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Danilo Gomes 

 “De repente ficamos muito antigos.”
 (Ruy Espinheira Filho, “Soneto da lua antiga”)

Eu não estava lá em Estocolmo, naquela luminosa 
tarde de domingo, 29 de junho de 1958, mas aqui 
mesmo, no nosso Brasil, na cidade de Mariana, 
MG. Iria completar 16 anos em dezembro. Fazen-

do o curso ginasial, havia estudado interno em Cachoei-
ra do Campo e Ouro Preto e externo em Belo Horizonte. 
Com problemas de saúde, voltei para Mariana. Naquela 
tarde, o Brasil sagrou-se, pela 1ª vez, campeão da Copa 
do Mundo, vencendo a Suécia no último jogo, por 5 x 2. 
O paulista Capitão Bellini levantou a Taça Jules Rimet, ao 

som do Hino Nacional. A “pátria de chuteiras” (segundo o 
grande Nelson Rodrigues) entrou em delírio cívico. 

Emais: no campo da beleza também fizemos um 
golaço. Naquele ano de 1958 foi eleita Miss Universo a bela 
e elegante brasileira Adalgisa Colombo, formosura distri-
buída em 1, 65 metro de altura e 56 quilos.

Havia um clima de anos dourados, de Era JK, de 
Bossa-Nova, de Brasília em construção, de romantismo, 
de esperança. (Não era este triste, dividido e violento Bra-
sil de hoje). 

Foi a primeira vez que vivenciei uma Copa do 
Mundo. Em 1950, menino a caminho dos 8 anos, numa 
época de minguados recursos tecnológicos, nem me re-

cordo do desastre no Maracanã, sombria ocasião em que 
perdemos de 3x1 para o Uruguai, quando tudo fazia o 
Brasil acreditar na vitória. Alcides Ghiggia acabou com o 
sonho brasileiro e o goleiro Moacir Barbosa Nascimento, 
o famoso Barbosa, pagou o pato até o fim da vida. Pior 
que aquele clima de velório que tomou conta do Brasil, 
só o sapeca-iaiá de 7 x 1 que levamos da Alemanha em 
2014. (Às vezes, este velho torcedor do América Mineiro 
e do Vasco se pergunta: o que foi pior, 1950 ou 2014? É de 
crer-se que, em 1950, o Brasil tenha vivido uma tragédia 
cívico-esportiva mais marcante e traumática que a desmo-
ralizante, massacrante derrota de 2014.)
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JURISTAS NA ACADEMIA 
BRASILEIRA DE LETRAS (II)

Fabio de Sousa Coutinho 

MONSIEUR LE 
SONGE
Flávio R. Kothe

Eu estava deitado à noite no sofá, dando-me ao pra-
zer de não fazer nada. Antegozava a aposentadoria 
que se aproximava, quando eu passaria a não fazer 
nada, exceto esperar a morte. Ouvi batidas à porta, 

me fingi de morto. Bateram de novo. Fui abrir. Meu vizinho, 
Monsieur Le Songe, baixinho, magro e curvo, queria jogar car-
tas. Jogamos. Perdi os olhos da cara. Apostei a cabeleira da mi-
nha ex-mulher: perdi-a também.

   Decidimos sair, trocar pernas pelas ruas vazias. Rara-
mente passava um carro, um casal apressado. A névoa formava 
halos em torno das lâmpadas como se houvesse fantasmas nos 
espiando do alto. Sabíamos que eu tinha jogado fora a minha 
vida, eu havia me traído, mas não havia mais nada a fazer. O 
perdido, perdido estava. Nada mais a fazer. Mesmo que eu me 
convertesse ao espiritismo, não teria a chance de passar a limpo 
a vida pretérita, com todos os seus erros.

   Com as mãos nos bolsos e os ombros caídos, pus-me 
a assoviar um tango argentino, depois outro e outro. Monsieur 
Le Songe ficou a dançar pelas ruas vazias com uma companhei-
ra inexistente, mas que estava como ausência entre seus braços. 
Quanto mais ausente, maior sua presença. Dançavam bem os 
dois, ela acompanhava seus passos, eu gostava de tango figura-
do e continuei assoviando como quem encontrou, afinal, um 
sentido para a existência.

