conseguiu produzir peças de ficção de extrema qualidade literária, 
amparado sempre na linha da escola realista – então vigente na época –, onde Machado 
de Assis era o expoente maior. Escreveu obras do naipe de Recordações do escrivão Isaías 
Caminha, Vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos e a sua obra-prima, O 
triste fim de Policarpo Quaresma.

Apesar do enorme talento e certa produtividade, não auferiu o mínimo reconhe-
cimento durante vida, apesar de elogios esparsos de acadêmicos da época. Teve sua obra 
reconhecida muitos anos após a sua conturbada vida (morreu louco num sanatório) e, de 
acordo com críticos atuais, sua produção ainda não foi devidamente balizada e avaliada.

Enfim, escrever é uma arte, e o artista literário não pode ficar esperando láurea 
porque ela poderá vir ainda em vida, sob a forma de condecoração e benefícios pecuniá-
rios, poderá não vir, poderá vir na posteridade e por aí vai.

Em suma, o literato tem que ter em mente que ele é um ser escolhido por Deus 
para cumprir um desígnio que lhe foi conferido; cumprir com satisfação e sinceridade; 
sentir-se sempre feliz naquilo que faz; ser íntegro, honesto e irrequieto; e estar antenado 
constantemente, procurando amalgamar as lições aprendidas com mestres do passado 
com as inquietudes e desafios que a vida lhe oferece em profusão. Creio que seja essa a 
principal razão de escrever. Ah! Os louros! As pecúnias! Serão sempre bem-vindos. Se 
vierem.
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LUIS DA CÂMARA CASCUDO  
DIA DO FOLCLORE

Ariovaldo Pereira de Souza

Em nossas publicações, sobretudo nossos livros “Uma Viagem pelo Folclo-
re Brasileiro”, 1ª e 2ª edições, nos abeberamos em muitas fontes para tra-
zermos ao público leitor um trabalho amplo, abrangendo o folclore de sul 
a norte do país, discorrendo sobre o folclore de cada região e respectivos 

estados.  Uma história fidedigna extraída de trabalhos dos mais ilustres autores e 
seus mais apurados extratos culturais.  Bebemos nas fontes de consagrados histo-
riadores e folcloristas, tais como Alceu Maynard Araújo, Roberto Benjamim, Ve-
ríssimo Melo, Salvador Ferrando Lambert, Saul Martins, entre outros não menos 
expressivos. No entanto, não poderíamos deixar de citar em primeiro lugar aquele 
que, para nós, é o mais importante folclorista, o mais festejado de todos. Estamos 
falando de Luis da Câmara Cascudo.

Quem foi Luis da Câmara Cascudo? Foi um importante historiador, jor-
nalista, etnólogo, professor universitário, advogado, antropólogo e, principal-
mente, folclorista brasileiro. É considerado um dos mais importantes escritores 
e estudiosos da cultura popular brasileira, com destaque para o nosso folclore. 
Apaixonado, pois, pelas tradições populares, superstições, literatura oral e his-

tória do Brasil. Sua biografia é uma das mais ricas da cultura brasileira. Nasceu 
Câmara Cascudo, na cidade de Natal (RN) em 30 de dezembro de 1898. Lecionou 
na Faculdade de Direito de Natal; trabalhou como jornalista em vários órgãos da 
imprensa de Natal; recebeu, em 1956, o prêmio Machado de Assis, o principal 
prêmio literário brasileiro; faleceu aos 87 anos em sua cidade natal em 30 de julho 
de 1986. Suas principais obras: Alma Patrícia (1921); História que o tempo leva 
(1924); Viajando o Sertão (1934); Vaqueiros e Cantadores (1939); Antologia do Fol-
clore Brasileiro (1944); Os melhores contos populares de Portugal (1944); Dicionário 
do Folclore Brasileiro (1952), entre mais de uma dezena de outros trabalhos literá-
rios sobre o folclore.

