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Num país de memória curta, em que se 
glorifi cam principalmente os ases do 
futebol e os artistas com mais proximi-
dade com o grande público, como os 

da televisão ou da música popular, merecem res-
peito e elogio autores que se devotam a determi-
nados estudos e ao resgate de quantos entre nós se 
dedicaram ao exigente ofício de escrever. 

Este o caso de Fabio de Sousa Coutinho, ao 
elaborar “LUCIA – Uma biografi a de Lucia Mi-
guel Pereira”; recentemente publicado em Brasília 
pela Outubro Edições. Chamam a atenção e com-
parecem à biografi a o útil e oportuno prefácio de 
Anderson Braga Horta e o texto da última capa, 
de Danilo Gomes. São dois mineiros, de Carango-
la e Mariana respectivamente, o segundo, confra-
de na Academia Mineira de Letras.

O autor da biografia, Fabio de Sousa 
Coutinho, é sobrinho do historiador e Octávio 
Tarquínio de Sousa, unido em casamento até a 

morte a Lucia, nascida – por capricho da sorte 
– em Barbacena. Curioso como os fatos e perso-
nagens se encadeiam neste livro que é uma das 
melhores produções no gênero que temos lido, 
recentemente.

Conhecer a vida, a formação intelectual e 
artística de Lucia Miguel Pereira já é uma dádiva. 
Mas nos aproximamos também do esposo Octá-
vio Tarquínio, com o qual passou período mar-
cante da vida, confi rmando a bênção no enlace, 
unidos até a morte, no trágico acidente aéreo em 
22 de dezembro de 1959. Estavam de mãos dadas.

Através da biografi a, somos apresentados e 
nos acercamos também de gente ilustre, entre os 
quais, por exemplo, Miguel Pereira, pai de Lucia, 
médico sanitarista e cientista, nome de município 
em que residiu no Estado do Rio, antes Estiva. Um 
discípulo de Hipócrates que tanto se empenhou, 
como Oswaldo Cruz, à nobre missão, mas colhido 
prematuramente pela morte aos 47 anos.

CONTRASTE QUE DÓI  

Kori Bolivia
Angústia do adeus
sob o vermelho
e a fumaça esvai-se na manhã que nasce
cheia de sombras ante o azul
contraste longínquo
que dói na lembrança.

É o caminho sem retorno
de quem não soube saborear a vida.
Paisagens infi ndas
são agora estilhaços na retina...

E amanhã...
Teremos ainda Amanhã?

Todos estes episódios tocam profundamen-
te o leitor, que desejava saber mais sobre a autora 
de “Machado de Assis – Estudo Crítico e Biográfi -
co”, que se consagrou de vez entre os autores foca-
dos no Bruxo do Cosme Velho.

Mas não só: Fabio nos introduz em outro 
tempo, não muito distante e na intimidade de bra-
sileiros notáveis, entre os quais Santos Dumont, 
de volta da Europa depois das experiências e pro-
vas de engenho em Paris. 

Quando se dispunha Lucia a participar de 
uma excursão aérea no Rio de Janeiro, para recep-
cionar o herói de Bagatelle, que chegava por mar, foi 
dissuadida pela mãe a não tomar o hidroavião em 
que se assentavam cientistas e outras personalidades 
brasileiras. Um avião de treinamento da FAB se cho-
cou em pleno ar com o outro aparelho, resultando na 
morte de todos os passageiros e tripulantes. 

Fabio de Sousa Coutinho, membro titular 
do Pen Clube do Brasil e da Academia Brasilien-
se de Letras, presidente da Associação Nacional 
de Escritores, com outros preciosos livros lança-
dos, inclusive pela Th esaurus, da capital federal, 
foi efetivamente a “pessoa ideal para levar a efeito 
essa grande navegação biográfi ca; mercê do co-
nhecimento pessoal do objeto de seu estudo, das 
afi nidades morais e intelectuais com Lucia Miguel 
Pereira e dos laços afetivos que os unem à grande 
escritora”, como bem o disse Anderson.

PRECISAMOS FALAR 
SOBRE O SCHMIDT

Vera Lúcia de Oliveira

Augusto Frederico Schmidt poderia 
ter dito como o irrequieto Victor 
Hugo em sua adolescência: “Ou 
Chateaubriand, ou nada!” Talvez te-

nha dito ou pensado, pois o nosso poeta tem 
muito do francês de poesia oceânica. Tem o 
lamento das coisas perdidas, o gosto pelo som-
brio, pela morte, o pesar e o desapontamento 
de estar vivo... Tem também o lamento do Ver-
laine de “Chora em meu coração/ como chove 
lá fora” e que diz que a maior dor é sofrer sem 
saber por quê!

O nosso poeta melancólico tem muitas 
queixas. De onde elas vêm? Talvez a perda do 
pai aos dez anos de idade, quando forjava sua 
identidade de homem no modelo paterno, o 
tenha deixado sem chão. O sentimento de in-
segurança ocupou a sua alma de menino ór-
fão e, sensível como era, carregou essa terrível 
falta vida afora, bem como a de não ter tido 

fi lhos. Não foi fi lho e não foi pai. Duplo vazio. 
Dois buracos no seu coração.

Poeta triste, maravilhoso, que mais uma 
vez é rememorado com a publicação de Au-
gusto Frederico Schmidt, Juscelino Kubitschek 
& Odilon Behrens (Brasília: Gráfi ca e Editora 
Ideal, 2017), pequena joia de Danilo Gomes, 
jornalista, cronista e biógrafo de muito brilho 
que tem já na orelha do livro o aval de Fabio 
de Sousa Coutinho com palavras de autêntica 
admiração, que valem por um prefácio, con-
vidando-nos à leitura. Danilo se vale, entre 
outros, do estudo do amigo de poesia Ander-
son Braga Horta, que também dispensa adje-
tivos. Estudiosos, ambos, dedicados à litera-
tura como escritores e leitores, incansáveis no 
resgate da nossa memória literária.  Schmidt 
deu muita sorte em encontrar quem o louve 
assim...

Continuação na página 6
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MARIETA

Castro Alves

Como o gênio da noite, que desata
O véu de rendas sobre a espádua nua,
Ela solta os cabelos... Bate a lua
Nas alvas dobras de um lençol de prata...

O seio virginal, que a mão recata,
Embalde prende a mão... cresce, fl utua...
Sonha a moça ao relento... Além na rua
Preludia um violão na serenata!...

Furtivos passos morrem no lajedo...
Resvala a escada do balcão discreta
Matam lábios os beijos em segredo...

Afoga-me os suspiros, Marieta!
Ó surpresa! ó palor! ó pranto! ó medo!
Ai! noites de Romeu e Julieta!...

(Seleção de Napoleão Valadares)
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A CRÔNICA BRASILEIRA EM 
FESTA: MARINA COLASANTI 

CHEGA AOS 80
Danilo Gomes

Neste 2017, o poeta, cronista, crítico literário 
e ensaísta Aff onso Romano de Sant’ Anna 
alcançou a marca  dos 80 anos, na estrada 
da vida, desde Belo Horizonte (onde nas-

ceu)  e Juiz de Fora, até o Rio de Janeiro, onde mora há 
décadas. A  propósito da efeméride natalícia, o cronista 
Edmílson Caminha  proferiu  aplaudida palestra, no Au-
ditório Cyro dos Anjos, na sede da ANE, sob a presidên-
cia de Fabio de Sousa Coutinho.

Agora, é a mulher de Aff onso que o alcança, na 
grande corrida de obstáculos que é a trajetória da nossa 
vida terrena. Marina Colasanti também chega , em 26 de 
setembro, aos oitent’ anos de uma bela existência, desde 
seu nascimento na então possessão italiana da Etiópia 
(Eritreia), mais precisamente em Asmara. Viveu 11 anos 
na Itália. Aqui chegou em 1948, com a família, radicando-
-se no Rio de Janeiro. É uma ítalo-brasileira que se tor-
nou uma escritora brasileira das mais representativas, 
trabalhando e produzindo em campos diversos: crônica, 
conto, poesia, literatura infantil, TV, publicidade, rádio, 
jornal (como o “Jornal do Brasil”), revista (como a “Nova”, 
“Diálogo” e “Chiques e Famosos”). Escritora várias vezes 
premiada, ela é também  pintora e ilustradora de livros.

Casou-se com Aff onso. Em 1968 publicou seu pri-
meiro livro, “Eu sozinha”. Outros vieram a lume: “Nada na 
manga”, “Zooilógico”, “A morada do ser”, “Uma ideia toda 
azul”, “A nova mulher”, “Mulher daqui pra frente”, “Doze 
reis e a moça no labirinto do vento”, “A menina arco-íris” 
e muitos outros. 

Em 1985, “E por falar em amor” já estava na 7ª 
edição (é a que tenho). Escrito num estilo sóbrio e ele-
gante, esse livro , nascido da intuição e da emotividade 
de uma mulher sensível e delicada, revela-se polêmico e 
fonte de meditação dir-se-ia mesmo metafísica.

Incansável operária das letras e artesã refi nada, 
Marina Colasanti prepara o lançamento de diversos li-
vros. Dela, está saindo, pela Brinque-Book, “Tudo tem 
princípio e fi m”, de poesia para crianças, com ilustrações 
de sua própria ofi cina. Até o fi m do ano, a Global lança, 
também ilustrado por ela, o livro de contos maravilhosos, 
sob o título de “Quando a primavera chegar”. Pela Record, 
o fi el público da autora pode esperar um livro de poesia 
para adultos, “Mais longa vida”, e outro –diz ela– “de mí-
nimas poesias surpreendentes para crianças”, sob o título 
“Classifi cados e nem tanto-2”.

Alguns  de seus livros foram vertidos para outros 
idiomas. Acaba de sair, pela Panamericana, uma  edição 
colombiana: “La niña Arco-Iris” . Em outubro, a escrito-
ra irá a Buenos Aires para o lançamento de “La amistad 
bate la cola”, pela Santillana. Como se nota, Marina não 
para, dobra o cabo dos oitenta com força total de amazo-

na,  fada e musa.
No seu magnífi co livro de crônicas “Como andar 

no labirinto” (L & PM Pocket, Porto Alegre, 2012), Aff onso 
Romano de Sant’ Anna escreve, sob o título “Aos oitenta 
também se ama”, que muitas  pessoas oitentonas “estão 
inteiraças e mandando bala”, isto é, ativas, fortes, vivendo 
plenamente. Por certo, o caso de Aff onso e Marina, que, 
de mãos dadas, têm atravessado o Labirinto de Creta do 
Mundo, guiados  pelo fi o de Ariadne, princesa, heroína de 
Teseu (o que matou o Minotauro), e musa do amor mais 
puro, de noites áticas... 