   Assim fomos andando pelas ruas, como se em Paris 
estivéssemos, até chegarmos à portaria do nosso prédio. To-
mamos juntos o elevador e subimos até o nosso andar. Como 
quem se entende bem, nós nos despedimos e cada um foi para 
o seu apartamento. Abri a porta com o corpo cansado e a alma 
vazia. O vazio e o silêncio me receberam e foram benfazejos. 
Dormi como há muito não fazia. Sem pesadelos nem sonhos.

Este projeto é realizado com recursos do  
Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

(III) OS ELEITOS NO PÓS-GUERRA

Importantes juristas, todos já falecidos, ingres-
saram na ABL depois do fim da Grande Guer-
ra, incluindo quatro ministros do STF (Aníbal 
Freire, Cândido Motta Filho, Hermes Lima e 

Evandro Lins e Silva) e personalidades da enverga-
dura intelectual de Afonso Arinos de Melo Franco, 
Pontes de Miranda e Raymundo Faoro. 

1. Aníbal Freire

O sergipano Aníbal Freire da Fonseca ba-
charelou-se em Direito pela Faculdade do Recife, 
em 1903. Após a formatura, exerceu o cargo de pro-
motor público em Aracaju, Sergipe. Em 1907, foi 
nomeado Professor de Direito Administrativo e, em 
1916, provido Catedrático da disciplina, na própria 
escola em que se graduou.

Sua carreira de jurista chegou ao auge com 
as nomeações sucessivas, ambas pelo Presidente 
Getúlio Dornelles Vargas, para os cargos de Con-
sultor-Geral da República e Ministro do Supremo 
Tribunal Federal.

Natural de Lagarto, mesma cidade onde nas-
ceram os acadêmicos Sílvio Romero e Laudelino 
Freire, seu tio, Aníbal Freire se destacou, também, 
na vida política e na imprensa, tendo sido, em três 
diferentes ocasiões (a última, após sua aposentadoria 
como magistrado), Diretor do tradicional Jornal do 
Brasil, no Rio de Janeiro, então capital da República. 
Seu ensaio jurídico mais cultuado é Do Poder Execu-
tivo na República Brasileira (1916). 

2. Afonso Arinos de Melo Franco

O primeiro livro de Afonso Arinos de Melo 
Franco foi no campo do Direito Penal: Responsa-
bilidade Criminal das Pessoas Jurídicas, uma tese 
para concurso escrita em 1930, ano da Revolução da 
Aliança Liberal. A escolha do tema foi influenciada 
pela circunstância de Afonso Arinos, após diplomar-
-se em Direito no Rio de Janeiro, ter sido Promotor de 
Justiça na Comarca de Belo Horizonte, nomeado pelo 
então presidente Antônio Carlos, exercendo o cargo 
nos anos de 1927 e 1928. 

Após tratamento de saúde na Suíça, Afonso 
Arinos voltou ao Brasil em 1932, e as preocupações 
políticas dominaram nele sobre quaisquer outras. 
Seus dois livros seguintes – Introdução à Realidade 
Brasileira e Preparação ao Nacionalismo – refletem 
esse estado de espírito. 

Continuação na página 10

CORREÇÃO

A numeração do JORNAL da ANE, a 
partir da edição de n° 82, corresponde ao 
Ano XII, e não ao XIII, como figurou, também, 
nos números 83 e 84. Neste número, 85, o 
erro está corrigido, e pedimos desculpas por 
eventuais transtornos que ele possa ter oca-
sionado aos colecionadores do JORNAL da 
ANE.



2 JORNAL da ANE
Maio  / 2018

Associação Nacional de Escritores 

O MONGE

 Raimundo Correia

“O coração da infância – eu lhe dizia –
É manso”. E ele me disse: “Essas estradas,
Quando, novo Eliseu, as percorria,
As crianças lançavam-me pedradas...”