O Dia do Folclore Nacional foi criado pelo Congresso Nacional que oficiali-
zou a data em 1965, em que todo dia 22 de agosto será destinado à comemoração do 
folclore brasileiro. Foi uma forma de valorizar as histórias e personagens do nosso 
folclore. Assim, a cultura popular ganhou mais importância no mundo cultural, e 
mais uma forma de ser preservada. O dia 22 de agosto é importante, também, por 
possibilitar a passagem da cultura folclórica nacional de geração em geração.

DE BEST-SELLERS & LUGARES-COMUNS
Paulo José Cunha

Nos anos 1970 uma editora de livros de 
bolso oferecia uma fórmula de redação 
de livrinhos policiais a quem se interes-
sasse em ganhar uns trocados. De posse 

de várias listas o “autor” escolhia as características dos 
personagens – cor dos olhos, escolaridade, manias etc. 
– além de também poder escolher nomes, sobrenomes, 
pratos e drinques. Em mapas rudimentares de Chicago, 
Nova York e Washington o “autor” ambientava as ações. 
Escrever o livrinho era como brincar com aqueles jo-
gos de “preencher os claros”. Um modelo que pode ser 
aplicado à produção de best-sellers: um conflito, sem o 
qual não existe narrativa; heróis, vilões e personagens 
secundários. O truque é manter o leitor em estado de 
suspense, como ocorre nas novelas de TV. A isso dá-se 
o nome de “narrativa que prende”. Que também pode 
prender pelo tema picante ou, no caso dos livros de 
auto-ajuda, por se propor a resolver problemas de re-
lacionamento, emagrecimento etc. Qualquer iniciante 
nos estudos de Narratologia sabe como essa viola toca. 

Autores de best-sellers usam o mesmo princípio 
nos livros que escrevem e nas entrevistas que conce-
dem: não se afastam do senso comum, trabalham numa 
batida só, como as velhas cozinheiras recomendam que 
se faça ao bater as claras em neve: se fugir da toada, 
desanda. Na entrevista do norte-americano Nicholas 
Sparks ao Correio Braziliense de 14/09/2013, que guar-
dei todos esses anos pelas preciosidades que contém, 
nenhuma resposta fugiu da mesmice. – De onde surgiu 
a ideia do seu novo trabalho? “Bom, a ideia original é 
a semente. E dessa semente o restante do livro flores-
ce”. Brilhante resposta, não fosse de uma imbecilidade 
estonteante. E lá vai ele: “Tudo começou (...) porque já 
sabia como o livro iria terminar”. Surpreendente, não 
é? Quando o repórter lembra que poucos são os auto-
res que vendem tanto, lá vem ele de novo: “Bom, acho 
que isso faz parte da vida”. Comer, beber e fazer xixi 
também, acrescento eu. O Sr. Best-seller consegue cha-
furdar ainda mais na pasmaceira ao afirmar que “a ha-

bilidade de contar uma história que todas ou algumas 
pessoas queiram ler é difícil”. Afirmação fantástica, não 
fosse apenas idiota. E piora o que já vinha escorrendo 
ladeira abaixo (e emporcalhando a ladeira): “Atingir 
um grande público não é fácil”. E consegue a proeza 
de piorar o pior do pior: “É isso, na verdade, não tenho 
muita opinião a respeito do assunto”. Então, por que 
não se cala?, como sugeriria o Rei Juan Carlos? Mais 
à frente, o bravo e insistente repórter ainda tenta: – O 
que pensa do mercado, das editoras, do processo de 
publicação? “Demorei pra ser publicado”. E pontifica: 
“Todos passam por dificuldades, é normal. A realidade 
é essa”. Claro que é essa, porque se não fosse essa seria...
outra! Ao aconselhar os jovens autores a ler muitos li-
vros (conselho novo, sem dúvida), faz uma revelação 
absolutamente inovadora ao dizer que levou consigo 
pontos positivos e negativos de cada um dos livros que 
leu, “boas ideias”, coisas que o motivaram e motivam “a 
fazer algo parecido”. Fazer algo diferente? Vade retro! 
(atenção, edição: aqui entra bruscamente aquele efeito 
sonoro do tilintar de moedas). O desfile de obviedades 
prossegue. – Por que escreve?  “Escrevo porque pos-
so”. Olha, aquele policial que jogou gás de pimenta na 
fotógrafa Monique Renné, do Correio (“Joguei porque 
quis”), foi mais direto, apesar de cínico. Pertinho de le-
var o repórter a se atirar da Torre de TV, revela, convic-
to: “Penso nos leitores do início ao fim”. Lá pelo final, 
para fechar com chave de ouro (adoro este chavão, que 
dedico ao Sr. Sparks), vem o golpe de misericórdia: “É 
muito satisfatória toda essa repercussão, eu me sinto 
muito feliz” (edição, favor inserir um forte efeito de 
aplausos aqui). Clap, clap, clap!  

