
ALBERT CAMUS
M. Paulo Nunes

Pensei que já houvesse escrito uma 
nota para esta coluna sobre Camus 
(1913-60), incluindo-o naquela re-
lação ou galeria de autores esqueci-

dos da nossa e de outras literaturas. Refiro-me 
àqueles que surgem de repente, adquirem em 
sua época grande notoriedade e de pronto mer-
gulham naquele sol dos mortos a que se refere 
Balzac, tendo o esquecimento como destino li-
terário. Tristão de Athayde referiu-se certa feita 

a autores medíocres de livros famosos que por 
um momento brilham como estrelas cadentes (a 
imagem é minha) e de repente mergulham em 
total e absoluto esquecimento. E cita entre ou-
tros os casos de Wendell Wilkie, político norte-
-americano que se opôs a Roosewelt numa de 
suas eleições presidenciais e autor do livro de 
sensação Um Mundo Só, e a Axel Munthe, com 
a sua obra O Livro de San Michelle, que também 
causou sensação ao aparecer.

Camus foi um desses monstros sagrados. 
Argelino, engajando-se na Resistência Francesa 
ao tempo da Segunda Guerra Mundial, junta-
-se a Sartre e a outros companheiros da esquer-
da francesa, através do jornal O Combate, após 
uma rápida passagem pelo Partido Comunista 
que era, naquela fase, uma espécie de batismo 
de fogo da intelectualidade de esquerda euro-
peia. 

Continuação na página 7

PROVADO: DRUMMOND  
NÃO ERA DRUMMOND...

Edmílson Caminha

No meu livrinho O poeta Carlos & ou-
tros Drummonds (Brasília : Thesaurus, 
2017), publiquei informação curiosa 
que devo à amiga Solange Alvarenga, 

diretora do Memorial Carlos Drummond de Andra-
de, em Itabira, Minas Gerais: somente aos 82 anos 
de idade, o escritor veio a saber que, no princípio... 
não era Drummond, por faltar-lhe o sobrenome no 
original da certidão de nascimento. Recebera a notí-
cia de um advogado conterrâneo, que exercera fun-
ção em cartório da cidade. Generosamente, Solange 
transcreveu-me a resposta do poeta:

Rio de Janeiro, 1° de outubro, 1984.

Prezado Ricardo Torres Sampaio:
Sua carta de 27 foi surpresa para mim, e 

surpresa grande. Nunca recebi a comunica-

ção a que alude, e até agora ignorava que 
em meu registro de nascimento não figu-
ra o nome Drummond ‒ eu que sou duas 
vezes Drummond, pelas linhas paterna e 
materna, pois os velhos eram primos em 1° 
grau. Se tivesse recebido a carta de vocês, 
seguramente a teria respondido, tanto mais 
quanto ela manifestava simpático interesse 
por mim. É com pesar que lhe mando esta 
resposta negativa. Quem sabe se os parentes 
do Clóvis não acabarão encontrando o pa-
pel? Torço por isto.

O abraço cordial do velho itabirano
Carlos Drummond de Andrade

Continuação na página 9

JURISTAS NA ACADEMIA BRASILEIRA  
DE LETRAS (I)

Fabio de Sousa Coutinho 

Sumário: Introdução. I. Os fundadores.  
1. Rui Barbosa. 2. Lúcio de Mendonça.  
3. Clóvis Beviláqua. 4. Joaquim Nabuco.  
5. Rodrigo Octavio. II. A geração poste-

rior. 1. Lafayette Rodrigues Pereira. 2. Pedro Les-
sa. 3. João Luís Alves. 4. Levi Carneiro. 5. Pedro 
Calmon. 6. Barbosa Lima Sobrinho. III. Os eleitos 
no pós-guerra. 1. Aníbal Freire. 2. Afonso Arinos 
de Melo Franco. 3. Cândido Motta Filho. 4. Her-
mes Lima. 5. Pontes de Miranda. 6. Evandro Lins 
e Silva. 7. Raymundo Faoro. 8. Oscar Dias Corrêa. 
9. Miguel Reale. 10. Evaristo de Moraes Filho. IV. 
Os atuais ocupantes. 1. Alberto Venancio Filho.  
2. Celso Lafer. 3. Joaquim Falcão. V. Conclusão.

Introdução
A ideia para a elaboração deste artigo surgiu 

da leitura de poema de Antonio Carlos Secchin em 
homenagem aos 90 anos de Evaristo de Moraes Fi-
lho, publicado na Revista Brasileira, da ABL. 

Por ter sido colega de turma de Secchin nos 
dois anos (1970 e 1971) em que foi estudante de Di-
reito, associei tal fato à circunstância de ele haver 
reverenciado um dos mais completos juristas brasi-
leiros. Sem dúvida, Evaristo foi, também, filósofo e 
sociólogo de nomeada, mas sua formação superior e 
sua trajetória profissional se fizeram, essencialmen-
te, no Direito, na advocacia trabalhista e no magis-
tério jurídico. 

Um advogado com a bagagem cultural e 
literária de Evaristo de Moraes Filho, que inte-
grou a Academia por mais de três décadas, me fez 
pensar em quantos outros ilustres juristas, antes 
dele, contemporânea e postumamente a ele, não 

teriam percorrido caminho semelhante, culmi-
nando na consagração da “glória que fica, eleva, 
honra e consola”. 

O exercício a seguir entabulado foi dos mais 
compensadores, ensejando a revelação de uma su-
cessão de nomes que só enaltecem as chamadas car-
reiras jurídicas em nosso país e que, seguramente, se 
sobressaíram nas diferentes composições da própria 
Casa de Machado. 

Por onde começar? Por Evaristo e seus contem-
porâneos, ou atravessar a história da ABL e ir, gradual-
mente, encontrando (e admirando) a plêiade de juris-
tas que nela ingressaram? Escolhi a segunda opção. 
Evidentemente, correrei os riscos inerentes a empreita-
das do gênero, pois esta é a visão de um só advogado e 
sua percepção da dimensão profissional e do porte in-
telectual e político dos juristas da Academia Brasileira. 

Continuação na página 10
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ESTUDO ANATÔMICO

 Fontoura Xavier

Entrei no anfiteatro da ciência,
Atraído por mera fantasia,
E aprouve-me estudar anatomia,
Por dar um novo pasto à inteligência.

Discorria com toda a sapiência
O lente numa mesa onde jazia
Uma imóvel matéria, úmida e fria,
A que outrora animara humana essência.

Fora uma meretriz; o rosto belo
Pude tímido olhá-lo com respeito
Por entre as negras ondas do cabelo.

A convite do lente, contrafeito,
Rasguei-a com a ponta do escalpelo
E não vi coração dentro do peito!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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REEDIÇÃO DE LIVROS DE 
DALCIDIO JURANDIR

Danilo Gomes 

A Pará.grafo Editora, do Pará, tem trabalhado no sen-
tido de conseguir um financiamento coletivo para 
recolocar no mercado obras do escritor paraense 

Dalcídio Jurandir (1909-1979). Considerado, com justiça, 
um dos grandes autores brasileiros do século XX por nomes 
como Benedito Nunes, Ignácio de Loyola Brandão, Fausto 
Cunha, Moacir C. Lopes, Antonio Olinto, Sérgio Milliet, Jor-
ge Amado, Haroldo Bruno, Adonias Filho e Luís da Câmara 
Cascudo, Dalcídio Jurandir recebeu o Prêmio Machado de 
Assis da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da 
obra, sete anos antes de sua morte.

A campanha pretende reeditar os livros “Três Casas e 
um Rio” e “Os Habitantes”, há décadas fora de circulação (na 
Estante Virtual, um exemplar chega a custar 250 reais).

O autor nasceu na paraense Ilha do Marajó, mais 
precisamente na Vila de Ponta de Pedras, em 10 de janeiro 
de 1909. Em 1941 publicou seu primeiro romance, “Chove 
nos campos de Cachoeira”, depois de trabalhar como garçom, 
professor, revisor e jornalista em Belém, no Rio de Janeiro e 
na própria ilha natal. Comunista confesso, enfrentou perse-
guição política e foi preso,na década de 1930.

A Casa de Rui Barbosa, no Rio, é sede do Instituto 
Dalcídio Jurandir.

Encantou-me a leitura de seu livro “Santa Maria de 
Belém do Grão-Pará”, delicioso roteiro histórico, sentimental 
e turístico da bela capital paraense, cidade que muito apre-
cio. Outro livro importante na obra desse grande escritor é 
o romance “Chove nos campos de Cachoeira”. Celebrado ro-
mance do autor é também “Marajó”, sobre o qual discorreu o 
crítico Fausto Cunha: “…um dos maiores romances de toda a 
literatura brasileira.” Elogio consagrador.

O crítico Haroldo Bruno assim se expressou: “Dalcí-
dio Jurandir está construindo uma das obras mais perfeitas, 
pela sua coerência testemunhal e pelas suas características de 
estilo, da moderna ficção brasileira.”

Em 1962 foi lançada, em Moscou, a edição russa de 
“Linha do Parque”, apresentada por Jorge Amado.

O escritor publicou também, entre romances e con-
tos, “Belém do Grão-Pará”, “Chão dos Lobos”, “Linha do 
Parque”, “Passagem dos Inocentes”, “Ribanceira” e “Ponte do 
Galo”. Em 1972, recebeu o Prêmio Machado de Assis, da Aca-
demia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra. Já havia 
ganho o Prêmio Paula Brito, da Biblioteca do Estado da Gua-
nabara, e o Prêmio Luíza Cláudio de Souza, instituído pelo 
Pen Clube do Brasil.

Fausto Cunha acentua que o escritor marajoara vi-
nha desenvolvendo “uma espécie de saga”, que tinha mais a 
ver com alguns grandes painéis do romance clássico, na linha 
de Balzac, Zola, Galsworthy, Rolland, que com a “seriação re-
gionalista”, de que Jorge Amado e José Lins do Rego “seriam 
os nossos representantes mais característicos” (“O romancis-
ta de ‘Marajó’ “, prefácio à 2ª ed. de “Marajó” (Rio, Cátedra/ 
Brasília, INL, 1978).

A serviço e a passeio, fui quatro vezes a Belém e a 
algumas outras cidades do Pará, cuja padroeira é Nossa Se-
nhora de Nazaré, a do Círio famoso. Terra do tacacá, do pato 
ao tucupi, do pirarucu ao tucupi, do açaí, do guaraná e do 
cupuaçu. E de dezenas de frutas que dão sucos e sorvetes 
irrecusáveis. Não tive a sorte de conhecer Marajó, de rica 

culinária, paisagens paradisíacas e onde os búfalos servem de 
montaria, inclusive para a Polícia Militar, que conta com um 
famoso Grupamento de Bufaleiros ou Polícia Montada do Ma-
rajó. No Marajó está o maior rebanho de búfalos do mundo. 
Dezesseis municípios fazem parte do arquipélago, dentre eles 
Soure, Muaná, Chaves, Cachoeira do Arari, Porto Camará, 
Salvaterra e Ponta de Pedras. Com cerca de 3 mil ilhas e ilho-
tas, é o maior arquipélago flúvio-marítimo do mundo. Grande 
atração turística nacional e internacional. Um dos mais des-
lumbrantes cenários da Amazônia.  

***
Em 2013, a excelente revista paulista (em papel cou-

ché) “Sabor à Mesa” trouxe matéria especial intitulada “Sabo-
res da Amazônia”, com destaque para Marajó, com texto de 
Neide Rigo e fotos de James Oseland. Ali, a gastronomia im-
pera, como sob a batuta de Brillat-Savarin, Carême e outros 
mestres, como os nativos do arquipélago, grandes cozinheiros. 
Cozinheiros chefs, como o paulistano Alex Atala e a brasi-
liense Alice Mesquita de Castro, renderam-se aos encantos da 
culinária amazônica.  

Neide Rigo escreve, com mestria, depois dos dois pa-
rágrafos iniciais: “Marajó é exagerada em todos os sentidos. 
Do tamanho da Suíça, é a maior ilha cercada por água doce em 
todo o mundo! Ela fica no encontro do Rio Amazonas com o 
Oceano Atlântico e, por isso, a qualquer momento, dependen-
do do tempo e das marés, os pescadores podem fisgar espécies 
de água salgada ou de água doce.”

A culinária é uma tentação. O filé marajoara é um bife 
de búfalo com queijo de búfala derretido e batatas fritas cro-
cantes. Filhote (um bagre de água doce que pode chegar a 230 
quilos) com molho de ervas frescas, tomate, alho e camarão e 
banana-da-terra. Arroz e feijão vermelho. Pimentas em con-
serva. Farinha d’água. Camarões. Caranguejos recheados com 
farinha de mandioca na manteiga. Guisado de carne de porco 
com ervas aromáticas e jambu. Peixe fresco, sempre. E casqui-
nha de muçuã, ou seja, carne guisada suculenta de um pequeno 
quelônio e farinha d’água amarelada pelos talhos de manteiga 
quentinha – o pequeno quelônio é servido no seu próprio casco.