Quero enfatizar, mais uma vez, o lado cronista de 
Marina Colasanti. Ela é exímia na arte de cronicar. A crôni-
ca é, como se sabe, um dos gêneros mais ricos da literatura 
brasileira. Não vou mencionar  nomes, mesmo porque a 
nominata é caudalosa. A um só tempo retratista e crítico 
da vida pública, muitas vezes lírico, outras vezes irônico ou 
esperançoso, o cronista costuma descobrir a poesia inscri-
ta no cotidiano e apontar o recôndito maravilhoso que a 
pressa de viver nos impede de curtir na natureza, nas artes 
e no convívio social.

Uma das crônicas mais deliciosas e poéticas de 
Marina Colasanti se intitula “Quem tem olhos”, com a ido-
sa mulher de antigamente debruçada à janela. Com outras 
cinco da autora, ela está enfeixada no livro “Crônica brasi-
leira contemporânea”, antologia organizada e apresentada 
por Manuel da Costa Pinto (São Paulo, Salamandra/ Edito-
ra Moderna, 2005). Outros cronistas ali presentes, todos de 
primeira categoria: Carlos Heitor Cony, Lourenço Diaféria, 
Ignácio de Loyola Brandão, Ivan Ângelo, Luís Fernando 
Veríssimo, Mário Prata, Domingos Pellegrini, Walcyr Car-
rasco e Fernando Bonassi.

Na mesma antologia, a encantadora e bem urdida 
crônica “No zoológico em companhia”, um campo mágico 
de bichos ligados à sua vida e à História, e que começa as-
sim: “Fui trazida pela cegonha. Vi a luz no império do Leão 
de Judá. Fui transplantada em seguida para amamentar-me 
com o leite da Loba Capitolina. (...) Estourada a guerra, 
agigantava-se o Urso alemão. E ao mesmo tempo em que 
me debruçava sobre os versos de Virgílio, Cisne de Mantua, 
acompanhava pelo rádio os feitos de Rommel, Raposa do 
Deserto. Mas chegou a hora de a onça beber água, a guerra 
acabou, e lá vim eu para o Brasil, terra de Zé Carioca, que 
eu já conhecia através do símbolo A Cobra Está Fumando.”

Uma crônica desse naipe, dessa graça invencionei-
ra, coloquial e sedutora como arte narracional, deixa pa-
tente que Marina Colasanti, ao lado de Aff onso Romano de 
Sant’ Anna, alcançou o mais alto patamar da crônica bra-
sileira. O que não é pouco, num país de grandes cronistas.

Parabéns, Marina Colasanti !
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GILBERTO AMADO
M. Paulo Nunes

A lembrança de Gilberto Amado veio-me 
agora, após a leitura do brilhante estudo 
do escritor catarinense Enéas Athanázio 
recente mente publicado na revista Lite-

ratura, n° 42, intitulado “O Brasileiro Gilberto Ama-
do”, em que faz uma síntese perfei ta da obra literária 
de uma das mais interessantes figuras de nossas le-
tras, hoje um tanto esquecida, o celebrado autor de 
A Dança sobre o Abismo.

Gilberto Amado pertenceu a uma geração 
que estudou profundamente o Brasil e intentou in-
terpretá-lo sob uma ótica realística e crítica, despre-
zando inteira mente os clichês daquele romantismo 
laudatório e palavroso com que o viu a gera ção pre-
cedente. Gilberto Freyre, Azevedo Amaral, Manoel 
Bonfim, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, 
Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Nelson Wer-
neck Sodré, seguindo a trilha aberta por Euclides 
da Cunha com a sua obra seminal Os Sertões, todos 
procuraram interpretar a realidade brasileira sob en-
foque novo e crítico com que os magnos problemas 
de nossa realidade social eram enfocados em toda 
a sua dimensão social, política e econômica. Antes 
deles e de Joaquim Nabuco, em sua obra antecipa-

dora,  O Abolicionismo, de 1883, em que o proble ma 
da escravidão é estudado com o maior realismo e as 
medidas propostas para a inserção da raça negra na 
sociedade brasileira é colocado da maneira mais ob-
jetiva e concreta, ninguém, antes deles o fizera com 
tamanha profundidade.

Gilberto Amado, depois de Euclides, creio ter 
sido quem melhor o fez e com a clara percepção que 
lhe proporcionou a circunstância ímpar de dispor da 
tribuna parlamentar para colocá-los nacional mente 
em pauta. O discurso proferido no Parlamento Na-
cional “As Instituições políticas e o meio social no 
Brasil” a que faz referência o lúcido estudo de Enéas 
Athanázio, “embora proferido em 1916, conforme 
suas palavras, portanto há noventa anos, e o volu-
me de sua autobiogra fia, Presença na Política, para 
citar ape nas dois, não podem ser ignorados pelos que 
desejam conhecer o Brasil e que, apesar do tempo 
decorrido, estão reche ados de ensinamentos sobre 
a terra que ele tanto amou”. Como o autor do arti-
go lamenta que aqueles estudos estejam esgotados, 
eu lhe diria apenas, como leitor de Gilberto Amado, 
a título de informa ção que, em relação ao primeiro 
deles, aparecido em livro, em 1924, foi este reedita-

NOVO LIVRO SOBRE 
DRUMMOND 

Fernando Py

O professor, jornalista e escritor Edmíl-
son Caminha acaba de lançar novo li-
vro em que aborda a vida e a obra do 
poeta Carlos Drummond de Andrade 

(1902-1987). O volume se intitula O poeta Carlos & 
outros Drummonds (Brasília: Thesaurus, 2017). Ca-
minha aproveita o seu relacionamento com o poeta 
mineiro para, principalmente, expor com acerto e 
um sentimento de funda admiração seus extensos 
conhecimentos acerca do poeta e sua poesia. Deve-
-se notar que, em cada capítulo do livro, se faz mais 
presente o jornalista ‒ quase como se escrevesse re-
latórios da vida drummondiana ‒ e, afinal, o todo al-
cança um nível maior de interesse para o leitor. Esse 
interesse se observa nos diversos tópicos abordados 
por Caminha. Não apenas quando fala nos diversos 
escritores que se debruçaram sobre a vida de Drum-
mond, inclusive o autor destas linhas, mas também 
daqueles que mantiveram extensa correspondência 
com o poeta ‒ Mário de Andrade, Alceu Amoroso 
Lima, Cyro dos Anjos. É curioso verificar a posição 
religiosa de Drummond, conforme expressa nas car-
tas a Alceu, além de outros aspectos de sua vida do-
méstica e conjugal.

Caminha faz o elogio de dona Dolores, esposa 
do poeta, com quem foi casada por 62 anos e sobre-
viveu a ele. No capítulo em que fala da importância 

da esposa para a vida do casal, Caminha a chama de 
“o porto seguro de Drummond”, com isto desejando 
afirmar que dona Dolores foi sempre o esteio singu-
lar da família. Porém Caminha igualmente admira e 
dá bastante realce ao genro ‒ o poeta, crítico literário 
e tradutor argentino Manuel Graña Etcheverry (que 
prefere ser chamado simplesmente de Manolo): não 
só reproduz no livro o prefácio escrito para o seu li-
vro (ainda inédito) A poética de Carlos Drummond 
de Andrade, como faz o elogio da poesia do próprio 
Manolo, especialmente sua Poesía propia y ajena 
(1996). Fala dos três netos de Drummond, filhos 
de Manolo e da filha de Drummond, Maria Julieta. 
Guarda um capítulo para um deles, Luis Mauricio, 
nascido em 1953, matemático, hoje residente no Rio 
de Janeiro.

O livro de Caminha se refere a diversas cir-
cunstâncias ‒ literárias ou não ‒ que envolvem o 
poeta, de tal maneira é vasta a sua obra e sua fama 
pessoal. Caminha não deixa de focalizar a prosa de 
Drummond, chamando a atenção para a importân-
cia de suas crônicas, especialmente as da antologia 
70 historinhas (1978). Assim, no conjunto, o livro de 
Caminha se torna verdadeiramente um panorama 
geral da vida e da obra de Drummond, e deve ser de 
leitura proveitosa não só para quem se interessa pelo 
poeta, mas para os que estudam a nossa literatura.

GUERNICA

Noélia Ribeiro

Há um quê de desumano em meu abraço

Não percebe?

Possuo destroços em lugar de órgãos

infortúnios de um tempo sem pecado

o traço de Picasso na face

e nas extremidades pequenas avarias

Creia:

houvesse algo entre nós, desmoronaria

____________

(do livro Espevitada, Penalux, 2017)

do pelo extinto Instituto Nacional do Livro, na ges-
tão fugaz mas bastante produtiva de Darcy Ribeiro, 
como ministro da Educação, no breve interregno 
parlamentarista do governo João Goulart, em 1961, 
para ser incluído no programa de Biblioteca Básica 
do Professor, e cuja distribuição às bibliotecas esco-
lares tive a honra de acompanhar em nosso Estado, 
como servidor do MEC, naquele primeiro esboço de 
planejamento educacional que se instaurava no país.

Sua obra compreende, além dos livros já ci-
tados, alguns outros em que reuniu ensaios ou con-
ferências, anteriormente divulgados, a exemplo de 
A Chave de Salomão e outros escritos (1914), Apa
rências e Realidades (1922), Eleição e Representação 
(1932), entre outros. Como romancista deixou dois 
romances, hoje inteiramente esquecidos. Inocen
tes e Culpados (1914) e Os Interesses da Companhia 
(1942). Finalmente, como memorialista, com certe-
za a parte mais significativa de sua obra, deixou-nos 
os seguintes volumes de memórias, que co meçou a 
publicar a partir de 1954: História da Minha Infância 
(1954), Minha For mação no Recife (1955), Mocidade 
no Rio e Primeira Viagem à Europa (1956), Presença 
na Política (1958) e Depois da Política (1960). Per-
sonagem singular de nossas letras, pela sua vivência 
dos problemas nacionais e internacionais, em razão 
de sua larga serventia em postos diplomáticos ou 
ainda como jurista, servin do em instituições inter-
nacionais, como a UNESCO, por sua verve e pelo 
“savoir faire”, pelo brilho intelectual, Gilberto Ama-
do deu ao nosso memorialismo, praticamente ine-
xistente antes dele, uma nova dimensão literária e 
artística.
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A ANE E A LITERATURA COREANA

N
a solenidade de encerramento do II Concurso de Ensaios de Literatura Coreana, 
em Brasília, o Presidente da ANE, Fabio de Sousa Coutinho, com o Embaixador da 
República da Coreia, Sr. Lee Jeong-gwan, a diretora da Escola Vila das Crianças, 
de Santa Maria,  Irmã Terezinha Shin, a professora Márcia do Rocio Fava de Sousa, 

Coordenadora Pedagógica, e as alunas vencedoras do certame.