Ora, se um autor de best-sellers é capaz de pro-
ferir tantas obviedades em tão pouco espaço, devemos 
ser um pouco mais benevolentes com quem usa um 
lugarzinho-comum aqui e ali. Afinal, ninguém é de 
ferro (também gosto muito deste). Não sei se devemos 
mesmo fugir sempre dos lugares-comuns como o dia-
bo foge da cruz (esse eu decididamente odeio). Afinal, 

como digo aos meus alunos: lugares-comuns e sapatos 
velhos padecem do mesmo mal – podem até ser con-
fortáveis, mas ficam cada vez mais feios com o passar 
do tempo. Melhor fugir deles como... deixa pra lá. 

E quanto aos best-sellers? Claro que é melhor lê-
-los do que ler coisa alguma. Mas é sempre melhor ler 
algo diferente dessa literatura caça-níqueis que inunda 
as livrarias. Best-sellers (e pelo jeito também as entre-
vistas de seus autores) lembram a canção “Domingou” 
de Torquato Neto e Gilberto Gil, que diz, a certa altura: 

“O jornal de manhã chega cedo. /Mas não 
traz o que eu quero saber. /As notícias que leio co-
nheço/ Já sabia antes mesmo de ler”. 

DELÍRIOS

Jolimar Corrêa Pinto

Delírios de uma mente exacerbada,
Fantásticos enredos narcisistas,
Cada palavra é uma lenda armada
A enaltecer seu ego com conquistas.

Pra enriquecer um passado discreto
Ampara-se nas pobres criaturas
Subjugadas por seu intelecto:
Elas no chão e ele nas alturas.

Há vezes em que usa força bruta
E das contendas sai vitorioso,
É sempre superior em cada luta.

Ocupa sempre um lugar honroso.
Termina crendo em suas fantasias,
Sempre na prática de aleivosias.
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POETAS DE 30: A GERAÇÃO DOURADA
Adelto Gonçalves

I

Contista e cronista, o mineiro Joanyr de 
Oliveira (1933-2009) destacou-se princi-
palmente como poeta, deixando obras em 
que se constatam não só um estilo apura-

do como o domínio das técnicas da poesia, que, como 
se sabe, não é feita apenas de emoção. Outra atividade 
em que se destacou numa carreira literária que passou 
além da marca de meio século foi a de antologista: fo-
ram oito as coletâneas que organizou, das quais pelo 
menos seis reúnem poemas dedicados a sua cidade de 
adoção afetiva, Brasília. Para homenagear a sua gera-
ção, organizou Poetas dos Anos 30 (Brasília, Thesaurus 
Editora, 2016), que sai agora em edição póstuma por 
empenho da Associação Nacional de Escritores (ANE), 
entidade da qual Joanyr de Oliveira foi presidente de 
2007 a 2009.