Escreve a jornalista: “A caldeirada de peixe chega car-
regada de ovos, camarão e batatas, em uma panela de barro 
com arroz e caldo de peixe.” Azeite de dendê e leite de coco, 
para quem gosta. Pães recém-assados numa padaria da aldeia 
de Pesqueiro, perto de Soure. Nem menciono frutas, sobreme-
sas, temperos de ervas amazônicas, como a alfavaca, o urucum 
líquido, o coentro-do-pasto ou coentrão e o tucupi. Escreve a 
talentosa Neide Rigo: “Comemos felizes e em silêncio, ouvin-
do as ondas constantes e o suspiro do oceano.” É uma poeta 
(ou poetisa) e tanto. Vamos parar por aqui esse banquete ma-
rajoara do nosso grande Brasil, que as eleições de outubro de-
vem mudar para melhor, talvez, com uma boa faxina. Dalcídio 
Jurandir, apaixonado pela sua terra e sua ilha ( ou arquipélago, 
melhor dizendo) nos trouxe até aqui. Ele ficaria feliz por ver 
Marajó comentada pela sua literatura, sua culinária, suas belas 
paisagens e seus quase mitológicos búfalos, pesados parentes 
dos bucéfalos do Olimpo grego (não dos pégasos voadores)… 
Até o grande viajante e historiador Heródoto teria gostado de 
andar por aquelas belas paragens, para depois narrar nas suas 
“Histórias”…
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NOTÍCIA DE RUMEN STOYANOV
Anderson Braga Horta

Quem é Rumen Stoyanov? Os de minha idade, ou algo mais novos, in-
teressados em literatura decerto o saberão. Os jovens, entretanto, pro-
vavelmente se entreolharão, inseguros ou desinformados; para eles es-
crevo estes apontamentos, em que procuro trazer de volta à atualidade 

noticiosa esse fabuloso professor universitário búlgaro, que tanto se enfronhou –e 
ainda se enfronha– em nossa cultura e a quem tanto devem as letras de nossos países 
– e de alguns outros, deixe-se dito.

Aos que desejarem pesquisar a respeito na internet, atenção: procurem pelo 
nome completo, Rumen Borislavov Stoyanov, ou toparão com um R.S. quarentão, 
atleta de lm85, também notável, mas em outros campos, futebolista que é. Nosso Ru-
men não é tão atlético, fisicamente, nem tão novo, pois nascido em 1941 – em Dra-
ganovo, Bulgária; mas, em termos de cultura literária, é um gigante com múltiplas 
atividades de um ao outro lado do Atlântico. 

Graduou-se em Espanhol e em Literatura Hispano-Americana pela Universi-
dade de Havana, em 1967. Em Cuba mesmo estudou português, língua em que, uma 
vez no Brasil, chegou a escrever diretamente poesia de notável qualidade. Publicou 
ao todo 27 livros, sendo dois no Brasil, dois no México e um na Hungria.

Em 1969 era já professor na Universidade de Sófia. A partir dessa época, de-
senvolveu extraordinária carreira como tradutor, responsabilizando-se pela versão 
em sua língua natal de autores da qualidade de, entre outros, Gabriel Garcia Márquez 
(Cem Anos de Solidão), Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz, Pablo Neru-
da, Blas de Otero, Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Fernando Pessoa e 
Fernando Namora. 

Desse mesmo ano é a edição de Vidas Secas em búlgaro. (No próximo ano, 
comemora suas bodas de ouro com a Literatura Brasileira.) Seguem-se O Púcaro Búl-
garo, de Campos de Carvalho, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto,    
Poesia de Carlos Drummond de Andrade, À Sombra das Horas, de Márcio Catunda, 
Laços de Família, de Clarice Lispector, mais prefácios como o da versão búlgara de 
Canaã, de Graça Aranha. Além desses, devem a Rumen sua presença na língua de 
Cirilo e Metódio nomes grados como Affonso Romano de Sant’Anna, Alphonsus de 
Guimaraens Filho, Augusto Frederico Schmidt, Câmara Cascudo, Cecília Meireles, 
Ferreira Gullar, Henriqueta Lisboa, Jorge de Lima, Ledo Ivo, Manuel Bandeira, Mu-
rilo Mendes, Odilo Costa filho, Vinicius de Moraes e Chico Buarque de Hollanda – e 
com certeza outros que me escapam à memória. Perdoem isto que pode parecer 

imodéstia, mas seria ingrato não mencionar que, entre os de menor graduação, ABH 
é também beneficiário dessa cornucópia tradutória, participando em antologias e 
figurando em livro solo – Elegia de Varna / Lua da Fonte (Ogledalo, Sófia, 2009). 

Aos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, foi nomeado pelo Gover-
no Brasileiro oficial da Ordem de Rio Branco. O Presidente português Cavaco Silva 
outorgou-lhe a Ordem do Infante D. Henrique, no grau de cavaleiro, em 2015. 

Um feliz “acidente” profissional trouxe o tradutor ao nosso país. Como que 
num treinamento avançado para a cátedra universitária (Civilização e Literatura 
Brasileira e Lusófona), aqui veio ter na condição de adido cultural ou conselhei-
ro, servindo na Embaixada em Brasília, na década de 1970, por quase um lustro 
(1972-1975); depois, de 1992 a 1995; finalmente, de 2001 a 2004: no total, dez 
anos, dos dezoito que passou na América Latina (três e meio em Cuba e cinco no 
México).

 Nesta cidade atuou exemplarmente, já como tradutor nos dois sentidos, 
responsável-mor pelos laços literários entre as duas nações, já como professor de 
Língua e Cultura Búlgara na Universidade de Brasília (que viria a conceder-lhe o tí-
tulo de Doutor Honoris Causa, em 2012), sempre como extraordinário fautor de um 
intenso e riquíssimo intercâmbio. No Brasil publicou livros que estreitariam aqueles 
laços, a começar pelos poemas de Observatório, de Liubomir Levtchev, em tradução 
sua (Montanha Editora, São Paulo, 1975). Outro marco de sua atuação foi Contos 
de Tenetz, antologia de Yordan Raditchkov, de cuja tradução me fez partícipe (The-
saurus / FAC, Brasília, 2004). Não menos digno de encômios é o livro de poemas 
próprios, em português, a que de passagem aludi linhas acima (edição da Civilização 
Brasileira, Rio, 1981). Finalmente –por enquanto– destaque-se Drummond e a Bul-
gária, da Editora UnB (Brasília, 2007). 

 Por enquanto, digo, porque Rumen, o único professor de literatura brasileira 
na Bulgária (Universidade de Sófia), é incansável em sua benemérita faina. Agora há 
pouco, mesmo, no número de 2017, publicou no almanaque Ogosta (nome do mais 
importante rio do noroeste de seu país), editado na cidade de Montana, a tradução 
de vários poemas de Manuel Bandeira e um importante artigo sobre ele – “Poeta da 
Morte?” (redigido como prólogo a uma coletânea bandeiriana, inédita por questões 
de direitos autorais). Que assim continue ele, dando a conhecer criadores e criações 
de nossas letras a seus compatriotas e, em retorno, trazendo ao nosso idioma umas 
boas fatias do mundo literário de sua simpática e acolhedora Bulgária.  

O HOMEM, ESSE SUPREMO ENGENHO 
Valfredo Melo e Souza

Nas Escrituras Sagradas o Paraíso fica 
no céu. É para cima que os cristãos 
olham quando procuram respostas 
divinas. Deseja confirmação disto? 

A Capela Sistina, no Vaticano revela uma obra-
-prima da Humanidade: o teto de Michelangelo. 
Cenas do Velho Testamento, Profetas e Sibilas, 
Noé e a Criação, Ancestrais de Cristo. Visão des-
lumbrante do paraíso. E como teria dito Goethe, 
o pensador: “sem ter visto a Capela Sistina, não se 
pode formar uma ideia completa do que o homem 
é capaz de conseguir”. 

A Capela leva o nome do Papa Sixto IV que 
ordenou sua construção iniciada e concluída entre 
1473 e 1481 com as mesmas proporções do relato 
bíblico do Templo de Salomão. Michelangelo foi 
contratado por Julio II – o papa terrible – mentor 
de guerras, mas ao mesmo tempo um grande mece-
nas. Os afrescos do teto foram pintados entre 1508 e 
1512. Vinte anos depois o gênio volta e pinta (atrás 
do altar) “O Juízo Final”, terminando em 1541. O céu 
de Michelangelo. 

Numa obra de outro gênio, este imaginário do 
paraíso se encontra no fundo do mar: o céu dos pesca-
dores das Ilhas da Mancha, na sensível pena de Victor 

Hugo, em “Os Trabalhadores do Mar”. Lugares emble-
máticos.

A leitura da obra, já na 2ª Parte, nos remete a 
um encontro com Deus. Como? Se ninguém jamais 
viu Deus! Sabe-se, porém, que estamos em Deus se 
nos amarmos uns aos outros, é verdade. Ninguém 
nem sabe direito o que é o ar e, no entanto, todos 
nós o estamos respirando. O ar é a nossa vida e não 
precisamos pensar nele e nem dizer o seu nome para 
que ele nos dê vida. Deus é assim. Existe. A narrativa 
do escritor nos leva a crer nisso pelo que demonstra 
do que é capaz a vontade humana: um templo de-
baixo do mar erguido para resgatar uma embarcação 
naufragada, (Durande, o primeiro barco a vapor) 
como prova de puro amor a uma donzela. Gilliatt e 
Déruchette. Acompanhemos a personagem. “Estava 
numa grande cava. Por teto: a pedra; por assoalho, o 
mar; as ondas apertadas entre as quatro paredes da 
grota pareciam vastos ladrilhos flutuantes. A grota era 
fechada por todos os lados. A luz vinda do fundo da 
água era um enigma como um verde clarão da pupila 
de uma esfinge. Não se podia imaginar nada mais lin-
do. Debaixo das vegetações escondiam-se os marfins, 
as mitras, as púrpuras, os búzios, os estrutiolários, 
as conchas univalves. Na água parecia que as flori-
nhas de cor lápis-lazúli acendiam-se, e cuidava-se ver 

brasas azuis. Fora da água eram flores; dentro dela 
eram safiras. As flores têm consciência do enigma: a 
silena abre-se às onze horas da noite e a hemerocale 
às cinco horas da manhã. Esmaga-nos o impalpável, 
por toda a parte, o inacessível, o incompreensível. Que 
joalheria de conchas era aquela que se antevia? Que 
distância havia dali à vida, à terra, aos homens?” O 
mar de Victor Hugo. O Céu de Victor Hugo. “Ó! Eu 
quisera que não houvesse mar e só houvesse céu!”; 
reage a apaixonada Déruchette ante um amor quase 
a escapar-lhe.

A luz é um silêncio. Silêncio celeste. A sombra 
é um silêncio, mas esse silêncio diz tudo. Surge majes-
tosamente um resultado: Deus! Deus é o conceito do 
incompreensível. Deus é suscetível de ser conhecido 
em suas manifestações.

“Dessa contemplação se solta um fenômeno su-
blime: o crescimento da alma pelo assombro. O medo do 
sagrado é próprio do homem”.

A busca da concepção suprema – o Delta Lu-
minoso – pelos iniciados nos graus esotéricos é uma 
empreitada de igual magnitude. As portas de bronze 
subterrâneas do Templo de Enoch abertas sucessiva-
mente. O encontro do Centro da Ideia – a pedra de 
ágata – onde os discípulos soletraram o nome inefável 
do Senhor (Iavé).
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A REDESCOBERTA DO BRASIL
O Barco do Rei
Afonso Ligório

1ª edição, 280 páginas

A REVOLUÇÃO DOS PREFEITOS
O Brasil não precisa de estados

Raul Ferraz
176 páginas

O PRADO E O DESCOBRIMENTO
DO BRASIL

História, ecologia, turismo e folclore
Raul Ferraz

2ª ed. 144 páginas

acesse nosso site:

www.thesaurus.com.br
Frete grátis para todo o Brasil

Ou ligue: (61) 3344-3738

ADQUIRA NOSSOS 
LIVROS

ANTONIO CARLOS SECCHIN NA ANE

Na sessão inaugural das Quintas Literárias de 2018, realizada em 8 de março, a ANE recebeu o poeta, 
ensaísta e professor Antonio Carlos Secchin, da Academia Brasileira de Letras, que proferiu palestra com o 
tema O Amor em Chico Buarque.

No fl agrante, o palestrante autografa seu livro Desdizer, ladeado pelos escritores Adirson Vasconcelos, 
Sóter, Fabio de Sousa Coutinho, Mardson Soares e Noélia Ribeiro. 