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
Frete grátis para todo o Brasil

Ou ligue: (61) 3344-3738

VIVA MAIS 
E MELHOR

APRENDIZADO*
Andressa Santos Medrado

C
ostumamos pensar que os livros de literatura sempre devem ter um fi nal 
feliz e que a personagem principal nunca morre, mas Flora Hen nos mostra 
o contrário. Flora é uma galinha que tem um grande sonho, de botar um 
ovo e poder assim chocá-lo, porém é uma galinha poedeira, todo ovo que 

bota é levado para longe.
Até que chega um dia em que ela resolve colocar um ponto fi nal nesse sofri-

mento e para de comer até adoecer, quando foi apartada, ressurgiu das cinzas e re-
solveu dar a volta por cima, foi para o quintal – local onde queria viver –, mas não a 
aceitaram lá, foi para os campos onde encontrou um ovo que mudaria radicalmente 
sua vida; o ovo que chocou com todo amor, mesmo não sendo da mesma espécie. 
Amou-o.

Flora em sua história de vida nos ensina muitas lições, uma delas é que inde-
pendente do que os outros acham, não devemos desistir, devemos levantar a cabeça 
e seguir em frente, pois a vida é nossa e as escolhas também.

A obra nos mostra o valor de uma grande amizade, o confl ito entre o bem e o 
mal e falando em mal, nos lembramos da terrível Doninha que afi nal, será mesmo 
que era tão terrível assim? Ou será que era só mais uma mãe preocupada com a so-
brevivência de seus fi lhotes?

A Doninha nada mais era do que uma mãe dedicada em busca de alimentos, 
para a sobrevivência. Enfi m, todos nós temos um pouco de Doninha e de Flora Hen 
dentro de nós.

____________
* Redação vencedora do II Concurso de Ensaios de Literatura Coreana em Brasília
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL POETA 
BRASILERO ANDERSON BRAGA HORTA

Flavia Cosma*

Me resta abrir los ojos
y verla
como un niño ve el mundo.

(PENSÉ...) 

Eterno enamorado de la vida, Anderson Braga Horta es el trovador por 
excelencia de los amores terruños, de la eterna búsqueda por el alma gemela 
que puede llevarnos más cerca de la armonía universal. Su metáfora lírica fluye, 
nos emociona, nos hace recordar sentimientos y amores pasados o solos de 
ensueño, esperanzas o nostalgias.

 
En torrentes de lava se fundieron
ante tu mirada las soledades que yo era
y en glaciares eternos se tornaron
al eclipsarse el cielo.
Permanece amor en mi pecho para siempre
como el pez en la piedra.

(PÉRDIDA)

Y cuando el amor con mayúsculas llega y se cumple, la poesía de Ander-
son Braga Horta alcanza  las más altas notas de felicidad y de sensualidad po-
sible; la leemos como si fuera escrita por nosotros, vivida por nosotros, gozada 
y expresada con sus palabras pero en nuestro corazón, latiendo fuertemente en 
nuestro pecho:

Estoy junto contigo y me imagino
dentro, dentro de ti, río en su lecho.
¡Ay, en cascada un río arde en mi pecho
y fluye por tu valle! Río fino

que va, que voy a ti, que va aumentando
a medida que se abre en suave vega...
Es este río sol que tu mar anega
y nave que tu mar surca temblando.

Estar en ti, ser tú y yo, adentro
devorando el calor de ese epicentro
de tu sísmico gozo de vivir.

¡Estoy dentro de ti, dios en su templo!
¡Nunca ardí como mientras te contemplo!
¡Nunca estuve tan vivo por morir!

(SONETO ENTUSIASTA)

Un gran poeta, una voz singular y poderosa, una de las sensibilidades 
más críticas frente a las vicisitudes e intolerancia de la vida, pero plenamente 
consciente de la belleza y la multitud de regalos de la vida misma y de nuestro 
origen Divino. Si no fuera así, estoy segura que la Poesía con Mayúscula no 
podría descender sobre Anderson Braga y compartir con él este puente hacia 
el Cielo, nuestro único modo de conectarnos nuevamente con la esencia del 
espíritu, este fuego sagrado por donde hemos bajado una vez por acá, y que es 
parte de nuestra conciencia cósmica.

 
____________________

* Flavia Cosma – Poetisa canadense de origem romena. Formou-se em Engenharia 
Elétrica no Instituto Politécnico de Bucareste, e em Teatro na Escola de Artes de Bu-
careste. É diretora da Residência para Escritores e Artistas de Val-David. Recebeu 
inúmeros prêmios de poesia e como produtora independente de documentários 
para TV, diretora e roteirista. Publicou mais de quarenta livros de poesia, romances 
e livros para crianças. Figura em antologias de diversos países e idiomas.
 [A tradução dos poemas é, pela ordem, de Teresinka Pereira, ABH, Francisco Her-
nández Avilés, Felipe H. Trímboli / Eduardo Dalter, José Antonio Pérez.]

En el mes de Marzo del año 2016 tuve la oportunidad de conocer 
a Anderson Braga Horta en la capital de Brasil, Brasilia, al  haber 
sido invitada a una ceremonia de reconocimiento a este poeta, en 
ocasión de la presentación de su poemario en castellano/portugués 

“EL TIEMPO DEL HOMBRE”, publicado por la Casa Editorial Maribelina, 
Lima, Perú. 

Me quedé impresionada por el poeta y por el hombre. No ocurre todos los 
días que uno se encuentra en sintonía, tanto con la obra como con la persona de 
un poeta  extranjero que veía por la primera vez en la vida. Frente a mí se encon-
traba un hombre maduro, de estatura media pero sus ojos y toda su energía eran 
la de un joven, qué digo, la de un niño que se quedaba maravillado como por 
hechizo con la vida, los eventos y las personas que lo rodeaban. De repente tuve 
el impulso de acercarme a sus versos, a su filosofía de vivir, sintiendo que podría 
enriquecerme de su sabiduría y de su inocencia. De inmediato tomé la decisión 
de traducir algunos de sus versos al rumano y de esta manera lograr conocer 
mejor sus recursos íntimos. Creo que somos pocos los verdaderos poetas en el 
mundo y pienso que el encontrarnos  cada tanto representa una fiesta, un mo-
mento especial que debemos festejar y bajo ningún pretexto  debemos permitir 
que una ocasión como ésta caiga en el gran vacío donde uno se encontraba antes 
de este  dichoso evento.  Su poesía me ha demostrado que no me he equivocado. 
A medida que pasa el tiempo, más me quedo pasmada ante este “Hombre hecho 
a la imagen de Dios”, un ser que no solo cree en la Divinidad sino que también 
tiene una cualidad esencial: tiene el corazón puro. Esto se refleja  plenamente en 
sus poemas:

Ser un momento puro de alegría.
Alegría sin objeto
y sin sujeto.
Felicidad de animal obscuro,
ignorante del universo,
sin teogonía y sin filosofía.
Mortal pasajero de lo eterno.

(PURO)

Combinando su preocupación por todo, respecto a la naturaleza huma-
na, las alegrías, la felicidad  pero  también la tristeza, el desencanto, el dolor, la 
enfermedad, la pobreza de espíritu, Anderson Braga Horta se posiciona como  
un fino observador de la realidad y al mismo tiempo profundiza acerca de las 
grandes preguntas, previas a ese paso que conduce a la eternidad, las cuestiones 
metafísicas que nosotros, como seres mortales tenemos que enfrentar en el mo-
mento o más allá en el camino. 

Anderson Braga Horta es un filósofo romántico, un pensador lúcido, un 
buscador de respuestas sobre el porqué de la vida y de la muerte:   

¿Qué ser es ese que aun al cielo espanta?
A su cuerpo cuarteado
lo llevan los ríos, lo beben los mares,
lo sube el viento al aire.
Se hace tierra en la tierra.
Se vuelve nada en todos los cuadrantes.
Más la cabeza canta.

(ÓRFICA – fragmento)

De expresión sencilla, el poeta llega a tocar nuestras fibras más escondi-
das del alma, en versos de una claridad semejante a los manantiales, que aunque 
de apariencia fácil, albergan en las profundidades tesoros y hondos terrores.

Su poesía es de un vigor y una sinceridad tal, que despierta la consciencia 
de cada uno de sus lectores.

Pensé, calculé, imaginé
y
con prodigios de técnica y trabajo
inventé la rosa.



6 Jornal da ANE
Setembro/outubro 2017

Associação Nacional de Escritores 
Continuação da página 1

OS JUDEUS DE KORYTOWSKI 
 E A RODA DA HISTÓRIA

Edmílson Caminha

Gostaria de saber precisamente quando, há 
muitos séculos, antepassados meus aban-
donaram, ainda que só para salvar a pele, a 
estrela de Davi pela igreja de Cristo, a que 

pertenço hoje. Sim, porque, além de Caminha (sabe-se 
de um, condenado pela Inquisição na Bahia), também 
me chamo Sobreira, árvore de que provém a cortiça, 
como tantos cristãos-novos, que davam às famílias 
(não apenas eles, ressalve-se) nomes de plantas ou bi-
chos: Pereira, Leão, Carvalho, Bezerra, Oliva...

Somem-se, a essas referências genealógicas, três 
características judaicas que se percebem nos cearenses, 
como eu: o gosto de fazer a mala e sair pelo mundo, 
a vocação do comércio e o talento para rir de si mes-
mo, do próprio sofrimento, dos infortúnios de que 
ninguém escapa. Fossem poucas tantas afinidades com 
os judeus, admiro-lhes a cultura, a riqueza da história, 
valores sem os quais não sobreviveriam há milênios. 
Na bela entrevista que me concedeu, observou Moa-
cyr Scliar: “os povos da antiguidade legaram ao mundo 
grandes monumentos, como as pirâmides, os templos, 
importantes obras de arte. O povo judeu só deixou um 
livro, mas um livro que condicionou o destino de mi-
lhões de criaturas em todo o mundo.”

Daí o interesse com que li as não muitas, mas 
boas produções de escritores judeus que há em nos-
sa literatura, como os Contos do imigrante, de Samuel 
Rawet, e a trilogia de Boris Fausto ‒ Negócios e ócios, 
Memórias de um historiador de domingo e O brilho do 
bronze. A eles, junte-se o romance de Ivo Korytowski, 
Passaporte para o paraíso (Curitiba : Editora Fragmen-
tos, 2017), obra e autor elogiados pelo memorialista 
Antonio Carlos Villaça: “Considero-a um romance de 
grande valor. Trata-se de um romancista arguto e den-
so. Ele tem cultura filosófica e uma visão extremamen-
te lúcida da realidade. Seu livro ‒ sobre o drama terrível 
dos judeus ‒ é um desses livros intensos que a gente 
não esquece nunca mais.”