Se não chegou a reunir a totalidade dos poe-
tas nascidos no Brasil na década de 1930, pelo menos 
chegou perto, ao juntar seis dezenas entre aqueles que 
mais se destacaram. É claro que uma antologia inva-
riavelmente deixa algum nome importante de fora, até 
porque a seleção depende também da aquiescência do 
próprio poeta ou de familiares (no caso daqueles que 
já se foram). 

De antemão, como o próprio organizador re-
conheceu, constata-se a falta de alguns nomes de peso 
como o paulista Mário Chamie (1933-2011), o pernam-
bucano Sebastião Uchoa Leite (1935-2003), a carioca 
Lélia Coelho Frota (1938-2010), a mineira Adélia Prado 
(1935) e o maranhense José Sarney (1930), cuja carreira 
política acabou por ofuscar a sua própria obra literária.

Como Joanyr de Oliveira deixou claro na intro-
dução, nunca houve por parte do organizador a preten-
são de constituir uma antologia perfeita. Até porque se-
ria tarefa impossível. Mas, seja como for, há nomes de 
todas as regiões do Brasil. E, se não discriminamos aqui 
os 60 escolhidos, é por falta de espaço. Mas não se pode 
deixar de citar alguns, como Olga Savary (1933) e Astrid 
Cabral (1936), da região Norte; Ferreira Gullar (1930-
2016), Cyro de Mattos (1939), Everaldo Moreira Veras 
(1937-2011) e Luiz Alberto Moniz Bandeira (1935), do 
Nordeste; os irmãos Gilberto Mendonça Teles (1931) e 
José Mendonça Teles (1936) e Miguel Jorge (1933), do 
Centro-Oeste; Affonso Romano de Sant´Anna (1937), 
Alberto da Costa e Silva (1931), Anderson Braga Horta 
(1934), Fernando Py (1935), Guido Bilharinho (1938), 
Hilda Hist (1930-2004), Ivan Junqueira (1934-2014), 
José Jeronymo Rivera (1933), Paschoal Motta (1936), 
Maria José de Queiroz (1934) e Marly de Oliveira (1935-
2007), do Sudeste; e Carlos Nejar (1939), Maria Carpi 
(1939) e Walmir Ayala (1933-1991), do Sul.

II

Uma das vozes mais representativas dessa ge-
ração é, sem dúvida, Alberto da Costa e Silva, ex-em-
baixador do Brasil em Portugal, Colômbia e Paraguai e 
ex-presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL), 
que faz parte da antologia Os cem melhores poetas brasi-
leiros do século, organizada pelo jornalista e poeta José 
Nêumanne Pinto (São Paulo, Editora Italo Moriconi, 

2001), e de outras tantas antologias de poesia brasileira 
publicadas em Portugal, Estados Unidos, Uruguai, Ale-
manha, Espanha (Galiza) e Itália. Eis os trechos iniciais 
e finais do poema “O amor aos sessenta”, que integra a 
coletânea de Joanyr de Oliveira:

Isto que é o amor (como se o amor não fosse
esperar o relâmpago clarear o degredo):
ir-se por tempo abaixo como grama em colina,
preso a cada torrão de minuto e desejo.

(...) Ser assim quase eterno como o sonho e a roda
que se fecha no espaço deste sol às estrelas

e amar-te, sabendo que a velhice descobre
a mais bela beleza no teu rosto de jovem.

Outro poeta dessa geração dourada é Anderson 
Braga Horta, que tem poemas em mais de 70 antologias 
organizadas no Brasil e no exterior. Um dos poemas 
recolhidos na antologia é “Sétima sinfonia”, dedicado a 
Joanyr de Oliveira, em que o poeta diz:

(...) Um deus que se refaz ou que se perde e
reencontra-se em relâmpagos.
Brandura e crispação, renúncia e glória.
Sol cortado por lâmina de pedra.

Deus recolhe os fragmentos de si mesmo.