PÓS-VERDADE: “VERDADE”?
(OUVINDO A “AVE MARIA” DE FRANZ SCHUBERT, NA 

VOZ DE STEVIE WONDER)
Emanuel Medeiros Vieira

O que é verdade? Essa pergunta também foi feita a Jesus, durante o seu “julgamento”.
A realidade é difícil? Os fatos são dolorosos? Então, muda-se o conceito e abandona-se a verdade.
Num exemplo muito prosaico ,  ”vendedores” viraram  “consultores” – consultores de perfume e de 

tudo.
É o reino do eufemismo!
 Onde prevalece a propaganda, o mercantilismo, cerveja virou algo intrinsecamente ligado às festas 

de São João, tão enraizadas aqui no Nordeste.
Forrozeiros autênticos são abandonados pelos “sertanejos universitários” – que praga!
Já não basta a dupla sertaneja/goiana  Joesley & Wesley, patrocinada pelo BNDES, Caixa Eco-

nômica e outras instituições dominadas  pelo gangsterismo  e pelo  banditismo, que estão ou estavam  
no topo da República?

Nosso mundo acelera com velocidade estonteante a informação (não a “formação”).
Acelerar e aprofundar não são verbos semelhantes. Ou não?
Dispersei-me.
O adjetivo pós-verdade adquiriu importância e signifi cância que “transcende o vernáculo e a semio-

logia da geopolítica internacional”.
Como alguém observou, o facciosismo  fascista e a intolerância desumana hiperbólica associam-se à 

hipocrisia fl agrante que renega a veracidade factual do viver”. (...)
O niilismo está na soleira da porta.
A verdade é o que é; segue sendo verdade, ainda que pensemos o revés, disse A. Machado.
Qual a primeira vítima de, por exemplo, uma guerra? É a Verdade.
Alguém lembra que, ainda que a linguagem cotidiana não seja construída de forma lógica, entre-

tanto ela e o mundo estão estreitamente ligados, como diria Ludwig Wittgenstein (1889-1951)  –  “Pois o 
mundo é a totalidade dos fatos”,  constataria ele (lembrado também em artigo de Marcos Luna).

Fui obscuro? Não quis.
Um poeta espanhol disse que a verdade nunca é triste...
A busca de fabulação pode anestesiar a nossa dor, mas não pode prevalecer – senão será roubada 

a nossa autenticidade.
E eu só posso pedir que alguém acredite em mim,  se previamente  eu acreditar fundamente no 

que digo.
*Ludwig Wittgenstein, acima citado, foi um fi lósofo austríaco, naturalizado britânico. 
Participou  do  chamado “Círculo de Viena”, que contribuiu para a renovação da lógica na década 

de 20 do século passado.
Ele é considerado um dos pais da “fi losofi a analítica”.
Estudou com Bertrand Russel (1892-1970) entre 1912 e 1913.
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LITERATURA E PSICANÁLISE
Manoel Hygino

comensais à mesa, sofre um ataque histérico. Ela puxa 
a toalha, levando o jantar e tudo o mais que ali havia. 
Augustine é transportada ao hospital La Salpetrière, 
onde é internada, sob cuidados do doutor Charcot, já 
famoso. Por sinal, ele mostra a macaca de estimação 
Zibidie, doação de D. Pedro II, seu paciente e amigo 
e de quem assinará o atestado de óbito em 1891, na 
capital francesa. Muitas emoções. 

O último capítulo conta a via crucis de um 
doente de nervos, que mexeu com a tranquilidade 
de muita gente, principalmente depois que se tornou 
público o seu livro “Memórias de um doente dos 
nervos”, publicado em 1903, traduzido no Brasil pela 
psicanalista Marilene Carone. Era um cidadão comum, 
filho de uma família burguesa protestante, pai exigente 
e fruto de um ambiente cultural de muita disciplina; 
um drama pessoal e familiar, que vai parar com Freud. 
A descrição de Vera Lúcia de Oliveira é perfeita. 
Como, aliás, tudo o que mais se insere neste volume, 
com louvor. Quem ler, confirmará. A apresentação é 
de Frederico Lucena de Menezes, médico-psiquiatra, 
terapeuta e escritor.

Vera Lúcia de Oliveira apresentou, em 2017, 
ainda tão perto e tão em nós humanizado, 
“O beijo da mãe” e outros ensaios de “Lite-
ratura & Psicanálise”, pela Thesaurus. Com 

quase duzentas páginas, acrescenta à nossa literatura e 
biblioteca um belo conteúdo. Não é só percorrer o tex-
to e tomar conhecimento de fatos e personagens. Até 
porque alguns deles já foram dissecados por quem tem 
efetiva competência e interesse pelos focalizados e pela 
verdade em sua inteireza, se possível.

O que quero dizer se explica e se justifica pelo 
pensamento inicial que é de Schopenhauer, em “O mundo 
como vontade e como representação”: “O poder da verdade 
é inacreditavelmente grande e de duração indizível. 
Encontramos seus frequentes vestígios em todos os 
dogmas, mesmo os mais absurdos e bizarros, de diferentes 
épocas e países, muitas vezes até mesmo em companhia 
estanha, em mistura esquisita, no entanto, reconhecível. 
Ela pode ser comparada a uma planta que germina sob 
um amontoado de pedras e, não obstante, emerge para 
a luz, desenvolvendo a si mesma por desvios e curvas, 
desfigurando-se, empalidecida, mas alcançando luz”.

Com exatamente uma dúzia de textos, Vera 
Lúcia focaliza os fatos e procura encontrar a verdade, 
que são muitas, pesquisadas tenazmente pelos 
pioneiros da psicanálise, a que se disponibilizou 
material abundante na literatura. Assim, a autora 
recorre para seu excelente trabalho a Mário de 
Andrade, Marcel Proust, Guimarães Rosa, Graciliano 
Ramos, Machado de Assis, Flaubert, com personagens 
suficientemente conhecidos ou algum outro qualquer, 
como o que recebeu o nome de Roberto Carlos 
Ramos, protagonista do filme brasileiro “O contador 
de histórias”, de Luiz Vilaça. 

No caso do último citado, tem-se uma visão de 
Donald W. Winnicott do adolescente com treze anos de 
idade, que se deitou, em posição fetal, numa linha de 
trem para matar-se, e quedou esperando. Mas a morte 
passou ao lado. 

Um outro filme focalizado ”Augustine”, à primeira 
vista apenas o caso da moça pobre de 19 anos, que 
trabalha como doméstica em uma residência burguesa 
em Paris, em 1885. Na cozinha, vê os caranguejos se 
debatendo na fervura e, no momento em que serve os 

UMA POESIA QUE SUPERA  
AS INFLUÊNCIAS

Ronaldo Cagiano 

Em sua nova safra poética – “O livro das mãos”, Ed. Coisas de Ler, Coleção 
Clepsydra, 2017 – Gisela Gracias Ramos Rosa confirma uma peculiaríssi-
ma característica já percebida quando de sua estreia com “A tradução das 
manhãs” (vencedor do Prémio Glória de Santana 2013): a sutileza estilís-

tica e uma confecção poética apurada e meticulosa, que não transige quanto à con-
centração textual.

Obra que atinge o máximo de comunicação com o mínimo de recursos, na 
esteira do que assinalou Maiakovski (“Eu/ à poesia/ só permito uma forma:/ conci-
são,/precisão das fórmulas/ matemáticas.”), “O livro das mãos” também carrega em 
seu título a própria metáfora de um fazer poético sem adereços, em que nada falta 
ou sobra nesse conjunto que rastreia o tempo, a natureza e a aldeia global, conduzido 
por um comedido sopro lírico. A poeta se lança com um sensível aparato vocabular 
e semântico e nesse profundo mergulho, com a habilidade de ourives, sinaliza que 
“impossível é dissociar as mãos da construção/ do mundo”, pois nessas “mãos repou-
sa o primeiro dia,/ a primeira vez/ de todas as coisas.”

Simbolicamente, são versos que examinam a poesia como experiência de 
uma engenharia extremamente delicada, em que o ser ergue catedrais e em seus 
íntimos altares sacraliza uma mirada crítica e um acento reflexivo. As palavras 
se encadeiam com diligente harmonia interna, convergindo numa tessitura que 
também se exprime nas entrelinhas ou na vacuidade das palavras, amparada 
também por uma certa inflexão emocional e imagética: “Escrevo como se es-
tendesse raízes e sou/ um ramo adormecido alcançando em silêncio”.  Aqui, a 
verdade poética reverbera o que está oculto e se exprime na força comunicativa 
de uma tecelã de mistérios, pois “na orla do silêncio, as mãos” tateiam o invisí-
vel. Nessa íntima relação artística, faz um trânsito dialético entre o metafísico 
e o real, entre o imaginário e o onírico, para, enfim, declarar que “estas mãos 
sonâmbulas transcrevem/ tudo o que sonhei em vigília.”

Em outra vertente, a poesia de Gisela é receptáculo da intertextualidade, no 
diálogo que enceta com a própria literatura, realizando uma delicada simbiose com 
outros autores e obras, a exemplo das epígrafes, referencialidades e dedicatórias que, 
ultrapassando o teor da homenagem, funcionam como flertes temáticos e uma siner-
gia entre atmosferas estéticas e mundos análogos. 

Em seu arcabouço criativo a escola intelectual e a herança sanguínea de An-
tónio Ramos Rosa marcam presença salutar em sua obra. Mas enganam-se os que 
pretendem vislumbrar em seus versos qualquer domínio ou pressão dessa ancestrali-

dade sobre sua escritura, pois de sua oficina resultam arquiteturas distintas e autôno-
mas. Ainda que tenha escrito um livro em parceria com o tio – “Vasos comunicantes” 
(Poética Edições, 2017), celebração de uma sintonia  –  em Gisela a dicção poética já 
se pronunciara no primeiro livro com voz e sintaxe distintas e marcadamente sen-
soriais, enunciadas por uma maneira  de ver e refletir, que se referenda com vigor: 
“Amo o mundo perdoo e mostram-me/ que não caibo no reflexo do espelho/ sou o 
que sou, ou não sou?”

Sem dúvida, o apreço e o respeito pela monumentalidade da obra de Ramos 
Rosa são recorrentes nas palestras e recensões que a autora vem fazendo, de modo 
a valorizar e resgatar a memória de um dos mais importantes autores da lusofonia. 
Por outro lado, Gisela não se deixou contaminar nem viveu à sombra dessa consan-
guinidade e afeto literários. Desde o primeiro livro venceu, superou e transcendeu 
a angústia da influência, delimitando claramente sua identidade, percurso e espaço 
criativos.  Dele não herdou a máquina de fazer versos, mas a paixão pela poesia, 
com seu estilo e sua luz que se projetam sem pastiches ou escadas, mas a herança 
vital é aquela que concerne à mesma e irredutível consciência e responsabilidades 
que norteiam o ato da criação. Como ele, que nos assegura em A poesia moderna e 
a interrogação do real, que “é pela poesia que se formula um dos mais inalienáveis 
anseios da alma humana: a total comunhão de si com o mundo”, Gisela expressa seu 
olhar fecundo em sintonia com as demandas, emergências e inquietações do seu 
tempo, de sua alma, do nosso mundo.

Com uma leitura apriorística da realidade e percorrendo a geografia dos sen-
timentos – “Escrevo para sarar a asa ferida da origem/ e num movimento de dança 
libertar o impulso/ da imagem incompleta com afeto (...) e porque à memória não 
devo o sacrilégio/ do fogo roubado, encontro a flor inesperada” –  seu manejo ins-
trumental e sua poética surgem de uma experiência individual e distinta, compatível 
com a epígrafe de Holderlin, que batiza sua obra: “Tudo está em nós”.

Apenas para concluir e sintetizar, a preci(o)sa e sofisticada linguagem 
poética de Gisela é fruto de um trabalho vocabular que equilibra forma e conteú-
do e que culmina numa leitura epifânica. Exemplificando, eis um dos momentos 
altos de seu novo livro, quando a autora reivindica ou demarca seu lugar: “Na 
minha casa moram várias palavras nuas/ as que inauguram o espaço/ e as mi-
nhas mãos”.  Eis a plena consciência de que as mãos continuarão a moldar no 
livro da vida sua inegável aspiração: “O poema: um aceno ao sonho de ser/ em 
compreensão e extensão”.
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ECOS DO SILÊNCIO
Gilmar Duarte Rocha

Estavam atrasados para a missa de Natal e os 
sinos da igreja da matriz já começavam a re-
picar indicando o início do sermão usual do 
velho padre Bellini. Belisa trotava a passos 

largos pelas ruas de calçamento irregular, com uma 
das mãos ajeitando o véu negro que insistia em esca-
par-lhe da face; com a outra mão, quase esmagando os 
dedos frágeis do garoto Firmino, de apenas oito anos 
de idade:

– Deus vai te dar a palavra ano que vem, filho. Ele 
me prometeu em sonho -, divagava a mulher, embaçando os 
devaneios com o desejo premente de que a sua cria, o jovem 
Firmino, curasse mesmo que miraculosamente da mazela 
que sofria nos tímpanos desde a nascença; afecção essa que 
o obstava de ouvir e falar, mas que não o impedia de possuir 
um olhar de ave de rapina em voo de cruzeiro e um cérebro 
que processava neurônios em profusão.