Como o cineasta Roman Polanski, em O pianis
ta, o escritor parte da memória familiar para compor 
sua ficção: o personagem Otto Sommerfeld é inspirado 
no avô materno, herói do exército alemão na Primeira 
Grande Guerra, o que o levava a crer que, embora ju-
deu, estaria a salvo do nazismo que começava a perse-
guir seu povo. Com a mulher, Gerda, e o filhinho, Kurt, 
vem para o Brasil, o dinheiro que juntara transformado 
em joias escondidas no forro do paletó, “os únicos bens 
a preservarem o valor, qualquer que fosse o decreto 
imperial, o humor do príncipe, a oscilação das bol-
sas, além de facilmente transportáveis de um país para 
outro...” Desembarcaram no Rio de Janeiro, onde Kurt 
naturalizou-se brasileiro, casou-se com Diana e gerou 
Sérgio, que narra a história.

Entre os capítulos do romance, incluem-se tre-
chos da novela por ele escrita, sobre a máquina do tem-
po cujo inventor quer voltar ao ano zero do calendário 
cristão para saber: terá sido mesmo aquele judeu cha-
mado Jesus o Messias, o Filho de Deus? Aí, ocorre ao 
autor do romance uma boa ideia (que, confesso, já me 
ocorrera também): e se os discípulos, na escuridão da 
noite, foram ao sepulcro e levaram o corpo do crucifi-
cado, para que reaparecesse com as marcas dos pregos 
nas mãos, a ferida no lado direito, miraculosamente 
redivivo? Um golpe de mestre, com o que se tornaria 
verdade o mito da Ressurreição, um dos dogmas da 
fé cristã, em nome do qual bilhões de pessoas vivem, 
morrem e matam há mais de dois mil anos...

A boa página de Ivo Korytowski me lembra Ni-
kos Kazantzakis em A última tentação de Cristo, quan-
do, no delírio da cruz, o nazareno encontra o apóstolo 
Paulo e diz que, como se vê, não cumpriu a missão que 
lhe dera o Pai: em vez de crucificado, morto e ressus-
citado, salvou-se a tempo, casou-se, teve filhos e ali 
está, para desmentir o que se conta sobre ele. Ao que 
o pregador responde: ainda que seja essa a verdade, o 
que importa é a crença do povo, a narrativa que passará 

como verdadeira de geração a geração, até o fim dos 
tempos. A roda da história já está girando...

Passaporte para o paraíso vale, também, pelos 
capítulos em que o escritor desvenda costumes do 
povo brasileiro, tão nossos que não os reparamos, 
perceptíveis apenas ao olhar estrangeiro de um 
Korytowski ou do romeno Emil Cioran, na pequena 
joia que é Sobre a França. Quando Otto Sommer-
feld luta por obter vistos de entrada para os velhos 
pais que continuam na Alemanha, o sócio Salomão 
sugere-lhe que suborne um cônsul brasileiro, com as 
joias que possui. O estratagema será, durante uma 
visita a Otto, chamar o diplomata à biblioteca, para 
um assunto confidencial: “A população aqui do Bra-
sil cultiva um fascínio pelo segredo: a cachaça do tal 
alambique do interior, lá onde Judas perdeu as botas, 
que só o fulano conhece, mas não pode contar para 
ninguém, senão cai a qualidade; o tal contrabandista 
de uísque escocês, único da praça que trabalha só 
com mercadoria garantida, fornecedor do Palácio do 
Catete, mas não pode comentar com ninguém para 
não comprometer as autoridades”.

O cônsul deixa corromper-se e promete os do-
cumentos para “dez, quinze dias”, outra particularida-
de brasileira (“Na Alemanha, dez são dez, quinze são 
quinze”, pensa Otto). Insatisfeito com o suborno ini-
cial, começa a pedir mais e mais, pelos vistos que nunca 
sairão.

O éden a que faz referência o título do roman-
ce não é, como se pode pensar, a terra brasileira, mas 
a religião católica, em que Sérgio e a mulher, Helena, 
resolvem batizar o filho, com a esperança de lhe garan-
tir um salvo-conduto para a eternidade. A conclusão 
a que chegamos é que os judeus do Passaporte para o 
paraíso, de Ivo Korytowski, veem a roda da história gi-
rar para livrá-los do nazismo, mas pô-los neste pedaço 
da América onde “jeitinho brasileiro” é apenas um dos 
sinônimos de corrupção...

PRECISAMOS FALAR SOBRE O SCHMIDT
Vera Lúcia de Oliveira

O livro fala também do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
e de Odilon Behrens, médicos e grandes personalidades. O que faz 
esse trio ter um denominador comum é o fato de terem sido grandes 
visionários, no melhor dos sentidos, pois acreditaram no Brasil e não 

economizaram sonhos nem esforços para realizá-los. Passaram com a caravana 
do progresso a toque de caixa ignorando o uivo da “vanguarda do atraso”, na feliz 
expressão de Danilo. Deram tudo de si para o desenvolvimento do nosso país. Não 
bastasse serem homens de ação, foram ainda grandes intelectuais, numa época 
em que médicos e engenheiros tinham interesse pelo saber literário, e os próprios 
poetas eram ouvidos por governantes e requisitados a seu serviço. Danilo Gomes é 
exemplo dessa prática, pois foi redator e assessor da Presidência da República onde 
fez toda a diferença com o seu belo texto. Bons tempos.

Nesse livro tão necessário quanto encantador, Danilo revela a sua predileção 
pela poesia do injustiçado Schmidt, vítima da esquerda e da direita, que sempre o di-
minuíram. Leitor de O galo branco, As florestas e Paisagens e seres, livros de profunda 

melancolia que o encantam, Danilo identifica-se com essa poesia por temperamento 
de menino que também gostava da chuva e ao mesmo tempo ficava triste ao vê-la 
cair na pequena Mariana, sua cidade natal, primeira capital das Minas Gerais, terra 
de ouro e poetas de alma dolorida como o dobre dos sinos. Como Alphonsus de 
Guimaraens.

A delicadeza do livro não é novidade para quem conhece a escrita de Danilo. 
Nem a sua coragem de falar das coisas de antanho neste mundo de memória curta 
em que vivemos. Resgatar Schmidt é trazer também um pouco de Chateaubriand e 
Verlaine para a nossa época pouca e pequena. É “chover no passado” para irrigá-lo.  
É colher flores raras e dolentes. É ouvir o lamento de almas refinadas que cantaram 
o amor, a tristeza, a solidão e a morte.

Precisamos reler Schmidt: “Só aspiro poesia. Poesia/ E silêncio. No mundo 
fechado,/ No escuro do tempo./ A luz da poesia é como a semente/ Que na terra 
morre e logo apodrece,/ E na vida renasce em flores e frutos.”

E precisamos, sobretudo, falar sobre Augusto Frederico Schmidt...
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ALMA LUSITANA:  
ALMA POÉTICA

Wilson Pereira

O poeta Alberto Araújo é mineiro, de 
Coromandel. Há muitos anos reside 
em Goiânia, onde fez carreira bem 
sucedida como profissional de pu-

blicidade e propaganda. Além de poeta, é ro-
mancista (acaba de lançar o romance Intervalo 
do Vagalume), dramaturgo e cineasta. Escre-
veu e produziu o filme Vazio Coração, longa-
-metragem no qual atua um elenco de atores 
consagrados: Othon Bastos, Murilo Rosa, Os-
car  Negrini, Lima Duarte, Larissa Maciel, Bete 
Mendes e Patrícia Neves.

Seu último livro de poemas Alma Lusi
tana é uma preciosidade de composição e aca-
bamento gráfico, a começar pelo papel duro e 
pelo formato (26x19), conjugando fotos em 
cores – feitas por ele mesmo numa viagem 
por Portugal – com poemas que, como indica 
o título, são todos sobre o país de Camões e  
Fernando Pessoa. O que poderia ter resultado 
em poemas de circunstância, meros registros 
de impressões visuais, relatos de encontros, 
vai além disso,  constituindo-se em textos de 
refinada construção poética.

O autor capta, com sua câmera foto-
gráfica, aspectos e detalhes das paisagens ur-
banas, focando e individualizando fachadas, 
portais, janelas, entradas de museus e mo-
numentos, e extrai dessas fotos poemas com 
metáforas bem apropriadas ao contexto  e de 
inegável sabor poético. Mais ainda, o que per-
corre esses poemas é o espírito, a cultura, a 
vida, enfim, a alma lusitana, título feliz, com 
o autor denominou o livro. Até o que é maté-
ria, coisa, como cidades, vilas, casas, etc., ga-
nha do autor considerações de vida animada, 
como no seguinte poema:

Subi ao Palácio da Pena
para sentir Sintra aos meus pés,
avistar o horizonte da história,
cochichar segredos sobre longevidade.

Mas a Vila,
orgulhosa senhora,
cobriuse subitamente com o véu da neblina
e recolheuse num silêncio de oração. (p. 39)

Quem vai a Portugal não pode deixar de 
sentir esse clima histórico e  cultural que nos 
une, brasileiros e portugueses, por laços ances-
trais. Os poemas vêm revestidos  desses traços 
e impregnados de uma memória afetiva com 
alusões metafóricas de descoberta íntima e de 
encantamento pelo antigo que, de repente, se 
renova pelo olhar do poeta:

“Namoro Évora
com o olhar inquietante
de quem, de repente,
curase da cegueira e enxerga o novo
que sempre existiu.”

E no final do poema:

“Minha Évora,
musa sempre minha.
E eu distante, nem sabia.” (p. 49)

Mais proveitoso para o leitor do que con-
tinuar tecendo loas ao autor é citar mais um 
poema, de singular beleza, pelas metáforas sim-
ples, mas de um viço poético digno da pena de 
Pessoa, de Mário de Sá Carneiro ou de Miguel 
Torga:

A tarde descansa no colo do horizonte
a paisagem se aquieta.
Um manto de ouro rarefeito cobre a Vila
e a hora tem uma aura de breve eternidade.

As senhoras arrematam a conversa do dia
com a renda transparente da rotina.
Mãos calejadas de sonhos que embalaram,
almas estendidas para príncipes que nunca 

{vieram.