III

Naturalmente, uma antologia de poetas da ge-
ração de 30 não podia deixar de trazer versos de Ivan 
Junqueira, também crítico literário, tradutor, ensaísta 
e ex-membro da ABL, autor de ensaios memoráveis 
sobre as obras de Manuel Bandeira (1886-1968) e José 
Lins do Rego (1901-1957). De Junqueira, são estes ver-
sos (“De onde me vem, amor...”):

(...) De onde é que aflora, tão fugaz e impressen-
tida,

essa lembrança que de ti vou avivando
e que, sem que o descubra nem por que nem 

quando,
sabe-me ao texto de uma página já lida? (...)

Tampouco poderia ficar de fora Carlos Nejar, 
também ensaísta, tradutor e membro da ABL, além de 
romancista inventivo e reconhecido como o poeta da 
“condição humana” pelo crítico português Jacinto do 
Prado Coelho (1920-1984), como assinalou Joanyr de 
Oliveira. De Nejar está incluído na antologia o poema 
“O exílio”:

O exílio não é o longe,
mas o cerco.

O exílio, campo exposto,
onde pasta  o pensamento,
boi que trabalho no amanho.

O exílio é um deus amargo.

Entre as poetas, destaca-se a manauara Astrid 
Cabral, também contista, ensaísta e tradutora, que se 
destacou como professora de Literatura Brasileira na 
Universidade de Brasília (UnB), onde integrou a pri-
meira turma de docentes. De Astrid, Joanyr de Oliveira 
recolheu, entre outros poemas, “Sendas de rugas”, que 
segue abaixo:

A insônia e o sono
habitam o rosto dessas mulheres
de sorrisos maculados de metais.
Elas caminham para a morte
pelas sendas de suas rugas
e cobrem os seios lassos
não de tecidos grossos
mas de restos de sonhos.
Da memória de outros dias
elas se nutrem e não
das carnes que temperam
com cebolas.

Obviamente, os cinco poetas dos quais foram 
recolhidos poemas (e excertos de poemas) para esta 
resenha não ficam em qualidade acima dos outros 55 
que constam da coletânea de Joanyr de Oliveira, mas, 
com certeza, estão entre os melhores do Brasil, um país 
dotado de infindável número de poetas, e servem, por-
tanto, não só como lídimos representantes da geração 
de 30 como para atrair o distraído leitor para que se 
interesse por conhecê-los bem como os demais. 

IV

O organizador Joanyr de Oliveira nasceu em 
Aimorés-MG e desde cedo militou na literatura e no 
jornalismo. Publicou seus primeiros versos em 1945 
no Jornal do Povo, de Belo Horizonte. Com a transfe-
rência da família para Vitória-ES em 1949, começou a 
publicar artigos sobre folclore e literatura na imprensa 
local. Chegou a Brasília em 1960, depois de aprovado 
em concurso público para revisor do Departamento de 
Imprensa Nacional. Manteve colunas literárias no DC-
-Brasília (edição brasiliense do extinto Diário Carioca) 
e no Correio Braziliense. 

Cursou Direito na Universidade do Distrito Fede-
ral (UDF) e deixou inconcluso o curso de Letras na UnB. 
Em 1963, ingressou na Câmara dos Deputados por con-
curso e aposentou-se em 1988, quando se transferiu para 
os Estados Unidos. Voltou a Brasília em 1994, cidade em 
que se destacou como diretor de várias entidades cultu-
rais. Publicou mais de duas dezenas de livros de poesia 
e participou de antologias publicadas no Brasil, Portugal, 
Argentina, Canadá, Estados Unidos, Espanha, França, Ín-
dia e Itália. Foi pastor evangélico e organizou a Antologia 
da nova poesia evangélica (Rio de Janeiro, CPAD, 1978). 
De Joanyr de Oliveira, Poetas dos Anos 30 traz o poema 
“O poeta não veio para responder” que tem este gran fi-
nale:

(...) O poeta se oculta (e se revela)
no cerne dos entes e das coisas.
Seu domicílio é o inefável, o inviolado silêncio.
(Seus lábios pertencem aos deuses).