A cidade estava toda iluminada naquele instante, e 
o velho gerador de energia do município não tinha a mesma 
robustez de outrora, daí que se irrompeu um blecaute repen-
tino – devido à sobrecarga de demanda de energia – e um 
breu sem fim abateu-se sobre a praça da matriz, logradouro 
onde a mãe e o filho acabavam de pisar os pés. 

Então deu-se início a um breve tumulto, pois nin-
guém enxergava ninguém. Todos os sobrados da praça esta-
vam com as luzes apagadas, exceto um, mais precisamente o 
prédio de três pavimentos onde se estabelecia o único hotel 
da cidade,  e mais precisamente a única luz que emanava do 
hotel provinha do quarto no último andar, e mais precisa-
mente nesse quarto morava uma hóspede de vida fácil, e mais 
precisamente essa mulher botava a boca no mundo gritando 
que estava sendo atacada e mais precisamente o menino Fir-
mino não tirava os luzidios olhos daquela cena, e mais pre-
cisamente ele no silêncio enxergou cenas que seguramente 
ninguém ali havia enxergado.

De repente a luz daquele único ambiente iluminado 
se apagou. Tudo ficou na penumbra. Até o grito de desespero 
da mulher cessou.

***

Aconteceu que, se há uma coisa que acabe com qual-
quer evento numa cidade pequena, seja lá o que for, essa coisa 
é um assassinato, pois foi isso que ocorreu durante o espaço 
de tempo em que o arrabalde ficou em trevas. Uma mulher 
chamada Coriolana havia sido morta a facadas no quarto de 
hotel a que nos referimos e o tumulto tornou-se generalizado 
porque um sujeito malvisto no lugar, de nome Agripino, foi 
apanhado literalmente com as calças nas mãos na portaria 
do estabelecimento hoteleiro tão logo a força elétrica trouxe 
a claridade de volta à cidade. Portanto, não houve mais missa 
do galo, não houver cânticos, e nem aconteceu o indefectível 
sermão do padre Bellini.

–  Foi ele! Foi esse descarado – retumbava uma turba 
de homens de todos os estratos da sociedade local, histéricos 
e inflamados. “Enforquem ele”, esgoelavam os mais exaltados. 
“Corta o pinto desse miserável”, esculhambavam os avacalhados.

Terminou que o indivíduo – a muito custo – foi do-
minado e arredado das feras pelos dois únicos soldados do 
corpo policial e conduzido ao armazém de estivas O Colos-
sal, de propriedade do prefeito, empresário, juiz, delegado, 
fazendeiro, agiota, prestamista e vigarista, Benedito Siracusa. 
Aconteceria ali uma espécie de julgamento sumário, contra-
riando todas as regras do lugar, se é que prevalecia alguma lei 
naquele fim de mundo.

***

Dentro do amplo e iluminado armazém, que cabia 
metade da cidade, um homem gordo, balofo, de terno de li-
nho branco, chapéu panamá, com o inseparável charuto de 
erva estragada preso entre os dedos da mão esquerda e uma 
grossa bengala metálica revestida a ouro girando em rodopio 
na outra mão, berrava a todo pulmão:

– Esse tarado passou dos limites. Alguém aqui duvi-
da que esse cafifa estripou a pobre Coriolana? 

A cada palavra do político o povaréu ficava mais ex-
citado. O alcaide voltou a proferir o mesmo questionamento, 

desta feita compelindo a ponta da sua valiosa bengala contra 
a cabeça do rapaz que se encontrava ajoelhado. Com aquele 
ato humilhante decerto ele requestava o aval da população 
para dar cabo ali mesmo do miserável acusado.

– Isso mesmo, prefeito. Arranca o pescoço desse 
perdido – tomou à frente Jesuíno, o tabelião da cidade, mais 
bêbado do que gambá. “Isso mesmo. Isso mesmo”, os demais 
começaram a fazer coro e dar fiança ao veredito do prócer do 
município.

– Alto lá – uma voz destoou no meio da plebe: era 
Gerônimo Aniceto, um jovem médico recém-chegado à ci-
dade e portador de alguma decência.

– O rapaz merece ser julgado, pois pelo que eu saiba 
ninguém aqui presenciou o assassinato – após essa interven-
ção, houve um princípio de burburinho. Os mais exaltados 
não queriam saber da opinião do médico; os mais ponde-
rados principiaram a questionar uns aos outros; os bêbados 
mudavam de opinião ao sabor do vento.

– Está bem, doutor... – o prefeito fingiu esquecer o 
nome do jovem galeno. 

– Gerônimo, senhor... – o rapaz devolveu a moeda 
com a mesma coroa. 

– Você tem dez minutos para provar que o cretino 
aqui é inocente – decretou o mandatário da cidade em tom 
de bravata.

Gerônimo, irritadíssimo com o descalabro do prefei-
to, não sabia o que fazer. Tirou o chapéu bem cuidado da ca-
beça e enxugou o suor da testa com o lenço do bolso do terno. 
Apesar de o sino da paróquia já ter acusado as doze badala-
das, o bafo quente da noite abrasava o fervor dos aconteci-
mentos e fervia, por corolário, o ânimo de todos os habitantes 
ali plantados e ávidos por uma decisão. Ou por um pescoço 
rolando e caindo no cesto abaixo do patíbulo da guilhotina.

***

Quando tudo conspirava contra o proclamado réu 
Agripino, eis que um menino desgarrava da mão da mãe 
e partia em disparada em direção ao presumível cadafalso, 
onde se encontrava o adiposo prefeito, o esmorecido médico 
e o malandro sentenciado.

Era Firmino, que falava como uma girafa mas enxer-
gava como um lince, e naquele momento postava-se exata-
mente em frente a Siracusa, apontando o dedo para a precio-
sa bengala do executivo municipal e meneando os pequenos 
carpos da mão esquerda de forma alternada e sucessiva.

– Raios – exclamou o prefeito fanfarrão: a mãe desse 
fedelho pode tirá-lo daqui imediatamente. 

Belisa não titubeou e correu para resgatar a sua cria. 
Quando ela puxava o inquieto garoto pelo braço, eis que o mé-
dico Gerônimo se ingeriu e perguntou a uma atônita Belisa:

– O que o garoto queria dizer com os sinais, senho-
ra?”. Ela ficou surpresa com a indagação, sinalizou que não 
iria se pronunciar e, para espanto geral, voltou atrás e respon-
deu ao médico, de chofre:

– Ele dizia que foi a bengala do senhor prefeito que 
atingiu a moça morta por trás.

Exclamação geral da audiência. Alguns levaram as 
mãos à boca; outros arregalaram os olhos; doidivanas des-
denhavam. O médico não. Resoluto tomou o garoto de rom-
pante das mãos da mãe e pediu que ele fosse mais explícito 
(nesse ponto, o médico se esforçava para isso, pois não en-
tendia a linguagem de sinais). O menino, vivaz e inteligente, 
voltou a menear os dedos agora de ambas as mãos.

– Traduza em nome da lei, minha senhora – exigia 
Gerônimo, cada vez mais convicto de que havia ali algo a des-
vendar.

– Ele disse que há uma lança na ponta da bengala do 
prefeito – traduziu a atormentada genitora.

***

– Ah, ah, ah, ah – o vão Siracusa depreciava o insólito 
testemunho da criança em tom de escárnio, emendando:

– Esses meninos hoje em dia andam lendo muito 
gibi; que imaginação fertilizada. 

Depois, alterou o semblante e esbravejou com Belisa: 
– A senhora e esse mudo dos infernos me respeitem, 

senão mando vocês dois para a cadeia. 

A intimidação não atingiu o jovem médico, que ime-
diatamente fez uma inesperada intimação:

– Eu poderia dar uma olhada nessa bengala, senhor 
prefeito?

 O homem poderoso pela primeira vez na história 
mostrou a face do espanto e do temor.

– Ora, que infâmia. Você não pode dar ordens a uma 
autoridade revestida de imunidade. Ainda mais que eu sou o 
delegado e o juiz dessa zorra de cidade. 

<<E daí?>>, foi o que pensou o médico naquele ins-
tante, bem como alguns na plateia que cultivavam a qualida-
de da cordura e da honradez. 

Gerônimo esticou o braço em direção ao prefeito, 
mexendo os dedos em sinal de petição. Pausa e silêncio ge-
ral. O médico com o braço esticado e os dedos se movendo; 
o prefeito – que começava a suar aos borbotões – imóvel, 
estático, hirto, encurralado. De repente, eis que Agripino, o 
sentenciado, saiu do estado de letargia em que se encontrava 
desde o início de todos aqueles acontecimentos e se deu voz:

– Quando entrava no hotel a pedido do prefeito para 
levar dois tostões para a pobre Coriolana a luz se apagou e 
não vi mais nada. Um sujeito gordo e forte me pegou no escu-
ro e tirou as minhas calças. Depois que ele me largou, voltei 
logo para a rua sem saber o que fazer. 

Exclamação geral mais uma vez. Vá lá que o desajui-
zado Agripino não merecesse crédito algum, no entanto o 
que ele depunha comprometia e muito nosso poderoso per-
sonagem, vez que o malandro sabidamente fazia às vezes de 
moleque de recado e faz-tudo do prefeito.

O médico Gerônimo não titubeou e, como um felino, 
teve a audácia de arrebatar a bendita bengala das mãos avaras 
do alcaide.

– O que está fazendo, moleque? Devolva a minha 
bengala – esbravejou Siracusa. 

Gerônimo, serenamente, deu alguns passos para trás 
e começou a analisar o majestoso cajado com carinho. Um 
raio misterioso invadiu a sua mente e ele teve a brilhante 
ideia de puxar o cabo da bengala com bastante força. O cabo, 
então, se desprendeu e revelou que a pretensa bengala era 
nada mais, nada menos do que um afiado florete revestido 
por uma caprichada bainha longa e cilíndrica. Aí o médico 
deslizou o dedo indicador por sobre a lâmina e uma porção 
vermelha de sangue acumulou na sua mão. Um minuto de 
silêncio sepulcral dominou o ambiente do amplo armazém. 
Apenas um minuto – gritos de punição, clamores de justiça, 
eclodiram logo em seguida. 

O prefeito tentou fugir do recinto, mas foi alcançado 
por justiceiros de toda a parte. Enquanto isso, num espaço 
mais calmo do salão, um radiante Gerônimo agradecia a Be-
lisa pelos préstimos do talentoso e diligente Firmino. Belisa 
aproveitou o primeiro contato que mantinha com um pro-
fissional de medicina de verdade e lhe relatou os problemas 
auditivos que o pequeno suportava desde o nascimento.

***

Um ano se passou; um investigador de outra juris-
dição descobriu que a bengala mortal de Benedito Siracusa 
havia liquidado nada menos do que sete prostitutas da região; 
o médico Gerônimo Aniceto recebera um convite do estran-
geiro para fazer um curso de especialização; e o menino Fir-
mino ganhou uma vaga numa escola para alunos especiais na 
vizinha cidade de Rivera. Certo dia de sol a pino, enquanto 
quarava a roupa no varal, Belisa recebeu a visita de um car-
teiro em sua humilde residência. Era um telegrama a cabo, 
procedente de terras além-mar:

QUERIDA SENHORA BELISA PT LEVEI OS EXA-
MES DA SURDEZ NEUROSSENSORIAL DO SEU FILHO 
PARA ESPECIALISTAS DAQUI PT O CASO DELE TEM 
CURA PT FIZ CAMPANHA COM MEDICOS AMIGOS 
E CONSEGUIMOS DINHEIRO PARA TRATAMENTO 
DELE PT EXISTE ORDEM DE PAGAMENTO BANCO DA 
CIDADE PARA COMPRAR A PASSAGEM DE VOCES PT 
SAUDACOES

Novos tempos chegaram para mãe e filhos so-
fridos. Ecos de justiça doravante não repercutiriam 
mais do silêncio. 
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SOB A RELVA

Aricy Curvello
a noite quando baixou sobre ti
ficaste
 a relva está molhada de pássaros brancos
 
eras uma criança do primeiro dia do mundo
eu te amei como se fosse
a primeira vez
na primeira vida
 
não sono lágrima silêncio
não adeus até o último adeus
 
(não, não importa)
Eu te reconhecerei entre os mortos, sorrindo  

_________________
Aricy Curvello, poeta, ensaísta e tradutor, nasceu em 
Uberlândia, MG, em 7.5.1945. Faleceu em Serra, ES, em 
10.1.2018. Constam de sua bibliografia poética: Os Dias 
Selvagens te Ensinam, no qual se insere o presente poe-
ma (1979), Vida Fu(n)dida (1982), Mais que os Nomes do 
Nada (1996), 50 Poemas Escolhidos pelo Autor (2008). 