Falei-lhe então na glória e na alegria;
E ele – alvas barbas longas derramadas
No burel negro – o olhar somente erguia
Às cérulas regiões ilimitadas...

Quando eu, porém, falei no amor, um riso
Súbito as faces do impassível monge
Iluminou... Era o vislumbre incerto,

Era a luz de um crepúsculo indeciso
Entre os clarões de um sol que já vai longe
E as sombras de uma noite que vem perto!...

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

O SEGREDO DAS  
BIOGRAFIAS

Enéas Athanázio

Tenho para mim que o biógrafo é um 
justiceiro porque ele se esconde por 
detrás da figura do biografado, cuja 
personalidade tenta absorver em de-

trimento da sua própria. Como escreveu alguém, 
é um esforço para não deixar morrer os nossos 
mortos. Câmara Cascudo escreveu certa vez que 
a tarefa do biógrafo é ressuscitadora porque torna 
o biografado uma “entidade viva e comunicante 
nos caminhos de nosso Entendimento.” Gênero 
difícil, exigindo intensa pesquisa, visão históri-
ca e informação, o grande segredo da biografia 
é mostrar o biografado vivo, em ação, agindo e 
reagindo, pulsando, vivendo, enfim. E isso não 
é fácil, tanto que muitas biografias não o conse-
guem, não passando de relatos frios das ações de 
outrem.

Fabio de Sousa Coutinho se revela porta-
dor desses requisitos em seu livro “Lucia – Uma 
biografia de Lucia Miguel Pereira”, publicado por 
Outubro Edições (Brasília – 2017). Bem funda-
mentado, rico em elementos informativos, mi-
nucioso, escrito com sinceridade afetiva, o livro 
reconstitui passo a passo a existência e as realiza-
ções de uma das figuras femininas mais impor-
tantes da literatura nacional. Ficcionista, biógrafa, 
crítica literária e tradutora, a biografada chegou a 
ser considerada a Madame de Stael do século XX.  
Em qualquer dos gêneros a que se dedicou, sua 
produção foi sempre bem acolhida pela crítica e 
pelos leitores.

Trabalhadora incansável, Lucia Miguel Pe-
reira foi uma presença forte e constante no pano-
rama cultural brasileiro de seu tempo. Entre suas 
maiores realizações, avulta a consagradora obra 
“Machado de Assis – Estudo crítico e biográfico”,  
enaltecida como autêntica obra-prima e hoje com 
diversas edições, secundada pela não menos va-
liosa “A vida de Gonçalves Dias”, recuperando a 
trajetória do inditoso poeta dos Timbiras, faleci-
do em trágico naufrágio quando já se avistava a 
terra natal. Ambas se constituem em marcos do 
gênero biográfico entre nós e conquistaram posi-
ção definitiva na estante nacional dedicada à arte 
biográfica.

Além disso, Lucia Miguel Pereira produ-
ziu romances, literatura infantil, ensaios, críti-

ca literária em abundância, e organizou o “Li-
vro do centenário de Eça de Queirós”, o que lhe 
custou um ano de incansável trabalho. Coorde-
nou os serviços da biblioteca do MAM, do Rio 
de Janeiro, e ainda encontrou tempo para tra-
duzir Proust, tarefa que realizou com extrema 
dedicação e exigência perfeccionista. Publicou 
ainda “Prosa de Ficção – História da literatura 
brasileira”, livro pelo qual tenho antiga e intensa 
predileção.

No terreno pessoal, Lucia foi uma mulher 
corajosa e de atitude. Numa época em que isso 
constituía um verdadeiro tabu, passou a viver com 
Octavio Tarquínio de Sousa, ministro do TCU e 
historiador, desquitado da primeira esposa e com 
quem se casou no Uruguai, como era de hábito 
nos tempos pré-divórcio. Com ele formou um 
casal unido e feliz, convivendo “até que a morte 
não os separe” – como diz o Autor. É que ambos 
pereceram juntos em acidente aéreo, quando re-
tornavam de São Paulo, e seus corpos foram iden-
tificados com as mãos dadas e dedos entrelaçados. 
“Felizes os que chegam de mãos dadas, como se 
fosse o instante da partida”, escrevera o poeta Lêdo 
Ivo, como quem profetizava o triste desenlace. Foi 
a tragédia final de Lucia, já marcada por outras ao 
longo da existência.