12 Jornal da ANE
Junho / Julho 2017

Associação Nacional de Escritores 

ALENCAR E O GUARANI
Letícia Malard

O cearense José de Alencar (1829-1877) é 
com certeza a mais completa figura do 
chamado Romantismo brasileiro: jurista, 
político (filiado ao Partido Conservador e 

Ministro da Justiça), teatrólogo, jornalista do Correio 
Mercantil e do Diário do Rio de Janeiro, crítico literário, 
poeta e, principalmente, autor de dezoito romances e 
novelas: lendas indianistas (2), romances históricos 
(4), regionalistas (4) e urbanos (8). Vamos mencionar 
cronologicamente todos eles e suas respectivas datas de 
publicação, para que se tenha uma idéia da grande pro-
dutividade desse escritor, pai de nosso nacionalismo li-
terário. Observe-se que, num mesmo ano, ele chegou 
a publicar até três narrativas!  Cinco Minutos (1856) A 
Viuvinha (1857), O Guarani (1857), Lucíola (1862), As 
Minas de Prata (1862-66), Diva (1864), Iracema: lenda 
do Ceará (1865), O Gaúcho (1870), A Pata da Gaze-
la (1870), O Tronco do Ipê (1871), Til (1872), Sonhos 
d’Ouro (1872), Alfarrábios: O Garatuja, O Ermitão da 
Glória, A Alma do Lázaro (1872), Guerra dos Mascates 
(1873-4), Ubirajara: lenda tupi (1874), Senhora (1875), 
O Sertanejo (1875) e Encarnação (1893) (póstumo). 
Sua obra é muito estudada e tem servido de inspiração 
para filmes, teatro, produções de TV e literárias, como 
o belo romance Semíramis (2014), de Ana Miranda. 

A época de Alencar foi marcada por agitações 
políticas, sob as regências, nos movimentos pela 
maioridade de Pedro II (1829-40): o menino e filho de 
senador presenciava em casa reuniões sobre os destinos 
do Império. O jovem conviveu com o fim do tráfico 
de escravos (1850) e acompanhou a modernização 
do Brasil: o início das ferrovias e do telégrafo, bem 
como o incremento da educação e da cultura (1851-
1863). Assistiu às guerras com o Uruguai e o Paraguai 
(1864-70). A sociedade do tempo era formada por uma 
burguesia fraca, não aliada ao povo, pois não tinha meios 
de predomínio político: sua marca era a frivolidade da 
vida urbana influenciada pelo francesismo e a aquisição 
de valores materiais dentro de suas limitadas posses. 
Aliava-se aos grandes proprietários e aos aristocratas. 
Em seus romances, Alencar desenhou com maestria os 
caracteres dessa sociedade. Trabalhou com perspicácia 
as tramas histórico-sociais, na Corte e no campo, no 
passado com reflexos no presente.

Para o escritor, os romances – vários deles 
publicados em folhetins – era “uma história dividida 
em capítulos, que principia rindo e acaba chorando, 
ou vice-versa, e na qual devem entrar necessariamente 
um namorado, uma moça bonita, um homem mau, e 
diversas outras figurinhas de menor importância.” Essa 
concepção aponta para um tipo de literatura-lazer bem 
ao gosto de meados do século XIX e que repercute hoje 
nas novelas de televisão. Folhetins eram ansiados, tais 
quais os capítulos destas.

Seria interessante analisar como o autor de 
O Guarani tematiza a questão das minorias. O eixo 
de seu indianismo é a valorização do indígena do 
passado, digno de entrar na literatura como pilar do 
nacionalismo, inclusive na linguagem. Aí, os índios 
bons são os que se colocam ao lado dos colonizadores, 
ao passo que os índios maus lhes são contrários. É o 
caso dos guaranis – amigos e protetores da família do 
fidalgo português, em contraposição aos aimorés, que 
atacam sua propriedade. Já os negros, são silenciados 
em seus textos: afinal eram escravos, mera força de 
trabalho, com exceção para a mãe-preta e a ama-de-leite. 