SEGREDO PARA O TÚMULO 
Maurício do Vale Rufino (*)

O experiente delegado Otávio Duarte já ha-
via tomado ciência do estranho roubo de 
túmulos que assombrava a comarca. Não 
se falava em outra coisa no rádio, nos jor-

nalecos e nas esquinas na pequena cidade. A conversa 
era a de que as famílias dos defuntos, ao visitarem seus 
túmulos em costumeira homenagem, constatavam que 
a foto fixada no jazigo não era a de seu finado parente, 
mas a foto de pessoa alheia. 

Os casos confirmados já passavam de três – o 
que afastava a hipótese de suposta confusão por par-
te das famílias denunciantes. A suspeita era a de que 
o único coveiro da cidade esvaziava os túmulos para 
furtar os cadáveres, tirando-lhes as jóias, os dentes de 
ouro e o que mais tivessem de valor. Ao invés de voltar 
com os túmulos para a aparência originária, o coveiro 
os deixava abertos para receber novos defuntos e assim 
poder reincidir na conduta criminosa. Era um crime 
sem testemunhas vivas.

E embora a população estivesse indignada com 
os crimes, os policiais não o tinham como prioridade, 
afinal o efetivo era pequeno, a estrutura da corporação 
era precária e os investigadores não tinham nenhum 
parente enterrado na cidade. Ademais, já se tinha no-
tícia de que o povo preparava uma vingança com as 
próprias mãos – hipótese bem vista pelos policiais, que 
teriam um trabalho a menos na lista. 

Mas o destino queria outro desfecho para a his-
tória. E naquela sexta-feira de muito calor, bem pro 
final do expediente, o velho policial Otávio teria suas 
expectativas frustradas por uma visita inusitada. 

– Doutor delegado, eu sou o coveiro responsá-
vel pelo sumiço dos cadáveres e quero me entregar. 

– Espera. O senhor quer se entregar? Como as-
sim?  

– Isso mesmo, seu delegado. Eu quero ir pra 
cadeia. Pelo menos lá eu escapo do linchamento. Não 
quero morrer agora.  

– Sinto muito, mas o expediente tá encerrado 
por hoje. Não posso prender mais ninguém. Já até des-
liguei o computador. O senhor pode voltar na segunda-
-feira que eu lavro seu flagrante. 

– Delegado, se eu sair daqui agora, corro risco 
de ser assassinado. 

– Rapaz, isso aqui é uma repartição pública e 
tem hora pra funcionar. Você não é coveiro? Se lhe apa-
rece um defunto às duas da manhã, você não espera até 
as oito pra enterrá-lo? Então... Paciência, meu amigo. 

– Mas o seu trabalho é cuidar das leis, delegado. 
E eu sou um delinquente. Violei todos aqueles túmulos 
para furtar-lhes o patrimônio fúnebre. 

– Meu trabalho aqui é manter a ordem. A or-
dem de hoje é: a delegacia encerra o expediente às seis. 
Como o senhor chegou depois do horário, não posso 
atender-lhe o pedido, compreende? 

– Delegado, eu te pago pro senhor me prender. 
Prefere receber em joias ou em dinheiro? 

– Não adianta, coveiro. Você não vai ser preso 
hoje. Até parece que não conhece o serviço público.  

– Te dou um cordão de pérolas pro senhor me 
levar em cana. Que tal? Estou te pagando pro senhor 
fazer um serviço de hora extra. 

– O cordão está aí com você? 
O coveiro foi preso. O policial Otávio figurou 

como protagonista em todos os meios de comunica-
ção da pequena cidade. As ossadas dos defuntos fo-
ram recuperadas e identificadas. E todas as joias das 
famílias foram devolvidas – com exceção de um colar 
de pérolas que não fora encontrado pelos investiga-
dores. 

ALBERT CAMUS
M. Paulo Nunes

Além da Resistência, também se aproximou de Sartre, com quem depois 
romperia, como ocorreu com o filósofo Merleau-Ponty, pelo mesmo mo-
tivo, a discordância política, expondo suas ideias filosóficas no livro O 
Mito de Sísifo, ensaio sobre o absurdo, através das quais se identifica com 

o Sartre de O Ser e o Nada. Nele expõe sua filosofia do absurdo, originária da antio-
nomia entre o homem e sua situação irracional no mundo, da qual somente se liberta 
pelo conhecimento e pela razão.

Seu estudo famoso O Homem Revoltado, publicado em 1951, ensaio político em 
que expressa sua paixão pela revolta permanente como expressão de uma honestidade 
desesperada, é erroneamente recebido como profissão de fé direitista e anti-revolucioná-
ria que o leva ao rompimento com seu velho amigo Sartre, como já foi dito.

Foi Camus também um entusiasta do teatro de que resultaram suas obras 
originais O Malentendido que juntamente com O Estrangeiro enfeixa suas ideias filo-
sóficas expressas no ensaio O Mito de Sísifo, Calígula e O Estado de Sítio. Foi também 
um adaptador de autores famosos como Calderón de la Barca, Lope de Vega e ainda 
Faulkner e Dostoievski, com adaptações bem sucedidas.

De sua obra de romancista se destacam O Estrangeiro, sua obra de estreia 
literária e A Peste, sua obra-prima, cuja metáfora é a ocupação alemã, que li numa 
tradução de Graciliano Ramos.

Há que referir ainda seu Diário, publicação póstuma e praticamente ausente 
de sua fortuna crítica, mas aquela em que sua angústia existencial se manifesta da 

forma mais dolorosa, com crises que o levam quase ao suicídio, que seria no caso a 
negação de suas ideias, porquanto significa uma das formas de evasão descartadas de 
seu ideário, pois que representariam a supressão da consciência.

Em 1957 recebe a consagração máxima ao ser-lhe atribuído o Prêmio Nobel 
de Literatura, e falece três anos depois em um desastre de automóvel.

Josué Montello, em sua obra diarística Diário da Noite Iluminada, refere 
uma passagem do livro por ele considerado magistral, de Lottman, sobre Albert 
Camus, que punge, “à revelia da glória literária que a vida proporciona ao ro-
mancista.”

“Para mim, continua o autor de A Noite sobre Alcântara, que o conheci no Rio 
de Janeiro, associada à admiração por seus romances, o fecho do livro de Herbert 
R. Lottman quase me fez chorar: ‘O visitante que, hoje, penetra no cemitério, em 
Loumarin, encontra um túmulo quebrado, coberto por espessa moita de alecrim; a 
lápide, com o nome e as datas de Camus, parece velha de vários séculos. Alguém por 
vezes deixa ali uma cruz – frequentemente muito simples, tirada de um túmulo. No 
entanto, pelo menos uma vez, deixaram sobre a lápide uma grande cruz de pedra, 
retirada de algum túmulo em ruína.”

E conclui:
“Camus morreu em 1960, num desastre de automóvel, e seu biógrafo lhe viu o 

túmulo, quinze anos depois. Três lustros apenas. E já estava esquecido pelos parentes 
e amigos. (Ob. cit. p. 457)

Continuação da página 1

Otávio Duarte não delatou o coveiro, nem o co-
veiro delatou Otávio. Funcionários velhacos � conhe-
cem bem a arte de levar o segredo para o túmulo. 

    
__________
(*) Advogado e escritor, reside em Cataguases-MG. 
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POR QUEM OS SINOS DOBRAM
Vera Lúcia de Oliveira

Deve haver algum tipo de perdão para um grande homem quando ele 
comete um delito grave. O homem em questão é ninguém menos 
que André Malraux, um dos mais respeitados intelectuais da cultura 
francesa do século 20. Fez de tudo: foi aventureiro, escreveu roman-

ces extraordinários como A esperança, lutou bravamente pela democracia e pelo 
socialismo, liderou uma lendária esquadrilha na Guerra Civil Espanhola (1936-
1939), e com tal bravura e coragem, que impressionou até outro André, o Gide, 
papa da literatura naquele momento na França, fazendo-o sentir-se pequeno 
diante do jovem intrépido que chegaria a ministro da cultura do país. Mas que 
delito cometeu Malraux? O de planejar e executar o infame furto de obras sacras 
da arte milenar de um templo na Indochina. Apanhado em flagrante quando já 
fugia em um navio com a mulher e coautora do furto, Clara Malraux, (herdeira, 
por sinal, de grande fortuna) foi preso e cumpriu um ano de cadeia. Foi pouco. 
Pois esse furto, cometido por motivo torpe – usufruir do benefício da venda por 
pelo menos três anos numa vida de luxo – a que estavam acostumados, diga-se 
de passagem -, escancarou algo muito mais relevante que é, ou era, o desprezo 
com que o europeu tratava a cultura do outro, sobretudo do Oriente. Como se 
fosse terra de ninguém... Goethe disse que aceitava o desagradável, mas não o 
inconsequente. E Malraux e Clara foram inconsequentes.

Embora indesculpável, mas à parte esse episódio de triste memória (do qual 
ele fez o mea culpa), o que entrou para a história foi a bravura, a atuação política e a 
obra literária de Malraux.  E, como a dele, a atuação dos escritores contemporâneos 
ao período de 1931-1939 é o tema do livro Paris libertária: os aventureiros da arte 
moderna (1931-1939), (Editora L&PM, 2017), de Dan Franck, premiado sociólogo 
francês, autor de romances, biografias e da trilogia: Paris Boêmia: os aventurei-
ros da arte moderna (1900-1930); Paris libertária: os aventureiros da arte moderna 
(1931-1939); e Paris ocupada: os aventureiros da arte moderna (1940-1944), abran-
gendo quase toda a primeira metade do século 20. Na verdade, não há quem não 
conheça a história da URSS do período stalinista, da Guerra Civil Espanhola, da 
vida miserável dos intelectuais do leste europeu em Paris, ou ainda da vida extrava-
gante, libertária, de personagens como Salvador Dalí e sua Gala, cujos amores ex-
pressos mais pareciam “A dança”, de Matisse, ou a “Quadrilha”, de Drummond, em 

que Paul Éluard amava Gala, que amava Max Ernst e Salvador Dalí... Ou Malraux 
que amava Clara e Josette... E a dança continua. Saber da loucura dos surrealistas, 
dos escândalos literários como foi a ficção erótico-pornográfica de Henry Miller e 
George Bataille, filósofo dissoluto, faz-nos pelo menos pensar que a imprensa pode 
ser boa ou ruim, mas se tivesse censurado essas obras só seria ruim.

Um livro como Paris libertária, fruto de extensa pesquisa, tem o mérito 
da leitura fluente, de feição jornalística, e também o rigor das informações e a 
capacidade de síntese de um período que não é para ser esquecido, pois a Guer-
ra Civil Espanhola, que foi imortalizada na fotografia de Robert Capa e Gerda 
Taro e na “Guernica”, de Picasso, que dividiu o país em fascistas e socialistas, na 
verdade já era o começo da Segunda Guerra Mundial. Alemães e italianos de 
um lado, russos do outro, e os idealistas românticos, ingênuos voluntários dos 
quatro cantos do mundo, no meio do fogo cruzado. E a morte não poupou uni-
formes: foram milhares e milhares de assassinatos e execuções sumárias, que nos 
horrorizam e nos comovem ainda hoje. Como escreveu o poeta inglês John Don-
ne: “A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte da humanidade; 
e por isso, nunca procure saber por quem os sinos dobram, eles dobram por 
ti.” Essa foi a frase inspiradora do famosíssimo romance homônimo de Ernest 
Hemingway, cuja ação nessa guerra só pode ser comparada à de Malraux. Além 
da atuação impressionante dos dois, lutaram ou estiveram como observadores 
George Orwell, John Dos Passos, Louis Aragon, Luis Buñuel, Antoine de Saint-
-Exupéry, e tantos outros corajosos artistas e escritores militantes na luta pela 
Espanha, testemunhas da destruição de Barcelona e Madri, muitos dos quais 
se veriam logo desapontados com o stalinismo (a exemplo de Gide com o seu 
Voltando da URSS), com a ideologia comunista pela qual davam a sua força, suas 
melhores palavras e atos, e punham sua vida em perigo a cada minuto...

Agora, oitenta anos depois, o que temos? Não mais a guerra entre na-
cionalistas e republicanos, mas a luta separatista entre a orgulhosa Catalunha 
(Barcelona) e a nação espanhola. A lição do passado foi esquecida? O que pas-
sou, passou? Com a palavra a extraordinária Simone Weil, que também lutou na 
Guerra Civil Espanhola e em outras mais: “Não é a religião, mas a revolução é 
que é o ópio do povo”.

FAZENDEIROS
Raquel Naveira

Nascida e criada em Mato Grosso do Sul, 
sempre ouvi comentários sobre o sig-
nificado da palavra “fazenda”: vem de 
“fazer”, de “coisas que devem ser feitas”. 

E assim é a lida na fazenda: há que se arar a terra; 
preparar o solo com adubo para a lavoura; produ-
zir leite e queijo; realizar reformas nas cercas e nos 
currais; criar gado; edificar casas; lançar os alicerces 
dos celeiros; operar tratores e máquinas; replantar o 
pasto; organizar as colheitas; perpetuar os frutos en-
tre sóis, luas, chuvas e estiagens. O fazendeiro seria o 
dono, o criador, o gestor, uma espécie de pai. O que 
dá existência à própria vida da fazenda.