Quando o inverno fechar portas e janelas,
talvez se aquecerão de silêncio
paciência e solidão. (p. 61)

Para encher ainda mais de vida o livro, 
há fotos de pessoas, das quais também resul-
tam poemas atando vida e arte. E ainda há 
menções aos poetas Camões e Fernando Pes-
soa, cujas obras são referência para Alberto 
Araújo, e para todos nós que amamos a boa 
literatura. E há muito mais, que deixo para a 
descoberta e o deleite do leitor.

Enfim, ler os poemas de Alma Lusitana é 
viajar, é passear os olhos por belas fotografias 
e por versos que exalam a mais pura poesia, 
vinho tinto e fino para a alma. E  é, também, 
para quem já foi a Portugal uma recordação, 
uma revisita a lugares inesquecíveis, um reen-
contro com gente simples e amável, nossos 
parentes afetivos. É uma releitura ao vivo da 
história e da cultura riquíssima que aquele país 
preservou.  Para quem ainda lá não foi, o livro 
é um convite para que vá logo, pois Portugal 
não acaba, mas nós somos meros passageiros 
apressados do tempo. 

ALDRAVIAS
Napoleão Valadares

jasmim
no
jardim
lembrança
de
mãe

Ismália
céu
e
mar
poeta
Alphonsus

por
todo
lado
picareta
Santa
Biroqueta

com 
falas
nas
filas
ficam
fulas

êxtase
do
beijo
ex-
-tese
tesão

palavras
têm
que
obedecer
à
gente

luar
do
sertão
e
Catulo
vivo

versos
vêm
dar
vida
ao
vate



8 Jornal da ANE
Setembro/outubro 2017

Associação Nacional de Escritores 

DOUTOR  ASCENSÃO
J.Peixoto Jr.

Na segunda metade do mês derradeiro do 
terceiro trimestre de noventa e seis esti-
ve no Sertão dos Confins “um mundo de 
chão arenoso e branco, que principia na 

Serra dos Ferreiros e acaba no Ribeirão das Palmas,” 
limites dados pelo padre Sommer, com quem eu ia tra-
tar uma caçada. Ô alemão bom de caça! O nome desse 
Dominicano ficou ligado a onça-preta desde que ele 
arrancou na zagaia a maior de todas as onças nos do-
mínios da Serra Alta. 

O padre tinha visita, o jagunço Riobaldo, de 
Grande Sertão..., conhecido meu de velhos tempos, 
que demandava ao Chapadão do Bugre. Levava embai-
xada para o dentista ambulante José de Arimatéia, pro-
tegido de seu Tonho Inácio. Muita confiança em mim 
para o Riobaldo  delatar o seu destino, contrariando a 
regra “nunca ir comentar adiante o percebido.”

O mesmo caminho nos aguardava, viajamos 
juntos. Contou-me Riobaldo que o Dr. Rosa ao trocar 
isso aqui pelos páramos celestes deixou o lugar dele 
na fazenda modelo das letras – ABL – para o Dr. As-
censão.

Ascensão é o nome do meio de Mário de As-
censão Palmério. Por Ascensão o tratávamos atenden-
do recomendações da senhora mãe dele,  dona Maria 
da Glória.

– Interessante, o sobrenome Ascensão não apa-
rece em outra pessoa da família, comentou Riobaldo. 

– Não, não consta. Conto-lhe a entrada do ape-
lido na família com as palavras do Padre Sommer gra-
vadas no meu juízo, embora eu não entenda o sentido 

de algumas dessas palavras. Narrou-me o Padre: “O 
termo componente do prenome composto da mãe do 
doutor, glória, com o significado de céu, guarda senti-
do de altura. Dona Maria da Glória revelou-me que, 
quando grávida do menino Mário, teve repetidos so-
nhos com o filho nascituro a galgar montes e montes 
de letras, letras misturadas a livros. Na intenção de que 
essa subida acontecesse, realizando-se o sonho, apos-
tou no peso, na influência do sobrenome “ascensão” e 
determinou sua inclusão na certidão de batismo. Pas-
sou a exigir fosse a palavra “ascensão” pronunciada 
constantemente para lembrar aos Anjos.”

Riobaldo permaneceu calado ao final da minha 
revelação, e enveredamos por outros assuntos. Rio-
baldo ficou no Capão do Cedro; segui sozinho para a 
Fazenda São José da Cangalha, propriedade do doutor 
Ascensão.

Há tempos não nos víamos. O nosso encontro 
encheu-nos de alegria. Ele, nas suas indagações, era zé-
-de-zeca pra cá, zé-de-zeca pra lá, querendo saber de 
caçadas e pescarias, queixando-se do amontoado de 
afazeres que o impediam de praticá-las. Embora de-
putado por três vezes, a política não entrou no nosso 
assunto.

Zé-de-Zeca é como me chamam desde eu va-
queiro. Somos três primos José e vaqueiros, ao mais ve-
lho coube o nome familiar, eu e Zé-de-Luna tomamos 
o nome paterno para a identificação quando necessário 
saber quem é quem de nós três. 

O Doutor Ascensão achou engraçada a estória 
que lhe contei do caçador surpreendido por uma ser-

pente branca de duas cabeças em pescoços compridos 
que o fitara e ele se via a deslizar pelas pupilas daqueles 
quatro olhos.

Depois de concluídas obrigações que me espe-
ravam, cavalgamos com destino  à cidade triangulina 
capital do zebu.  Caminho a fora o doutor ia me contan-
do viagem feita, de fevereiro a fevereiro, por castanhais, 
garimpos, seringais e aldeamentos de índios no Inferno 
Verde. Depois perguntou sobre os meus afazeres.

– Eu, doutor, estou numa oficina.
– Oficina?!
– E’. Oficina com uma plêiade sob a direção de 

um mestre-de-armas que tem procurado desenvolver 
em nós a arte de esgrimir a palavra nos enfrentamentos 
com tempos verbais e sinais de pontuação.

Ele se riu. Prosseguimos no passo dos cavalos.
Desapeamos em Monte Carmelo, onde o doutor 

fez questão de me mostrar o que denominou “constru-
ção para quando faltar o futuro”. Obra cujos moradores 
entram sem perceber o fino acabamento. E contou-me, 
naquele seu jeito de contar, que Artemisa II, rainha do 
Helicarnasso, fez erigir, com a destinação própria des-
sa construção que me mostrava, um monumento régio 
para o marido fazer  inauguração eterna. O marido, de 
nome  Mausolo, deu nome à edificação que se tornou 
a número um nas Sete Maravilhas do mundo antigo.

Encerrada a visita, “pé no estribo, pois a estrada 
nos espera”, dizia ele. Chegamos a Uberaba no dia vinte 
e três de setembro. Nesse dia, à boquinha da noite, es-
gotou-se o tempo do Dr. Mário de Ascensão Palmério, 
e terminou o vazio no seu mausoléu.

A PALAVRA FOI FEITA PARA DIZER
Uma homenagem a Emanuel Medeiros Vieira

Luiz Paulo Pieri

Desde Graciliano Ramos, que o Brasil não encarna uma geração de  es-
critores como Emanuel Medeiros Vieira, cuja obra é calcada no mais 
profundo sentimento de justiça e como Graciliano prega, de forma 
veemente, a morte do capitalismo. Emanuel mostra, descaradamen-

te, com audácia e sem rodeios, o triste destino das pessoas humildes, pobres e 
achincalhadas pelo sistema desumano que tomou conta do Brasil. Sua dor de ver 
a traição daqueles em quem confiou um dia é a mesma dor que sentiria Jesus em 
relação a Judas Iscariotes, só que Jesus é Divino e Emanuel é simplesmente huma-
no. Quando encarna em sua literatura a revolta contra os opressores, os tiranos e 
os deslumbrados do Poder, Emanuel traz à tona um pouco de sua luta passada, de 
sua resistência à ditadura, e acaba traçando um paralelo que tem muito de verdade 
e é como se um tivesse sido o caldo de cultura do outro. Além de ter publicado 
um minucioso livro de memórias, “Cerrado Desterro”, sua obra é também um diá-
rio sobre a vida de quem sofreu com o golpe militar, combatendo-o sem tréguas, 
resistindo aos hipócritas, optando pela corajosa oposição aos que mostraram seu 
verdadeiro caráter ao chegar ao Poder.

Emanuel Medeiros Vieira escreve como Graciliano Ramos e segue-o com 
afeição e esmerada fidelidade. “Deve-se escrever da mesma maneira como as la-
vadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, 
molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no 
novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. 
Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Ba-
tem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem 
até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas 
dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete 

a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar 
como ouro falso; a palavra foi feita para dizer.”

Mas há um outro lado em Emanuel - que pode ser percebido com a simples 
leitura de qualquer um de seus contos, romances ou poesias -, que é o sentimento 
marcado pela ternura, internalizando o sofrimento dos humilhados e dos ofendi-
dos. Seus personagens, muitas vezes marcados pela melancolia, buscam sempre a 
liberdade, ainda que tardia.

A primeira constatação desse seu sentimento aparece esplendorosamente 
num pequeno trecho de um de seus escritos reproduzido a seguir: “Quem se lembra 
ou se lembrará desses seres humildes, desses “pobrezinhos”, para os quais (talvez, 
até de maneira desesperada, “agoniada”) quero, PRECISO dar voz enquanto estiver 
neste mundo? Não posso esquecê-los: sou feito de uma matéria mnemônica. A me-
mória é elemento nuclear de toda a minha escrita: modesto memorialista sou desta 
tribo. Quantos mortos andam por essas alamedas! Quantos mortos ficam batendo 
no meu coração, não querendo o oblívio”.

Qualquer leitura mais afinada da obra de Emanuel Medeiros Vieira, traz a 
constatação de que o pano de fundo de sua produção é a opressão, não só do regime 
militar de duas décadas e meia, mas daquela perpetrada contra os pobres, os que, 
não tendo voz, ainda esperam pelo grito rouco das ruas. Ele não deixa de apontar 
os traidores, aqueles mesmos que falavam nessas vozes esquecidas, e deslumbrados 
com o poder, esqueceram os humildes, os danados da terra brasileira. Sim, é mais 
fácil ficar ao lado dos fortes do que dos fracos.