Vivendo anos a fio na moradia do senhor, a seu serviço e 
em convivência direta com sua família, tinham um algo 
mais: o zelo, a lealdade e a incansabilidade dos serviços 
domésticos e cuidados com as crianças.

No que tange às mulheres, não fogem aos padrões 
românticos: são submissas – ao pai e depois ao marido – 
cultivam a frivolidade, têm como objetivo o casamento 
– por amor e/ou para ascensão social – sobrevivem 
num mundo idealizado. Destacam-se duas exceções: 
as protagonistas dos romances Lucíola e Senhora. A 
primeira se prostitui para adquirir remédios para o pai, 
mas não se julga no direito de ter um amor verdadeiro 
e o repele; a segunda compra um marido, para vingar-
se de quando o moço a rejeitara por ser ela pobre, mas 
acaba perdoando-o. 

Quanto à questão homossexual, é um assunto que 
se ausenta na literatura do período. O primeiro romance 
brasileiro que o aborda especificamente só vai aparecer 
em 1885: Um homem gasto, do médico carioca Lourenço 
Ferreira da Silva Leal. O título da obra e a profissão do 
autor já dizem tudo, reforçando o preconceito. Ficou 
no limbo. Dez anos depois, o também cearense Adolfo 
Caminha publica Bom-Crioulo, história amorosa de dois 
marinheiros, que foi mal recebido pela crítica, ignorado 
pelo público e motivo de problemas para o autor. Hoje 
é respeitado e estudado.

O romance O Guarani – 160 anos em 2017 – 
agencia a exaltação da “dilatação da Fé e do Império”, 
tal como a concebia a coroa portuguesa, em vários 
momentos unida à espanhola. A história se passa em 
1604, Alencar demonstrando como o índio se torna 
escravo-vassalo de Nossa Senhora-Cecília. Os diálogos 
que se seguem o comprovam. Fala Antônio de Mariz, pai 
da jovem: “Os índios quando nos atacam, são inimigos 
que devemos combater; quando nos respeitam, são 
vassalos de uma terra que conquistamos.” […]. Dirige-se 
ao índio Peri: “Eu sou um fidalgo português, um branco 
inimigo de tua raça, conquistador de tua terra; mas tu 
salvaste minha filha; ofereço-te a minha amizade.” Peri 
responde: “Peri aceita; tu já eras amigo.”

E o narrador continua, descrevendo a visão 
religiosa: “Na casa da cruz, no meio do fogo, Peri tinha 
visto a senhora dos brancos; era alva como a filha da 
lua; era bela como a garça do rio. Tinha a cor do céu 
nos olhos; a cor do sol nos cabelos; estava vestida de 
nuvens, com um cinto de estrelas e uma pluma de luz.” 
Nesse cenário, a mãe de Cristo se dirige ao índio: “Peri, 
guerreiro livre, tu és meu escravo; tu me seguirás por 
toda a parte, como a estrela grande acompanha o dia.” 
Adiante, numa fala do índio a D. Mariz, a imagem da 
virgem santíssima se sobrepõe à da virgem colonizadora: 
“Peri chegava também ao rio; avistou longe a tua casa 
grande.[...] A virgem branca apareceu.[...] Era a senhora 
que Peri tinha visto.”

O Guarani também pode ser lido como um 
romance de derrota dos inimigos do colonizador 
suscitada pelo índio amigo. Além dos aimorés – 
apresentados como autóctones antropófagos e vingativos 
– Peri também derrota o “civilizado” italiano e seu bando 
–  portanto não luso nem espanhol – o vilão Loredano: 
este é ex-padre, fugitivo, quer a mina de prata que se 
localiza no território do fidalgo e raptar sua filha. Assim, 
visto como amigo e protetor dos colonizadores, o índio 
guarani se erige em modelo de perfeição: é configurado 
pela força, coragem, lealdade, beleza, sinceridade, fala 
poética, coerência de ações e sobretudo submissão: é o 

colonizado ideal e uma espécie de Jesus Cristo do Novo 
Mundo.