Muitas fazendas preencheram o meu ima-
ginário, em andanças familiares por cidades como 
Campo Grande, Bela Vista, Jardim e Miranda. Lem-
bro-me de imensas plantações de arroz; de queima-
das, o fogo lambendo o solo e retorcendo os arbus-
tos; de áreas verdes alagadas de azul; de campos de 
vacaria; de riachos cercados de caules de melancias; 
de moinhos socando farinha de mandioca; de por-
cos enormes, os cachaços, atravessando o capim 
de braquiária; de abacaxis e caraguatás explodindo 
suas setas, flores e espinhos. Essas fazendas de certo 
modo me pertencem.

Por isso não me surpreendi com o título Fa-
zendeiro do Ar de um livro de poemas de Carlos 

Drummond de Andrade. Ah! Esse dom de juntar, 
numa lição que vem da antiga Arte Poética de Ho-
rácio, palavras comuns e torná-las expressões novas, 
magníficas. Fazendeiro... do Ar. Lindo. Sou também 
uma espécie de “fazendeira do ar”, desse ar de fazen-
da que envolve minha cidade.

Vejo-me por um instante sentada ao lado da 
estátua de Drummond, num banco de pedra à beira-
-mar. Ele me diz que está observando o sol baixar,  a 
terra perdendo o lume, formando prismas de uma 
joia absurda de beleza. Penso com ternura – Ele ti-
nha fazenda em Minas Gerais, ferro nas veias e na 
alma. Voou para longe, para perto do oceano, virou 
funcionário público, fazendeiro do ar.

Outro poeta, fazendeiro, gerador de versos, 
trabalhador de palavras, que também vai virar es-
tátua de avenida, foi Manoel de Barros. O seu livro 
Pré-Coisas: roteiro para uma excursão poética no 
Pantanal, que mistura prosa e poesia, é um dos que 
melhor retratam o universo das fazendas, do ermo 
onde ele se manteve. Apresenta sua terra, Corumbá, 
a Cidade Branca, com orgulho, viajando de lancha 
ao encontro de si mesmo, de seu personagem, de 
seu alter-ego, num “rio Paraguai empeixado e cor de 
chumbo”, que “flui entre árvores com sono”. Sente o 
cheiro dos currais; vê casas nascendo; meninos re-
colhendo vacas no lusco-fusco, na semi-escuridão; 

depara-se com o agroval, onde arraias viram ninhos 
de larvas, cios, pólens e sêmens fervilhantes. Sente 
o “perfume de terra molhada que invade a fazen-
da”. Deleita-se com o mundo sem limites do panta-
nal cheio de cogumelos nos troncos e bagunça de 
periquitos nas ramagens. Ouve o ranger da carreta 
de bois puxando cordas tiradeiras. Conta que, as-
sim como os cafeicultores paulistas iam passear e se 
cultivar em Paris, no sentido de obter cultura, assim 
também houve o caso daquele fazendeiro que, da 
Europa, enviou bilhete ao gerente do banco – “Ven-
da carreta, bois do carro, cangas de boi”. “O boi cria 
o pantaneiro”, conclui melancólico. A sua faina de 
fazendeiro/fazedor de poemas é cheia “de nó pelas 
costas”, “pois tem que transfazer natureza.” Transfa-
zer, entende?

Drummond, Manoel de Barros, sábios fa-
zendeiros. Acreditemos como eles que é possível 
plantar sementes em solo fértil, regá-las, prover-lhes 
nutrientes de leitura e prazer, protegê-las das ervas 
daninhas do desprezo e da ignorância, entregá-las 
nas mãos de Deus e do Tempo. Milhões de fazen-
deiros/poetas vivem desse processo há séculos. Nem 
todas as sementes germinam nos solos e nas mentes. 
Mas vamos fazendo as coisas que devem ser feitas, 
pois elas são inerentes ao nosso ser. Poesia é um de-
sejo de ser e de fazer.
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PROVADO: DRUMMOND NÃO ERA 
DRUMMOND...

Edmílson Caminha

Comentei: “Lamentavelmente, ignora-se o 
teor da correspondência de Ricardo: não se 
encontra com os sucessores do poeta, nem 
no Memorial, nem na Fundação Casa de Rui 

Barbosa, nem no Instituto Moreira Salles (estes dois, 
com sede no Rio de Janeiro), guardiães de documentos e 
da obra de Drummond.  Daí as perguntas sem resposta, 
pelo menos até hoje: que, exatamente, lhe foi comuni-
cado? Que outra carta, anteriormente remetida, não lhe 
chegou às mãos? Quem é Clóvis? Que ‘papel’ é esse, que 
o ‘velho itabirano’ torce para que se encontre?”

As famílias dos primos-irmãos que viriam a ser 
pais do poeta não se davam bem, como expliquei, se-
gundo a biografi a drummondiana Os sapatos de Orfeu, 
de José Maria Cançado: “Consta que Antônio João de 
Freitas Drummond, no dia em que o capitão-mor Elias 
de Paula Andrade lhe pediu a mão da fi lha Julieta Au-
gusta para o herdeiro Carlos, tirou o cinto de couro, 
partiu-o em pedaços, costurou-os com agulha e linha 
grossas e respondeu: ‘Ah, capitão, acho difícil. A nossa 
amizade é como este cinto. Está muito remendada.’ O 
velho Andrade, ‘homem do chicote e do punhal’, to-
mou-lhe o cinto das mãos, jogou-o longe e encerrou a 

conversa: ‘Bobagem, o pedido está feito e está aceito.’ 
Pegou o chapéu e saiu, as esporas a bater no assoalho 
de tábuas corridas.” 

“Assim se impôs”, escrevi, “o casamento dos pri-
mos Julieta Augusta Drummond e Carlos de Paula An-
drade, que deram ao nono fi lho o prenome do pai, cuja 
vingança (o machismo daquele tempo nos faz pensar), 
pela desconsideração do futuro sogro em lhe negar a fi lha, 
foi registrar o menino sem referência à família da mãe.”

Historiador por vocação, o jornalista Marcos 
Caldeira, editor do jornal O Trem Itabirano, leu centenas 
de livros bolorentos do cartório até encontrar o que que-
ria: a certidão de nascimento original do futuro poeta de 
Claro enigma. Transcrevo-a, com a devida permissão do 
descobridor e conforme a ortografi a da época:

 
Aos dous dias do mes de novembro, de mil novecentos e 

dois, nesta cidade de Itabira do Matto Dentro, em meu cartório 
compareceu o cidadão Carlos de Paula Andrade, fasendeiro, e 
declarou que no dia trinta e um de outubro do corrente anno, 
as seis horas da manhã, em a casa de sua residência, na rua 
das Flores desta cidade, nasceu uma criança do sexo masculi-
no, que no baptismo receberá o nome de Carlos Andrade, fi lho 

legitimo do declarante e de sua mulher Dona Julieta Augusta 
Drummond Andrade, residentes nesta cidade, onde casarão-se. 
São avós paternos da criança, Capitão Elias de Paula Andrade, 
já falecido nesta cidade e Dona Rosa Amelia Drummond An-
drade, residente nesta cidade, e maternos Antonio João de Frei-
tas Drummond e Dona Flavia Augusta Teixeira Drummond já 
falecidos nesta cidade. E para constar lavro este termo que vai 
assignado pelo declarante e as testemunhas presentes. Eu Th eo-
philo de Alvarenga Lage escrivão escrivi.

(ass.) Carlos de Paula Andrade, Antonio Cayapó H. 
Drummond e Antonio Cassimiro de Menezes.

Alguém observará que a importância dos so-
brenomes é acima de tudo genealógica, indicadores 
que se limitam a dizer das relações familiares, dos elos 
que encadeiam avós, pais, netos, bisnetos... Alguns, no 
entanto, valem muito mais, pela grandeza de quem os 
tornou exemplos da metonímia que estudamos na es-
cola: ouvir Beethoven, ler Cervantes, assistir a Buñuel, 
comprar um Portinari... Assim também com Drum-
mond, que deixou de ser apenas sobrenome quando 
um certo Carlos, no início só Andrade, transformou-o 
em sinônimo da mais luminosa poesia.
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NOTURNO N.º 2

João Carlos Taveira
Há um nome, súbito,
escrito na parede:
herança de vândalos
ou só rabiscos?

Sobre a cidade desprotegida
ergue-se, na sombra, astuta,
a mão de Deus onipotente.

Homens e coisas,
mesclando-se,
despojam a linguagem da ferrugem,
e é só.

Mas onde a vida
se guardou, adúltera,
tão derrepente
e tão distante?

Em que moita 
(ou concha)
esses segredos
se guardam e se comprimem?

Há um lindo nome
desenhado na parede:
Liberdade!

(Do livro Na Concha das Palavras Azuis, 1987)

SERTÃO
Mauro de Albuquerque Madeira

Revisitamos o Nordeste mais uma vez. A Ba-
hia de Itacimirim é a praia do coqueiral, do 
céu e mar azul, da tropicalidade suave. De lá 
rumamos para Petrolina, minha cidade natal 

que se transformou em grande centro urbano do ser-
tão, cheia de prédios que agora ofuscam a bela catedral 
gótica, outrora o coração arquitetônico e religioso da 
então pequena urbe, que era menor que Juazeiro, do 
outro lado do Rio São Francisco. Ao redor delas agora 
estão os parreirais e seus vinhos, as mangueiras e me-
lões de exportação, tudo irrigado pelas aguas gotejan-
tes do Velho Chico e fertilizado pelo sol abundante de 
mais de trezentos dias anuais. A Represa de Sobradinho 
jaz agonizante por sete anos de seca, virou terra batida 
onde antes era água. Mas as fazendas irrigadas pelo São 
Francisco, que reluta em sobreviver, continuam a pro-
duzir mercadorias de exportação, apesar da seca que 
castiga a região. O capitalismo chegou ao sertão, que 
já produz até vinho de categoria internacional (o Rio 
Sol). As uvas dulcíssimas produzem duas safras por 
ano, com colheita quinzenal intercalada e permanen-
te. Tudo muito técnico e produtivo. Mas Remanso, ali 
perto, contempla Sobradinho esturricado em planície 
que antes da grande seca era água navegável. Agora os 
moradores revisitam saudosos os alicerces e tijolos das 
suas antigas casas, há quarenta anos submergidas pelo 
que era o grande lago, a maior represa do mundo em 
extensão. Bares e botecos veem ao longe o curso min-
guado do Rio São Francisco, servem cachaça e cerveja 
aos frequentadores de fi m de semana, descrentes de que 
algum dia o grande lago volte a inundá-los e submergi-
-los. Um símbolo da decadência são os cinquenta qui-
lômetros de péssima estrada de barro, lama, buracos, 
que vão de Remanso a Dirceu Arcoverde. Esta cidade, 
no Piauí, leva outros 50 km de boa estrada asfaltada 
até o Parque Nacional da Serra da Capivara, santuário 
de pinturas rupestres de mais de 12 mil anos e belís-

simas formações rochosas, onde, há muitos milhões 
de anos, era mar. A Serra da Capivara poderia ser um 
Macchu Pichu, se o Brasil tivesse competência turística 
e mercadológica para  explorar a região. No entanto, a 
cidade próxima, São Raimundo Nonato, dispõe de um 
aeroporto novo, que não é usado, os aviões se recusam 
a transportar turistas, pesquisadores internacionais e a 
população local. As estradas estão boas, exceto os esca-
brosos 50 quilômetros vizinhos de Remanso, território 
baiano, a apenas 100 km de distância daquilo que po-
deria ser um paraíso turístico e arqueológico. Não fosse 
o idealismo e persistência da arqueóloga Niède Guidon 
e outros abnegados pesquisadores, o Parque Nacional 
da Serra da Capivara seria apenas um amontoado de 
rochas e desenhos rupestres milenares abandonados à 
fúria de depredadores e caçadores. 

O sertão é um tesouro escondido. A caatinga 
é a mata cinzenta, desgrenhada, de arbustos, jure-
mas, favelas, marmeleiros, xique-xiques, facheiros, 
mandacarus, quipás, cabeças de frade, que reverdece 
à primeira chuva de dezembro ou janeiro, habitada 
por bodes, cabras, carneiros, bois pé duro, jumentos, 
cascavéis, tatus, carcarás, abelhas silvestres e pássaros 
muitos, além dos bravos sertanejos que não desistem 
da seca e do abandono. O fascínio do sertão é o seu 
mistério de sol, luz, calor, água escassa que se esconde 
em rios temporários, açudes que secam, frutos nati-
vos, umbus, mangabas, e o leite das vacas e cabras que 
insistem em sobreviver à seca. No meio da solidão 
está o outrora majestoso Rio São Francisco, que irri-
ga, fertiliza, e precisa ser revitalizado e refl orestado. O 
sertão é o diamante bruto do Brasil, é o semiárido que 
reverdece perseverantemente. A caatinga é o bioma 
exclusivamente brasileiro, a paixão teimosa do serta-
nejo, que, mesmo quando migra em transumância ao 
centro-sul, sempre volta, asa branca humana do amor 
telúrico inexplicável. 
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JURISTAS NA ACADEMIA BRASILEIRA DE 
LETRAS (I)
Fabio de Sousa Coutinho 

OS FUNDADORES

Os primeiros de minha seleção são os ad-
vogados que, ao lado do Bruxo do Cosme 
Velho, participaram da fundação de sua 
Casa, em 1897. A relação é, já então, sim-

plesmente estupenda, dela fazendo parte Rui Barbosa, 
Lúcio de Mendonça, Clóvis Beviláqua, Joaquim Nabu-
co e Rodrigo Octavio. 