Emanuel luta insistentemente, de maneira quase obsessiva, para que o ho-
mem comum seja ouvido pelo Poder, e tenha oportunidade de viver com dignidade, 
na plenitude do Ser, na eterna ânsia humana de amar e ser amado com respeito.
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O FIM DO HOMEM SOVIÉTICO
Mauro de Albuquerque Madeira

Svetlana Aleksiévitch, em O fim do homem sovié
tico (Companhia das Letras, 2017), faz um retra-
to dantesco do povo soviético, ou melhor, do 
povo russo e dos outros que compunham a 

União Soviética, herdeira do grande império dos tzares. 
Este abrangia até mesmo a Polônia, a Finlândia e algo 
mais. Ela faz um romance/entrevista, em que desfilam 
centenas de personagens, ou de sofredores das desgraças 
da Revolução Russa. Os povos da ex-União Soviética 
passaram abruptamente do império totalitário stalinista 
para a perestroika de Gorbachev, que trouxe tumulto e 
alegria, entre 1985 e 1991. Em 25 de dezembro de 1991 a 
União Soviética oficialmente acabou, por decreto de Ielt-
sin, que deveria estar bêbado na hora, seu estado perma-
nente de saúde. Ieltsin governou, movido a vodka, entre 
1991 e 31 dezembro de 1999, quando renunciou, de cer-
to bêbado, em favor do enérgico Putin, que continua lá 
até hoje e muito mais. O livro de Svetlana é a tragédia 
dos povos da Rússia e adjacências. Todos os homens são 
bêbados, que batem nas mulheres trabalhadoras e maso-
quistas, (isso desde os tempos de Dostoievski e antes). 
Exceto Gorbachev e talvez Putin, todos os homens e al-
gumas mulheres são alcoólatras de de manhã à noite... O 
terrorismo genocida de Stalin foi possível porque, abai-
xo dele, havia uma multidão incalculável de pequenos 
Stalins, escravos obedientes que torturavam os presos, 
gente do povo que denunciava, delatava os seus amigos, 
vizinhos e parentes por delitos inexistentes, por crimes 
de opinião, por conversas de cozinha, ou porque cada 
um queria ver alguém preso para tomar-lhe o aparta-
mento, ou o posto de trabalho, ou a promoção dentro do 
próprio Partido Comunista. Durante a Grande Guerra 
Patriótica, isto é, a Segunda Guerra Mundial, as tropas 
de Hitler ocuparam boa parte do território soviético, até 
as portas de Moscou, devastaram o país, massacraram o 
povo, especialmente os judeus. Os nazistas, no seu furor 
racista, longe de conquistarem a simpatia ou a apatia de 
ucranianos, bielorrussos, russos massacrados por Stalin, 
tiveram de enfrentar a resistência heroica e desesperada 
dos povos invadidos e trucidados. A grande mãe Rússia 
tinha de ser defendida do invasor bárbaro. Para isso Sta-
lin usou do terror patriótico. Soldados russos aprisiona-
dos pelos exércitos alemães, quando eram soltos ou re-
cuperados por tropas soviéticas, eram recebidos por 
seus compatriotas como se fossem traidores, que não 
quiseram morrer pela pátria e por Stalin... Muitos eram 
fuzilados, e muitos eram enviados para os campos de 
trabalho escravo na Sibéria e Casaquistão etc. Saíam do 
front para os trabalhos forçados e para as prisões. Os sol-
dados russos sabiam que pela frente tinham o terror na-
zista alemão, e por trás o terror de Stalin, do NKVD, da 
KGB. Isso talvez em parte explique o heroísmo dos sol-
dados russos nos campos de batalha, além, é claro, do 
fervor patriótico que animava a muitos deles e do desejo 
de vingança das atrocidades alemãs. De 1941 a 1945, fo-
ram mortos mais de 20 milhões de russos, soldados e 
civis. De norte-americanos, na guerra, consta terem 
morrido uns quatrocentos mil. De franceses, muito me-
nos, porque a França se entregou no primeiro mês da 
invasão alemã. Svetlana parece cruel ao relatar entrevis-
tas (suponho que verdadeiras) de gente do povo. Lá se 
desnuda a perversidade dos que delatavam colegas ou 
parentes para a polícia torturadora. As confissões de cul-
pa dos prisioneiros, os policiais e soldados que fuzila-
vam suas vítimas. Todos os cúmplices do terror institu-
cionalizado da ditadura do Partido. Os vários picos de 
terror do regime de Stalin. Desde a coletivização forçada 
da agricultura, a partir de 1929, com a deportação em 
massa dos chamados kulaks, camponeses que resistiam 
à perda de sua terra, e eram mandados para a Sibéria, 

com suas famílias, mulheres e crianças. Até o terror po-
lítico do período 1936/38, em que foram presos e mortos 
todos os velhos líderes bolcheviques, Kamenev, Zino-
viev, Bukharine e outros menos conhecidos. Todos ante-
cedidos do expurgo, exílio (1927/28) e assassinato de 
Trotski, no México, em 1940. O medo presidia a vida de 
todos. Oportunismo dos carreiristas dentro do Partido, 
cinismo e crueldade do aparato policial. Difícil explicar 
a onipotência de Stalin. Há depoimentos de velhos 
membros do Partido, que passaram anos presos em 
campos de trabalho, por denúncias falsas, e depois de 
soltos, voltavam ao Partido. E agora, nos anos 1990 e 
2000, demonstravam saudade dos tempos gloriosos da 
União Soviética de Stalin, dos tempos de vencedores da 
grande guerra patriótica, em contraste com a bagunça 
do governo Gorbachev e do governo Ieltsin, e mesmo 
Putin, e com a desordem e injustiça social e econômica 
do novo capitalismo predador dos oligarcas e corruptos, 
aproveitadores e marginais. O povo sofredor de sempre, 
os sovoks, submissos cumpridores de ordens, têm sau-
dade da autocracia e desejam a volta de um novo Stalin. 
Seria a metade do povo russo, segundo a autora do livro. 
Querem uma ração e um líder... Em vez do capitalismo 
predador, em vez do mau socialismo de Stalin, desejam 
um bom socialismo, com um líder autoritário... Parece 
que Putin ainda tem um longo reinado pela frente. De 
certo modo, ele encarna a eficiência dura e inflexível do 
líder Stalin, sem o paroxismo paranoico e cruel daquele, 
e a sagacidade política de se manter no poder e se inves-
tir da missão de fazer a Rússia voltar a ser a grande po-
tência, orgulho do antigo povo soviético. As guerras da 
Tchetchenia (1994/95), (1999/2000) parece que foram 
conduzidas por Putin com cruel eficiência, para impedir 
mais um retalhamento de território da antiga União So-
viética. Daí se seguiram até recentemente surtos de ter-
rorismo tchetcheno no metrô e em teatro de Moscou. A 
reincorporação da Crimeia, através de plebiscito popu-
lar local, à soberania da Rússia deve ter sido uma grande 
vitória política de Putin. O atual capitalismo russo pare-
ce que é uma balbúrdia de desigualdade, corrupção, pa-
trimonialismo, em que antigos membros da nomencla-
tura se tornaram oligarcas do capital, junto com novos 
aventureiros neoliberais. Pelos relatos de Svetlana, o 
povo russo se divide agora, nos anos 2000, entre jovens 
famintos de sucesso mercantil a qualquer custo, outros, 
ao contrário, saudosos de um Stalin desconhecido e de 
um novo Partido Comunista leninista/guevarista, en-
quanto a geração de velhos chora de nostalgia das glórias 
e penúrias, vitórias guerreiras e terror político aceito, 
sonhos revolucionários utópicos e pobreza de aparta-
mentos comunitários e carência de bens materiais da 
grande União Soviética que não existe mais. Há também 
a grande massa de povo que se contenta com as conver-
sas de cozinha, que eram o refúgio privado antigo diante 
da censura, do terror, do medo, da delação, da prisão do 
império stalinista. É certo que houve o interregno krus-
chevista, que denunciou, em 1956, a portas fechadas, os 
crimes de Stalin. A partir de outubro de 1964, cai Krus-
chev e começa o império senil de Bresjniev, Andropov e 
Tchernenko, até 1985. Provavelmente esse período deca-
dente possibilitou a tentativa de Gorbachev (1985/91) 
de, através da perestroika e glasnost, revitalizar a União 
Soviética, com um discurso de liberdade, democracia e 
volta aos ideais leninistas. Ele destampou a caldeira da 
insatisfação popular. A abertura dos arquivos desnudou 
todos os crimes e barbaridades da época stalinista. Os 
livros de Soljenitsin e outros tiveram ampla divulgação. 
Não era mais possível manter a cortina de ferro da dita-
dura do partido único. Em agosto de 1991, oito velhos 
líderes da nomenclatura tentaram dar um golpe para de-

por Gorbachev. Mas Ieltsin subiu num tanque e liderou, 
em Moscou, a reviravolta capitalista. Em dezembro de 
1991, Gorbachev renuncia a seus cargos, Ieltsin assume 
o poder e o entrega aos economistas neoliberais, que di-
rigem a implantação do capitalismo selvagem. O povo 
russo hoje parece que se divide entre sobreviventes do 
mercado, oligarcas corruptos, miseráveis e marginais, 
velhos bolcheviques em extinção etária, jovens merca-
dores, por um lado, e jovens sonhadores de nova revolu-
ção, por outro. E a maioria apoia Putin no poder, como 
garantia de liderança forte e até certo ponto eficiente, 
exportando gás e petróleo, herança medíocre de uma 
antiga potência militar e industrial. Os outros antigos 
povos membros da ex-União Soviética, Estônia, Letônia, 
Lituânia, Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, Armênia, Mol-
dávia, Casaquistão, Azerbaijão, Turcomenistão, Quir-
guistão, Tadjiquistão e até a Tchetchênia (mantida à for-
ça na Rússia) sobrevivem na periferia do antigo império 
tzarista e stalinista. Alguns deles parecem aliados da 
Rússia de Putin, outros, como a Ucrânia, a odeiam. Fal-
tou dizer que, no período Gorbachev/Ieltsin, o desman-
telamento da União Soviética provocou imediatas guer-
ras civis e genocídios (Armênia versus Azerbaijão, 
Tadjiquistão), (Geórgia versus Ossétia do Sul), (The-
tchênia versus Rússia). A implosão da União Soviética 
pareceu um terremoto geopolítico inesperado. Na ver-
dade, eram povos bem diversos, nos costumes, línguas, 
perspectivas, controlados com mão de ferro por lideran-
ças totalitárias, desde o Tsar até Stalin. Gorbachev foi o 
líder benevolente que afrouxou as correntes, e, ao que 
parece, foi depois por isso rejeitado pelos eleitores, pelo 
que eu senti, em 2003, da guia russa da nossa excursão a 
Moscou e São Petersburgo. O socialismo soviético faliu, 
por incompetência, crueldade, totalitarismo, herdados 
desde os tempos dos czares. O que não significa que um 
socialismo democrático, humanista não seja possível al-
gum dia. Svetlana Aleksiévitch diz que a história analisa 
fatos e não emoções. Caberia ao escritor, ao artista pers-
crutar o ser humano e a sua liberdade. Ela ganhou o prê-
mio Nobel de literatura de 2015.