Acredito ser inadequado afirmar que o romance 
narra o amor entre Peri e Ceci. Apesar de todo um clima 
sentimental de sensualidade que se percebe, através 
da linguagem, no relacionamento do par, o que existe, 
de fato, é, por um lado, a infinita gratidão da menina 
porque o índio lhe salvou a vida; por outro lado, a 
extrema obediência e submissão deste, por enxergar 
nela a mulher vestida de luz que vira na igreja. Essa foi a 
brilhante solução ideológica que Alencar encontrou para 
estabelecer a ambiguidade amorosa entre uma fidalga 
e um “selvagem”, relativa ao amor sexual impossível e 
interdito no Brasil, na primeira década do século XVII. 
No capítulo final eles se tratam como irmãos, acham que 
vão morrer, mas serão felizes no céu.

Talvez seja esse um dos motivos que levaram 
Alencar a criticar a ópera homônima, de Carlos Gomes. 
Ao que parece, esta foi feita para agradar ao gosto 
europeu pelas Américas e seus aborígenes. A estreia se 
deu no Scala de Milão,  treze  anos após a publicação 
do romance. Declarou Alencar, segundo nos conta o 
Visconde de Taunay, no livro Reminiscências: “O Gomes 
fez do meu Guarani uma embrulhada sem nome, cheia 
de disparates, obrigando a pobrezinha da Ceci a cantar 
duetos com o cacique dos Aimorés, que lhe oferece 
o trono da sua tribo.” A bem da verdade, o escritor 
cobrava do músico a mesma verossimilhança ideológica 
que dera ao romance, quer dizer, a inaceitabilidade do 
relacionamento amoroso entre uma branca de estirpe 
europeia e um tosco produto da natureza tropical. E...
um índio inimigo!

Finalmente,  chamamos atenção para a 
importância histórico-literária de O Guarani, na 
trajetória da temática indianista em nossa literatura: 
o índio, mero figurante no século XVIII, passa a herói 
idealizado no século XIX – radicalmente amigo e 
protetor dos conquistadores de suas terras. No século XX 
transforma-se no índio do realismo crítico – decadente 
e incorporador dos vícios aprendidos do homem branco 
– como se vê em Ipavu, protagonista do romance A 
Expedição Montagne, de Antonio Callado. No século 
XXI, um importante passo é dado: o índio, ao invés de 
ser narrado por brancos, ou de narrar oralmente para 
transcrição escrita por brancos, narra-se a si mesmo. 
É o índio a que chamo “autoficcional”, como se vê 
na literatura infantil de Olívio Jekupé e na literatura 
adulta de Kaká Werá Jecupé. Em que pesem seus 
fortes laços com a aldeia guarani-caiapó-txucarramãe 
Krukutu, em Parelheiros-SP, ambos têm curso superior 
e visibilidade inclusive no estrangeiro. São os nossos 
guaranis contemporâneos: Olívio é escritor de literatura 
infanto-juvenil, com muitos livros relativos à história e 
aos mitos de seu povo. Werá é antropólogo, terapeuta, 
professor e escritor. Seu ofício é lutar pela preservação 
das terras indígenas, divulgar sua cultura e seus valores 
seculares. Vejamos este trecho de seu livro Todas as vezes 
que dissemos adeus, onde revela seu talento de escritor, 
e sem favorecimentos:

“Percorri suas florestas de aço e comi de seus 
frutos artificiais para descobrir os brasis. No asfalto por 
onde andei, se plantando nada dá. Provei do bom e do 
ruim. Conheci uma qualidade dos caciques, que põem 
gravatas. Eles têm requinte na fala, vivem nela. E o jaguar 
no coração. E acabei de descobrir que muitos deles eram 
a causa do extermínio de meu povo.” (p. 37)