1. Rui Barbosa

Do Rui jurista, bastaria mencionar que é o pa-
trono dos advogados brasileiros, dando nome à prin-
cipal condecoração que o Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil confere, a cada três anos, a 
um de seus filiados, a honrosíssima Medalha Rui Bar-
bosa. 

Mas a presença do baiano Rui Barbosa na vida 
brasileira do último quarto do século XIX e no primeiro 
do século XX foi, numa palavra, avassaladora. Ministro 
da Fazenda do Governo Deodoro, autor do anteprojeto 
da nossa primeira Constituição republicana, a de 1891, 
crítico rigoroso do Projeto de Código Civil, que con-
tribuiu decisivamente para aperfeiçoar, no fundo e na 
forma, Rui liderou a memorável Campanha Civilista de 
1910, disputando a Presidência da República e perden-
do para o Marechal Hermes da Fonseca, em eleição que 
a história registra como plena de irregularidades. 

Literariamente, Rui produziu aquela que reputo 
uma das mais belas peças de retórica já escritas em nos-
so idioma, a oração fúnebre de despedida a Machado 
de Assis, pronunciada em 29 de setembro de 1908, em 
nome da Academia Brasileira de Letras. Poucas vezes, 
no Brasil, se escreveu tão bem, com tanta razão e com 
tanto sentimento. 

Vale transcrever aqui uma passagem da notável 
fala:

 “[...] Mestre e companheiro, disse eu que nos 
íamos despedir. Mas disse mal. A morte não extingue: 
transforma; não aniquila: renova; não divorcia: apro-
xima. Um dia supuseste ‘morta e separada’ a consorte 
dos teus sonhos e de tuas agonias, que te soubera ‘pôr 
um mundo inteiro no recanto’ do teu ninho; e todavia, 
nunca ela te esteve mais presente, no íntimo, de ti mes-
mo e na expressão do teu canto, no fundo do teu ser e 
na face das tuas ações. [...]” 

Tamanha é a importância de Rui Barbosa que 
seu aniversário natalício, 5 de novembro, é, por força 
de lei, o Dia Nacional da Cultura. 

2. Lúcio de Mendonça 

Alguns historiadores atribuem ao fluminense 
Lúcio de Mendonça a idealização da Academia, noto-
riamente desejoso que era de ampliar o culto às letras 
no Brasil. Ele se formou pela Faculdade de Direito de 
São Paulo, na turma de 1877; foi promotor público, ad-
vogado e magistrado, tendo sido nomeado, em 1895, 
para o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Sua última carta dirigida a Machado de Assis é 
um primor de nobreza e dignidade humanas. Nos idos 
de 1908, já retirado da judicatura em decorrência de 
galopante cegueira, o Ministro Lúcio de Mendonça es-
creveu ao Presidente da ABL: 

“Obrigadíssimo por haver lembrado de mim, so-
brevivente a mim mesmo. Chega-me, neste momento, o 
Memorial de Aires, que vou mandar ler. Será o primeiro 
livro seu que eu leia com olhos de outrem; quero, porém, 
que o agradecimento ainda seja do meu próprio punho. 
Se não tem medo de almas do outro mundo, deixe que 
lhe beije as mãos criadoras o discípulo devotadíssimo...”

 A produção literária de Lúcio compreende 
poemas, crônicas, contos, memórias e, no campo do 
Direito, estudos, pareceres e decisões, reunidos no vo-
lume Páginas Jurídicas (1903). A centenária Biblioteca 
Acadêmica do Petit Trianon passou a denominar-se, há 
alguns anos, Lúcio de Mendonça.

 
3. Clóvis Beviláqua 

O cearense Clóvis Beviláqua foi o autor do ante-
projeto do Código Civil Brasileiro de 1916, que entrou 
em vigor em 1.º de janeiro de 1917, libertando-nos, afi-
nal, das Ordenações do Reino, herança do período co-
lonial. Trata-se, sem nenhum exagero, da principal lei 
de Direito Privado já editada no País, tendo vigorado 
até os primeiros anos do século XXI. 

Jurista fenomenal, “o Clóvis”, como a ele se acos-
tumou referir-se o meio jurídico, foi, também, autor de 
várias outras obras de fundamental relevância doutri-
nária e hermenêutica, com destaque para o campo do 
Direito Civil, no qual, até hoje, sete décadas depois de 
sua morte, encontrou poucos que lhe ombreassem. 

Seu livro História da Faculdade de Direito do 
Recife, inicialmente publicado em dois volumes, em 
1927, celebrou o 1.º centenário da Lei Imperial de 11 
de agosto de 1827 que instituiu os cursos jurídicos 
no Brasil, um em São Paulo, outro em Olinda (depois 
transferido para o Recife). Incorporadas, ano após ano, 
ao processo histórico brasileiro, pelos méritos de seus 
lentes, bacharéis e doutores, ambas as instituições aca-
baram fazendo parte da História. Mais: converteram-se 
em símbolos tangíveis da vivência política da Nação.

4. Joaquim Nabuco 

Companheiro dileto de Machado de Assis, fun-
dador da Academia e seu primeiro Secretário-Geral, 
Joaquim Nabuco foi discípulo de Walter Bagehot, juris-
ta, pensador e jornalista britânico, autor do clássico The 
English Constitution (1867). A partir de sua admiração 
por Bagehot, Nabuco, formado em Direito no Recife em 
1870, tornou-se ele próprio um advogado da principal 
causa do século XIX no Brasil, a libertação dos escravos. 

Sua obra O Abolicionismo é, no dizer do acadê-
mico, diplomata e historiador pernambucano Evaldo 
Cabral de Melo, o melhor livro escrito sobre o Brasil 
no século XIX, tornando-se o mais importante para o 
entendimento da formação sociocultural do povo bra-
sileiro até a publicação de Casa-grande & Senzala, de 
Gilberto Freyre, em 1933. 

Em O Abolicionismo, Joaquim Nabuco, escre-
vendo como autêntico advogado, não somente se mos-
trou detentor de uma “procuração tácita” que lhe fora 
outorgada pelas classes dos escravos e dos ingênuos, 
mas apresenta um verdadeiro libelo contra a herança 
que Portugal nos impôs: “A africanização do Brasil pela 
escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na 
sua própria face, na sua língua, e na única obra nacio-
nal verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar.” 

O esplêndido livro é recheado de denúncias con-
tra a sociedade brasileira de então, não poupando nem 
a tradicional Igreja Católica por sua omissão diante do 
mal maior: “A escravidão é um ar envenenado e esse é o 
ar que respiramos e que absorvemos, todos e tudo, neste 
país.”

Nabuco é autor de outras obras de valor transcen-
dental para a compreensão da alma e da nacionalidade 
brasileiras, a começar pelo autobiográfico Minha Forma-
ção, passando pelo ensaio A Escravidão, escrito aos 21 
anos, em que ele enquadra a escravatura como um crime 
social a ser reparado, e culminando com Um Estadista do 
Império, grandiosa biografia de seu pai, o Senador José 
Thomaz Nabuco de Araújo, que descortina um erudito 
e abrangente panorama da política no Segundo Reinado. 

5. Rodrigo Octavio 

Nos seus primeiros anos, as sessões ordinárias 
da Academia se realizavam no escritório de advocacia 
de Rodrigo Octavio, na Rua da Quitanda, 47, no centro 
da cidade do Rio de Janeiro. Teve ele, também, a honra 
e o privilégio de, na sessão inaugural da ABL, em 20 de 
julho de 1897, como Primeiro Secretário, ler a “Memó-
ria histórica dos atos preparatórios”. 

Paulista de Campinas, Rodrigo Octavio de  
Langgaard Meneses fez seus estudos de Direito na Fa-
culdade de São Paulo, pela qual se formou aos 20 anos, 
em 1886. Exerceu a advocacia e foi Consultor-Geral da 
República de 1911 a 1929, ano de sua nomeação, pelo 
Presidente Washington Luís, para o cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 

Versado em diversas especialidades do Direito, 
presidiu, em mais de uma ocasião, o Instituto da Or-
dem dos Advogados Brasileiros. Na Casa de Machado, 
além de Primeiro-Secretário, foi Secretário-Geral e 
Presidente (1927). Sua obra jurídica inclui Elementos 
de Direito Público e Constitucional Brasileiro (1913), em 
colaboração com Paulo Viana, e o Dicionário de Direi-
to Internacional Privado, de 1933. Rodrigo Octavio foi, 
também, contista, cronista, poeta e memorialista. 

II. A GERAÇÃO POSTERIOR 

A geração seguinte à dos fundadores se inicia 
pelos mineiros Lafayette Rodrigues Pereira e Pedro 
Lessa, que sucederam, respectivamente, a Machado de 
Assis (Cadeira n.º 23) e a Lúcio de Mendonça, e inclui, 
ainda, João Luís Alves (eleito em 1923), Levi Carneiro, 
Pedro Calmon (ambos escolhidos em 1936) e Barbosa 
Lima Sobrinho. 

1. Lafayette Rodrigues Pereira 

Lafayette, que se bacharelou pela Faculdade de 
São Paulo em 1857, trabalhou, logo depois de formado, 
no escritório de advocacia do grande civilista Teixeira 
de Freitas, na capital do Império. Ministro da Justiça 
no Gabinete do Visconde de Sinimbu (1878-1880), foi, 
também, a convite do Imperador, Presidente do Con-
selho de Ministros, cargo que acumulou com o de Mi-
nistro da Fazenda, de maio de 1883 a junho de 1884. 

Como jurista de primeiríssima categoria, La-
fayette Rodrigues Pereira foi membro da Corte de Ar-
bitragem da Haia e publicou verdadeiros clássicos de 
nossa literatura jurídica, com destaque para Princípios 
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de Direito Internacional e para o insuperável Direito das 
Coisas, em dois volumes. 

2. Pedro Lessa

Pedro Augusto Carneiro Lessa, mineiro do Ser-
ro, sucedeu a Lúcio de Mendonça, em dose dupla: na 
ABL (Cadeira n.º 11) e no Supremo Tribunal Federal. 
Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo (tur-
ma de 1883), tornou-se, alguns anos depois, por con-
curso, professor catedrático de sua alma mater.

A nomeação de Pedro Lessa para o STF se deu 
em 1907, com a aposentadoria do Ministro Lúcio de 
Mendonça. Em 1915, veio a lume sua obra Do Poder 
Judiciário, um dos principais livros publicados entre 
nós sobre a matéria, em qualquer época. 

No Supremo, em que se destacou a ponto de ser 
reconhecido como o “Marshall brasileiro”, o Ministro 
Pedro Lessa foi responsável pela democrática amplia-
ção do instituto do Habeas Corpus a outras hipóteses 
não previstas na Constituição de 1891. 

3. João Luís Alves 

Outro mineiro, João Luís Alves, ingressou na 
Academia em 1923, mesmo ano da morte de Rui, mas 
não para a vaga do patrono dos advogados. Bachare-
lou-se em São Paulo, na turma de 1889, tendo colado 
grau seis dias antes da Proclamação da República. Foi 
promotor público, exerceu a advocacia e teve larga mi-
litância política. No Governo de Arthur Bernardes, foi 
Ministro da Justiça. Por nomeação do mesmo Presi-
dente, chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 1924. 

Orador brilhante, João Luís Alves travou dis-
cussões e debates que fi caram guardados nos anais do 
Senado Federal. Participou, como jurista de sólidos e 
profundos conhecimentos, da elaboração de uma série 
de normas fundamentais, tais como a Lei de Cheques e 
a Lei Cambial, e os Códigos Civil e Penal. Escreveu obra 
jurídica pioneira, o Código Civil da República dos Esta-
dos Unidos do Brasil, anotado, em dois volumes (1923). 

4. Levi Carneiro 

Antes da glória de pertencer à Casa de Macha-
do, para a qual foi eleito em 1936, Levi Carneiro ex-
perimentara outra, tão consagradora quanto aquela: 
foi, de 1933 a 1938, o primeiro presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
criada pelo art. 17 do Decreto n.º 19.408, de 18 de no-
vembro de 1930, assinado pelo então chefe do Gover-
no Provisório o também advogado e futuro acadêmico 
Getúlio Vargas.