AQUELE OLHAR  

Onofre Ferreira do Prado

Quando me olhaste da primeira vez,
Tão forte e penetrante como o vento,
Senti naquele instante a calidez
E todo o lirial encantamento. 

Aquele olhar ardente foi talvez -
O mais inesquecível de um momento,
Na etérea transparência e sensatez,
O mais eternizado sentimento.

O olhar que é lindo assim jamais se esquece
E sendo intenso assim, no amor floresce,
“Como o cheiro das seivas virginais.”

Manhã de inverno, de tão longa espera,
Guardei esta lembrança e esta quimera,
Eterno instante que não volta mais!
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HENRY JAMES: A MORTE DO LEÃO
Olga Savary

Além de ficcionista e ensaísta, Henry James era filósofo e humanista, 
como seu irmão mais velho William James (iniciador do movimento 
conhecido como Pragmatismo, que esteve no Brasil, Rio de Janeiro, es-
tudioso da imortalidade da alma, da existência de Deus no pensamento 

humano e do amálgama mente-matéria). Nascido norte-americano (há 150 anos, em 
Nova Iorque, a 15 de abril de 1843), morreu inglês (naturalizado, em Londres, a 28 
de fevereiro de 1916, 1 antes de sua morte). Esse deslocamento da América para a 
Europa, contra a corrente das habituais migrações de então, possivelmente lhe valeu 
a posição sui generis na literatura anglo-saxônica. 

Bem jovem, esteve diversas vezes com a família na Europa, tendo lá passado 
5 anos (de 1855 a 1860). Nos Estados Unidos viveu em Cambridge, Massachusetts, 
onde cursou Direito em Harvard. Retornou à Europa, em 1866, passando a residir a 
maior parte do tempo entre Itália e Inglaterra. Sua requintada personalidade cria-
dora ficava fora de foco na jovem e tosca América de seu tempo. Caracterizado pelo 
romance psicológico, dividia-se inicialmente entre os dois continentes quando, até 
o final da década de 60, publicou crítica literária, ainda hoje muito apreciada. Por 
essa época publicou também contos e, durante as idas à Europa, conheceu Flaubert 
e Turguenev, duas grandes influências em sua obra. Fixada afinal sua residência em 
Londres, esta se tornaria o grande assunto de seus livros. Após publicar o conto Um 
peregrino apaixonado (1875), desenvolvendo a temática das reações do pioneiro ame-
ricano defrontado com o sofisticado mundo europeu, publicou seu primeiro roman-
ce, Roderick Hudson (1876), mostrando o processo de desintegração de um escultor 
americano nos estúdios de Roma. 

Seguiram-se O americano (1877), Os europeus, Daisy Miller, Poetas e ro
mancistas franceses, A Pensão Beaurepas (os 4 em 1878), Um episódio internacional, 
A madona do futuro e outras histórias (ambas em 1879), Diário de um cinquentão 
(1880), O diário de uma dama (1881, ano em que falecia Dostoiévski), A outra casa 
(1896), Os despojos de Poynton (1897) e, nos primórdios do século atual, A fonte 
sagrada e Os embaixadores (1901), As asas da Domba (1902) e O púcaro dourado 
(1904), entre outros, ao todo 21 romances e 112 narrativas (contos longos ou no-

HAICAIS  
DE  

CARLOS VIEGAS

folhas espalhadas
pela grama e chão secos
os ipês floridos

                ipês amarelos
brilham no azul do céu –
           são mesmo reais?

começa setembro
as primeiras poucas chuvas
na terra ainda seca

começo de outubro
cai a primeira chuva
da nova estação 

velas). Destaque para sua famosa história de terror e dubiedade, A outra volta do 
parafuso (1898), filmada com o título Os inocentes, pela qual perambula um casal 
de fantasmas que o autor sugere mas não se responsabiliza pela existência. Não 
assinando embaixo a volta do casal apaixonado que morreu, em meio a atos e 
balbucios obscenos, as duas crianças solitárias da mansão os veem de verdade ou 
é pura alucinação histérica da atual preceptora contratada pelo pai sempre ausen-
te? Solteirona possuída pelo demônio-personagem negativamente memorável, o 
devasso Peter Quint, a quem essa mulher sem homem, de delirante imaginação, 
atribui a morte do menino, na última cena do livro, após febrilmente invocar a 
aparição do morto. Onde o real: no fato, na paranormalidade ou no histerismo que 
induz à morte? Como um mágico, Henry James tira da cartola a múltipla escolha e 
o leitor que decida. Mestre de sutilezas e ambigüidades, igualado a Marcel Proust 
pela sofisticação, reitera em A morte do leão o preocupar-se com o desconfortável 
estar no mundo do artista. Neste livro, cinco histórias são parábolas psicológicas 
e morais das vicissitudes de escritores e pintores num mundo superficial e ad-
verso a criadores. Entre o cômico e o trágico, traça o terno retrato de uma velha 
escritora açucarada e ridícula (Greville Fane) quando na realidade ridículos são os 
esnobes e indignos filhos da escritora, que desdenham seus bestsellers mas vivem 
do dinheiro que eles rendem. Todas as 5 histórias foram publicadas em revistas 
e jornais literários, algumas em capítulos, e tratam dos desencontros do criador 
com a sociedade consumista que o deglute. José Geraldo Couto, que faz a seleção 
e o posfácio, diz que em A coisa autêntica James nos faz pensar em Machado de 
Assis e seu tema das “máscaras sociais”. A lição do mestre  trata essencialmente da 
missão do escritor em confronto com as solicitações da vida privada e mundana. 
A irônica A morte do leão diz o mesmo, em outra versão, da agudeza do mestre, 
quando o escritor vira “celebridade” (lion, em inglês, tem também este sentido). 
O desenho do tapete e as duas histórias citadas antes, todas três, melhor dizendo, 
todas, denunciam a solidão do escritor, aquele que entrega toda uma vida à litera-
tura, a tornar o mundo melhor, e que muitas vezes encontra um único leitor que o 
entende – se é que encontra.

#agrestina

Sóter

conheci lugares-graveto
em torno de gentes-rocha

vi pontes sobre sonhos
de água enterrada em areias
e sobre memórias e esperas

vi a doçura e o brilho
em olhos hospitaleiros

conheci o Nordeste.
... e os Nordestinos. 
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O JUIZO FINAL NO CHÃO DE GIZ
Valfredo Melo e Souza

Cancioneiro popular: Nelson Cavaquinho 
- “O sol há de brilhar mais uma vez/ A 
luz há de chegar aos corações/ É o Juízo 
Final, a história do bem e do mal”. Uma 

canção escrita na favela, “no chão de giz”, mas que 
não se apaga da memória. Como no Zaratustra de 
Nietzsche se depreende que o ódio abrangido pela 
compreensão, pela piedade e pela simpatia até se 
transforma em amor. É o que pode acontecer quan-
do a luta se trava entre o Bem e o Mal. Antes unidos, 
mais tarde separados, agora reconciliados. Bendita 
seja a vida!  

Tradições milenares das Escolas de Mistérios 
registram esse tipo de linguagem: a escrita no chão 
de giz (para proteção de olhares profanos), expon-
do símbolos herméticos, alegorias fantásticas, como 
para dar vida eterna a uma obra de arte.

Nikos Kazantzaky (1541-1614) conta que 
Domenico Theotokópoulos (El Greco) se manifes-
tara abertamente contra o Juízo Final, um grande 
mural pintado com a técnica do afresco, por Miche-
langelo, para decorar a Capela Sistina no Vaticano, e 
que segundo os fiéis, causou escândalos e violentas 
críticas por conter muitas figuras nuas em lugar tão 
sagrado. Segundo alguns bispos o quadro era mais 
compatível para uma taberna.  Michelangelo chegou 

a ser acusado de heresia e tentou destruir o trabalho. 
A obra fora tirada do Apocalipse de São João. Os nus 
foram cobertos com suaves véus para indicar a legí-
tima pureza das personagens, num tom tolerante do 
Papa Júlio III.

 El Greco se propunha a pintar “honesta-
mente” o quadro, realizando um trabalho tão bom 
quanto o primitivo que fora executado em prejuí-
zo dos afrescos de Perugino naquele espaço (his-
tórias de Moisés e Jesus). Não me agradou aquilo, 
diz; ele ressuscita a carne, volta a encher o mundo 
de corpos e eu não quero isso! Irei pintar um outro 
Juízo Final.  Há de ter duas partes: na de baixo ha
verá túmulos a abriremse e deles saindo lagartas 
enormes, do tamanho de um homem, inquietas, 
com cabeça erguida, farejando o ar. Na de cima: 
Cristo. Um Cristo sozinho que se debruça sobre as 
lagartas e com um sopro as transforma em borbo
letas esvoaçantes. É isto que chamo ressurreição: as 
lagartas transformandose em borboletas em vez de 
renascerem simplesmente e passarem a ser lagartas 
imortais.  O interlocutor olha-o e o contempla à 
luz mágica da lua: o ar à volta de tua cabeça arden
te estava cheio de borboletas. 

Muita coisa ficou pelo caminho, sofrimento, 
desencanto, incomunicabilidade. Achei esse Juízo 

Final muito herético, mas eram segredos revelados. 
Por isto respeito as predições de El Greco.

 Eles pintam o Espírito Santo descendo sobre a 
cabeça dos Apóstolos em forma de pomba; diz o pin
tor: eles não sentirão vergonha? Não terão eles sen
tido nunca a chama do Espírito Santo? Onde foram 
eles buscar essa ave inocente e comestível para apre
sentarem como sendo espírito? Não, segue o artista, 
o Espírito Santo não é uma pomba, é um fogo, um 
fogo devorador de homens que se pega ao crânio dos 
santos, dos mártires, dos grandes lutadores e os reduz 
a cinzas. 

 Eu, se Deus quiser, hei de pintar um dia o 
Espírito Santo sobre a cabeça dos Apóstolos e então 
verás. 

Percepções diferentes, porém próximas ao 
canto de Dante Alighieri, na Cittá Dolente, onde 
estavam os tíbios que desagradaram Deus e os ini-
migos de Deus. Não praticaram nem o bem nem 
o mal, mas só pensaram no seu próprio interesse. 
Não foram bons nem maus. Não foram fiéis a Deus 
nem tampouco ao Diabo. O filósofo francês Henri 
Poincaré nos deixa uma dica: duvidar de tudo ou 
em tudo crer são duas soluções igualmente cômodas 
que nos dispensam de refletir. 