Sua obra Livro de um Advogado (1964) contém 
valiosos subsídios para o estudo da criação, organização 
e funcionamento da corporação dos causídicos brasilei-
ros. Nela, Levi Fernandes Carneiro se revelou possuidor 
de uma visão moderna e universal do papel reservado à 
entidade dos advogados, manifestada em candente opi-
nião: “A Ordem não é um órgão de interesses e privi-
légios odientos. Não é uma corporação fechada. É um 
órgão como tantos outros, que forma o complexo do Es-
tado Moderno, um desses múltiplos entes “para statali”. 
Uma organização da idade em que domina o sindicalis-
mo profi ssional, em que as atividades privadas se coor-
denam e se disciplinam sob a orientação dos interesses 
coletivos, com preocupações de ordem moral que o Es-
tado por si mesmo não sabe impor, mas cuja realização 
se empenha em conseguir de tal sorte.” 

5. Pedro Calmon 

A projeção do baiano Pedro Calmon como his-
toriador e educador talvez contribua para ofuscar um 

pouco suas virtudes de jurista. Afi nal, escreveu livros 
da importância de História Social do Brasil (3 vols.), O 
Rei Filósofo, Vida de D. Pedro I e História da Civiliza-
ção Brasileira, todos clássicos de nossa historiografi a. 
Além disso, foi, por longo período (1948-66), reitor 
da Universidade do Brasil, a maior de então, poste-
riormente rebatizada Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

Mas sua obra jurídica, no campo específi co do 
Direito Público, é, também, de elevado quilate, nela 
destacando-se as teses de livre docência, A Federa-
ção e o Brasil (1933), e de cátedra, Intervenção Federal 
(1939), e os cursos de Direito Constitucional (1937) e 
de Teoria Geral do Estado (1941).

 Orador de verve culta e espirituosa, Pedro Cal-
mon Moniz de Bittencourt encantava as plateias que 
tinham o privilégio de ouvi-lo, mormente seus alunos 
da Faculdade Nacional de Direito, da qual foi Diretor 
durante dez anos, e os sócios e frequentadores do Ins-
tituto Histórico e Geográfi co Brasileiro, de que foi ora-
dor ofi cial de 1938 a 1968 e, depois, presidente. 

Em seu magnífico discurso de posse na ABL, 
como sucessora de Pedro Calmon, Lygia Fagundes 
Telles disse que ele foi “historiador e jurista refinado, 
irônico mas não sarcástico, colérico às vezes (a cóle-
ra é necessária), como no período em que foi reitor 
e, de peito aberto, defendeu a estudantada contra a 
polícia”.

6. Barbosa Lima Sobrinho 

Durante o velório de Barbosa Lima Sobrinho, 
na sede da ABL, seu caixão estava coberto pela bandei-
ra do Fluminense Futebol Clube, uma das paixões de 
seus 103 anos de vida. As outras foram D. Maria José, 
sua companheira dileta de todas as horas e situações, o 
jornalismo, a política e o Direito Público. 

Membro da Academia desde 1937 (eleito com 
apenas 40 anos) e presidente, por muitos anos, da As-
sociação Brasileira de Imprensa (ABI), ele foi deputado 
federal, governador de seu estado natal, Pernambuco, e 
candidato de protesto a vice-presidente da República, 
em 1973, como integrante da chapa encabeçada pelo 
saudoso Deputado Ulysses Guimarães.

 Em todos esses papéis, manteve-se fi el à pos-
tura de defesa do interesse nacional que sustentou até 
o último artigo, publicado no dia de sua morte, 16 de 
julho de 2000, no Jornal do Brasil. A colaboração domi-
nical ao JB começou em 1927, estendendo-se, pois, por 
setenta e três anos. 

Em 1992, aos 95 anos de idade, o incansável Dr. 
Barbosa, protagonista de algumas das mais valorosas 
lutas políticas do País, cumpriu seu destino histórico 
ao ser designado, pelos partidos de oposição e pela Or-
dem dos Advogados do Brasil, como o primeiro signa-
tário do pedido de impeachment do Presidente Fernan-
do Collor. 

No curso do processo de impedimento presi-
dencial, Barbosa Lima Sobrinho não poupou esforços. 
Não satisfeito apenas em assinar a petição, fez parte do 
grupo de advogados que foi a Brasília entregar o do-
cumento ao Congresso Nacional. Foi um homem que 
viveu seu século intensamente, do início ao fi m. 

Formado pela turma de 1917 da Faculdade de 
Direito do Recife, dentre as dezenas de livros que pu-
blicou salientam-se: A Ilusão do Direito de Guerra, O 
Problema da Imprensa, Árvore do Bem e do Mal, As 
Imunidades dos Deputados Estaduais e o belo e original 
A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil, editado em 
1958 pela Livraria José Olympio e relançado em 2000 
pela Editora Nova Fronteira. 

Continua

VERSOS AO SONO

Sânzio de Azevedo

Meus pais se foram, já faz muitos anos.
Perdi depois o irmão mais velho e, um dia,
minha única irmã a travessia
inevitável fez, e dos meus manos

apenas um fi cou. A fantasia
enche-me a solitude com os enganos
quando, à noite, mergulho nos arcanos
dos devaneios, que a lembrança cria.

Dormindo, pela névoa da saudade,
estou a vê-los novamente rindo
como os via, feliz, na mocidade.

Hoje, o consolo aos dias mais tristonhos
é, no meio da noite, o instante lindo
de rever o passado nos meus sonhos.

Ode ao Jardim

Teócrito Abritta

Inglês japonês tropical
de Glaziou ou Burle Marx.

Jardim de dona-de-casa.

Tal matinha, plantas espetadas ao léu
titiladas sob o céu

neste encantado quintal
a jardineira em seu avental.

Aqui, marias-sem-vergonha
trepadas em pauzinhos molhados.
Ali, paus-d`água a perfumar.
Lá, damas-da-noite a inebriar
desejos a desejar.

Ah, quem dera este jardim visitar
sentir a maciez das pétalas
as carnes das suculentas.

Sentir a simplicidade
cores sabores
perfume da terra molhada.

Jardim de dona-de-casa.
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SAGA

Amélia Alves

– Reconstruindo Nova Orleans ao ritmo de jazz e blues.

Quando o vento bateu forte na janela,
O sax soou em busca da melodia.
Quando a água invadiu a casa decorada de notas musicais,
Adiou-se por eterno e sempre o mardi gras.
No que em noite se fez dia,
O verso triste que invadiu o Mississipi.

Ah, Mark Twain, chama de volta os spirituals
Que cantem canções de redenção, pelas plantations,
Revisita o azul do mar e o branco do lago submerso,
Reencontra a margem de suas histórias tantas.

Restitui a cidade às quantas verdades de seu lugar de origem,
Enquanto posso recolher das águas o seu berço de jazz e blues,
Porquanto seja possível chamar aos “santos em marcha” a volta 
Dos anjos que a construíram negra e eternamente claridade e luz.

Ah, Tom Sawyer, pula o dique invadido pelo katrina
E reconstrói o navio-barca de volta pro sonho!

M

NAQUELA COPA
Não é desconfi ança

É falta de certeza

Francisco Alvim

Como vai ser?
Não sei. Talvez, se o Papa viesse...
Só em 2017, para o tricentenário da imagem da Padroeira
Bom mesmo se viesse agora em junho
Se fosse ele, viria
Por onde vai o Brasil
caminha a Igreja (e a Argentina)
Quem diria, como tem gente que não gosta de bola
É, e da gente
Você viu a do Temer?
Na mosca 
De fato, a crise ao contrário das anteriores (30,32,37
45,64,68) não é institucional
E daí, por enquanto?
E essa agora de acenar com o exército nas ruas
Me lembro do Negrão, que governava a Guanabara
Na televisão em 68
Fiquem em casa, exército não é polícia. Atira 

AO PÉ DO VELHO 
RÁDIO
Enéas Athanázio

Escritor e jornalista experimentado, Danilo Gomes acaba de dar a público 
um livro  interessante e, ao mesmo tempo, indefi nível (*). É uma coletânea 
de textos que, no fundo, soam como páginas de memórias de aconteci-
mentos vividos e de livros que foram lidos com deleite e deixaram marcas 

indeléveis. O propósito inicial estava em realçar três fi guras marcantes na vida do 
autor e entrelaçar as relações entre elas: Juscelino Kubitschek, Odilon Behrens e 
Augusto Frederico Schmidt. Esse trio, de uma forma ou outra, conviveu entre si e 
com ele o autor manteve relações mais ou menos próximas, pessoais ou através de 
leituras, e se confessa fi el admirador de todos seus integrantes.

No correr das páginas do livro o autor aborda aspectos biográfi cos, as ativi-
dades de cada um deles, suas realizações, facetas de suas personalidades e o mais. 
No conjunto, porém, avulta a fi gura do poeta e memorialista Augusto Frederico 
Schmidt (1906/1965), de cuja obra o autor tem sido um leitor afi cionado.

Poeta e prosador de talento, Schmidt era um homem múltiplo. Escritor, edi-
tor, diplomata, empreendedor, foi assessor de Juscelino e autor de muitos de seus 
discursos. Figura controvertida, criticado com dureza pelos nacionalistas que viam 
nele um entreguista a serviço da banca mundial. Não obstante, tinha um faro ex-
traordinário para descobrir escritores ainda inéditos, tendo publicado vários auto-
res que depois se consagraram no mundo das letras, entre eles Graciliano Ramos. 
Conta-se que, ao ler os célebres relatórios do então prefeito de Palmeira dos Índios, 
teria afi rmado que ele tinha algum romance na gaveta e nisso estava absolutamente 
certo.

Sempre elegante, ainda que gordo, Schmidt era dono de uma gargalhada fá-
cil, embora na verdade fosse um nostálgico e melancólico, segundo depõem os que 
o conheceram de perto cujos depoimentos são trazidos pelo autor. O poeta mineiro 
Alphonsus de Guimaraens Filho, por exemplo, escreveu: “De Augusto Frederico 
Schmidt me fi ca a lembrança de alguém extrovertidamente triste e nostálgico. Nada 
mais enganador que a sua ruidosa gargalhada...” (p. 52).

De uma viagem à Indonésia, ele e a esposa trouxeram um fi lhote de galo, 
muito branco e de crista vermelha. Tratada com desvelo, a bela ave vivia saltitando 
pela casa, inclusive sobre a mesa do escritório. Coq, como o tratava a mulher de 
Schmidt, se tornou famoso e seu dono fi cou conhecido como o Poeta do Galo Bran-
co, título que daria a um de seus livros de memórias. Muitas fotos em que aparece 
o célebre galo foram publicadas, até mesmo na capa de uma antologia poética de 
seu dono.

A poesia de Schmidt conquistou incontáveis leitores e mereceu a aclama-
ção da crítica. Também seus livros de memórias – “O galo branco”, “As fl orestas” 
e “Paisagens e seres” – obtiveram a melhor acolhida. “Saudade de coisas perdidas, 
– escreveu ele – de objetos do passado, de velhos móveis, de ruas antigas por onde 
não mais passarei talvez. Saudade de amigos mortos, de amigos de infância, que 
não reverei. (...) Saudade do que não fui, de tudo o que desejava ter sido e não fui. 
Dos sonhos, das ilusões, do desejo de conforto modesto e de paz que não me coube. 
Saudade dos fi lhos que não tive.” (p. 39). Como acentua o autor, o poeta “foi um 
paradigma do melancólico, do saudosista, do nostálgico incurável” (Idem). 

Mesmo tendo vivido tão pouco, Schmidt conquistou posição de destaque em 
nossas letras e se colocou entre os grandes poetas da literatura nacional. Por tudo 
isso, muito bem fez Danilo Gomes ao retirá-lo de tão injusto ostracismo.

No correr destas páginas outro tema ocupa as reminiscências do autor. Tra-
ta-se da construção de Brasília, projeto que vinha de longe em nossa história e 
no qual poucos ainda acreditavam. Acompanhando ao pé de um velho rádio Tele-
funken, o menino de Mariana se emocionava com o arrojo e a fi rmeza com que JK 
tornava realidade a nova capital brasileira. Nem de longe imaginava que um dia, 
com a mulher e o fi lho, vindo de Belo Horizonte, “desembarcaria na Rodoviária do 
Plano Piloto para morar e trabalhar na Capital que então se inaugurava, no meio 
das nossas lágrimas” (p. 92).

Na abertura do livro, Danilo Gomes homenageia com justiça os cronistas 
brasileiros de ontem e de hoje. Muitos deles li ao longo da vida. Henrique Pongetti, 
Stanislaw Ponte Preta, Otto Lara Resende, Rachel de Queiroz, tantos e tantos ou-
tros... Que falta eles fazem!

_____________________
(*) “Augusto Frederico Schmidt, Juscelino Kubitschek, Odilon Behrens”, de Danilo Gomes, 
Brasília, Gráfi ca e Editora -  2017.       