VOTO DO ANALFABETO É CONSCIENTE?
Jolimar Corrêa Pinto

No Brasil, assim como nos demais países democráticos ocidentais    
(com algumas ocorrências no Oriente), as pessoas foram conquis-
tando paulatinamente o direito de voto: os homens maiores e capa-
zes, sem exigência de fortuna, as mulheres e, no Brasil, sem qual-

quer restrição, os maiores de dezesseis anos e os analfabetos.
Quanto aos adolescentes maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos de idade – que são considerados pelo Código Civil incapazes, relati-
vamente a certos atos – , o legislador constituinte (CF art. 14, II,  c) não se 
deu conta de que – sem mais considerações – o menor de dezesseis anos é 
inimputável criminalmente, ficando, portanto à vontade para praticar cri-
mes eleitorais (com as sanções mais do que benévolas do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente).

Quanto aos analfabetos (CF, art. 14, II, a) parece-me ainda mais absurdo 
o direito de voto –  indiscriminadamente – por razões que me parecem óbvias.  
Ora, dirão os demagogos, trata-se de opinião elitista, pois o analfabeto contribui 
com seu trabalho para a riqueza nacional, portanto nada mais justo que tenha o 
direito de escolher os seus governantes. Meia verdade.

Mas, como discriminar o voto do analfabeto? O Estado brasileiro di-
vide-se em três áreas político/administrativas: união, estados e municípios. 
Presume-se que os candidatos à Presidência da República, ao Senado e à Câ-
mara dos Deputados sejam pessoas preparadas para decidir sobre o destino 
do Estado brasileiro, seja nos negócios interiores, seja nas relações interna-
cionais. Que tipo de discernimento pode-se esperar de uma pessoa que não 
aprendeu a ler? Como escolher conscientemente candidatos que pretendem 
ocupar cargos para os quais se exige alto saber político/administrativo? Em-
bora o conhecimento possa ser adquirido através de outros meios de comu-
nicação, o analfabeto estará sempre “sabendo por ouvir dizer”; se é analfa-
beto não conhece a Constituição, as leis eleitorais e penais – para mencionar 
o mínimo. 

Igualmente parece-me que o não letrado – não possuindo condições que 
lhe permitam selecionar os candidatos segundo os princípios do saber e da ho-
nestidade – não poderá sequer escolher os candidatos às assembleias legislativas 
e Distrital.  

E quanto aos candidatos a prefeito e vereador? Trata-se – geralmen-
te – de pessoas bem conhecidas no município; os eleitores conhecem-nos 
quase que – e às vezes até – pessoalmente, há uma espécie de convivência, de 
cruzamentos pelas calçadas, nos shoppings, nos cinemas, nos comícios, nos 
campos de futebol; conhecem-lhes os amigos, os parentes, as estórias, as rea-
lizações administrativas, ou esportivas, ou profissionais, a folha corrida, em 
suma, os méritos e os deméritos. Essa proximidade geográfica fornece   ao 
analfabeto razoáveis elementos de convicção necessários à seleção consciente 
dos candidatos. Essa a exceção admissível à concessão do direito de voto ao 
analfabeto.

Em um país como o nosso em que grande parte dos habitantes é consti-
tuída de analfabetos, ou semianalfabetos, ou analfabetos políticos, os   eleitos 
são – em sua maioria – despreparados para o exercício dos cargos, seja pela 
falta de conhecimento de nível superior, seja pela falta de decoro no exercí-
cio dos cargos. Uns lideram e alcançam altos cargos exercitando o “toma lá, 
dá cá”, e os outros – que compõem nas casas legislativas o apelidado “baixo 
clero” – praticam, em sua maioria, a troca de apoio por alguma vantagem, 
desde a nomeação de afilhados à liberação de verbas orçamentárias para sua 
região. Candidatos de alto saber e de conduta ilibada perdem eleições para 
cômicos televisivos, para corruptos que colocam seus mandatos a serviço 
de financiadores de campanha,  ou para os filhos de velhas lideranças, sem 
liberdade de ação. 

A culpa pelo baixo rendimento qualitativo dos políticos é do voto do anal-
fabeto inconsciente; e a culpa da existência do analfabeto é dos políticos, certa-
mente. É o círculo vicioso que desgraça um país.



12 Jornal da ANE
SETEMBRO/OUTUBRO 2017

Associação Nacional de Escritores 

O EVANGELHO EM MEIO 
AO CAOS

Leonardo Almeida Filho

No seu sensível “Observatório do caos”, 
Ronaldo Cagiano empreende o gran-
de mergulho temido por qualquer 
ser humano: na escuridão luminosa 

do empório de lembranças. O livro de poemas 
publicado pela Editora Patuá (2017) carrega a 
densidade de águas escuras, a dramaticidade des-
tes tempos selvagens, a frieza de nossas vidas na 
urbe, mas, principalmente, a constatação doloro-
sa da passagem do tempo e da fi nitude das coisas. 
O poeta, espionado pelo passado, faz o inventá-
rio de um tempo que se perdeu inexoravelmente 
“no porão da infância”. A matéria de sua poesia 
é basicamente a memória e o poeta, uma espé-
cie de Pedro Nava dos versos, enfrenta a tarefa 
de remexer nesse baú de ossos e fantasmas. Seus 
temas tocam aquelas lembranças que deixaram 
cicatrizes profundas, calos enormes na epiderme 
do espírito, experiências irrepetíveis e que for-
maram o homem que agora, poeta, as transforma 
em versos que carregam o cheiro, o gosto, a lem-
brança tênue de um Proust incorporado além da 
prosa. Cagiano mastiga a criança que, ainda viva 
em si (“O menino que fui / é hoje meu contem-
porâneo”), testemunha seu próprio funeral na 
correnteza do tempo, metáfora tremenda do rio 
de sua infância, o velho Pomba - seu Capibaribe 
cabralino, seu Tejo Pessoano - e suas enchentes e 
surpresas. Trilhando o território drummondiano 
da infância, o poeta de Cataguases lamenta a dor 
de não pertencer, como se o não-pertencimento 
atribuído a outro, não fosse justamente uma gran-
de máscara, o seu modo de estar no mundo, a sua 
tentativa sempre vã de “fazer a arqueologia do 
inútil regresso”. O observador do caos, o próprio 
poeta, incorpora os diversos universos líricos a 
partir das citações em epígrafe de seu arsenal de 
leituras. Este recurso intertextual, explode o uni-
verso semântico de seus versos, num diálogo que 
se completa, iluminando-se em meio à escuridão 
do dia que atravessa. A longa jornada do poeta, 
do homem que lamenta a pequenez de tudo dian-
te da passagem do tempo. O verão que se vai, a 
noite que se aproxima, a morte que se faz presen-
te na partida de um amigo, de um amor, o olvido, 
tudo são motivos para seus versos carregados de 
densidade dramática. O sacrifício da ave na mão 
inocente das crianças, a navalha sempre afi ada de 
um pai, a mãe costurando o tempo, alinhavando 
o tecido da memória “na escuridão do ontem ir-
removível”, a dolorosa consciência de que já não 
se “fazem revoluções como antigamente”. Há um 
evidente desencanto com o mundo, um pessimis-
mo “graciliánico” profundo, fruto talvez das per-
das acumuladas em sua história, a memória das 
“existências que se cumpriram”, o embate com as 
forças repressoras do real. Não por outra razão, 
nos declara: ‘E tudo se fez catástrofe/ Nada certo/ 

Tudo má sorte”. A visão pessimista do observador 
do caos não poderia ser diferente, o mundo não é 
para amadores, talvez para quem ama as dores de 
nele estar, o que não é o caso do poeta. A poesia é 
esse bicho arredio que não se deixa dominar pelas 
armadilhas do mundo. A poética de Cagiano tem 
a virulência típica de quem não faz o jogo do sis-
tema, de quem não se deixa levar pelas adulações 
típicas desse meio pleno de vaidades, desse mun-
dinho miúdo de mãozinhas de seda, como diria 
o grande Raduan Nassar. A poesia de Ronaldo 
Cagiano não veio para nos dar sossego e paz de 
espírito, sua presença vem cutucar a ferida, expor 
o pus que o dia a dia anda a produzir. Sua verdade 
é aquela que nos incomoda, nos faz reler o mun-
do, retirar as lentes azul-bebê e perceber a violên-
cia explícita que é viver em 2017. Quando dialoga 
com o maior de nós, poetas, Manuel Bandeira, ele 
entrega seu desconsolo, fi ltrado em versos, e afi r-
ma “o que vejo é um beco sem saída”. Cada poeta 
tem seu beco. Não, meu poeta de Cataguases, a 
saída é justamente a sua poesia exalando a crítica 
profunda, expondo o nervo dessa nossa periferia 
explorada constantemente, exorcizando o pas-
sado que se nos perpassa e nos impulsiona para 
o abismo ou para a montanha, para o vulcão ou 
para a cova. Sua poesia, ao escancarar as mazelas 
que nos cercam, a partir daquelas observadas por 
seu olhar atento, nos dá alternativas. Seus versos 
não se dispõem a adular ninguém. Isso é bom. 
Isso é ótimo em tempos de tamanha futilidade. 
Ao mergulhar em suas próprias dores, o poeta as 
transfi gura e as torna nossas, operando a grande-
za da arte. Mais que isso, assume uma postura in-
dependente, arriscando-se à porrada do sargento 
amarelo, aquele mesmo que calou o pobre Fabia-
no em “Vidas secas”, e que anda por aí, em comer-
ciais de televisão, em jornais, na escola, no parti-
do, na igreja, no sindicato...vigiando, vigiando. A 
poesia de Ronaldo Cagiano não corre o risco de, 
como dizia Graciliano, “tornar-se-á inofensiva e 
cor-de-rosa, não provocará o mau humor de nin-
guém, não perturbará a digestão dos que podem 
comer. Amém.” Muito pelo contrário, ela é um 
a poesia de combate, de confronto. Uma poesia 
que fi nge a dor que deveras sente e que nos con-
vida a reler Bandeira, Drummond, Orides, Joa-
quim Cardozo, Augusto dos Anjos, inserindo-se 
ela também em nossa tradição lírica, avançando 
muito além da “Verde” de sua Cataguases, decla-
rando o seu amor pela poesia, esse gênero tão im-
portante quanto supérfl uo, uma espécie de oxi-
moro do Pessoa: o tudo que é um nada. Mas, tu 
vaticinas, é justamente a poesia que “des (a) fi as 
o novelo do meu amor”. A saída, meu amigo, é a 
palavra, a sua palavra,” com uma semântica sem 
esclerose”, o   seu “possível evangelho” em meio 
ao caos.

LIVROS DE 

KÁTIA LUZIA LIMA 
FERREIRA

“Não é no silêncio que os homens se fazem, 
mas na palavra, no trabalho, na ação – refl exão”.

Paulo Freire
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