Por ocasião do retorno de Santos Dumont 
ao Brasil, entre as homenagens planejadas, um 
grupo de intelectuais deveria sobrevoar o transa-
tlântico “Ancona”, em que viajava o herói. Lucia foi 
convidada a integrar a comitiva, mas sua mãe ve-
tou a presença dela, alegando que não ficaria bem 
uma moça viajar em meio a tantos varões. Foi a 
sorte da jovem, ou o destino. Como registrou a 
história, o avião despencou na Baía da Guanabara, 
matando todos seus ocupantes. Em face da tragé-
dia, Santos Dumont pediu que todas as solenida-
des em sua honra fossem canceladas. Coincidên-
cia ou alerta do destino?

O livro contém valioso material iconográfi-
co e relaciona a ampla bibliografia relacionada que 
foi objeto de detida consulta pelo Autor. Conta 
ainda com excelente prefácio de autoria do poeta 
Anderson Braga Horta. Está de parabéns Fabio de 
Sousa Coutinho por nos ter devolvido Lucia Mi-
guel Pereira, rediviva e ativa.
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COPA DO MUNDO DE 1958: O ÚLTIMO JOGO
Danilo Gomes 

Em 1954 eu era aluno interno do Colégio Dom 
Bosco, em Cachoeira do Campo, em regime 
que era um misto de religioso e militar (ali 
entrei em 1953). Não tive notícia de nada que 

acontecia na Copa, que se realizava na Suíça, sede da 
FIFA. Silêncio de capela em hora de Missa ou de Te Deum 
Laudamus, com cantochão (canto gregoriano). Nem rá-
dio, nem foguete, nem um pio ou apito futebolístico. No 
grande prédio amarelo-ocre, funcionou outrora o quartel 
onde serviu o herói nacional Tiradentes, Alferes da Cava-
laria dos Dragões. Só em 1895 passou a ser educandário 
salesiano. Que eu saiba, nenhum caso de assombração na-
quele vetusto casarão cercado de eucaliptos…

Já em 1958 a Copa do Mundo de Futebol nos veio 
pelas ondas do rádio, em Mariana. Ouvíamos em casa, 
pelo velho rádio Telefunken, ou na Praça Gomes Freire 
(Jardim de Cima), onde o Prefeito, meu pai Daniel, pro-
videnciou a instalação de alto-falantes para o povo acom-
panhar os lances da grande disputa. Todos os times atrás 
daquele Graal profano, a Taça Jules Rimet, que anos mais 
tarde seria roubada.

A Praça Gomes Freire fervia de gente, ouvindo a 
narração da partida pelos alto-falantes. Parecia que toda a 
cidade estava ali, para a batalha final. Quando terminou, 
com os 5 x 2 para nós, a festa redobrou, com foguetório, 
bebedório e carnaval…

***

No seu notável livro “O Eterno Futebol” (Brasília, 
Thesaurus, 2005, 2ª ed.), meu saudoso amigo Mário Tri-
go, o dentista diplomado e psicólogo prático da Seleção 
Brasileira, nos lembra que os dois gols da Suécia foram 
marcados por Liedholm e Simonsson, e os cinco do Bra-
sil por Vavá, Pelé, Zagallo, novamente Vavá e novamente 
Pelé, um menino de 17 anos, de Três Corações, MG.

O escritor e bom amigo Napoleão Valadares me 
disse hoje, por telefone, que Vavá sempre dizia que seus 
dois gols resultaram de certeiros passes de Garrincha, o 
cintilante e fulminante Garrincha, tão bem biografado 
por Ruy Castro em “A Estrela Solitária”.

No seu histórico livro, o paulistano Mário Hermes 
Trigo de Loureiro (1911- 2008), ex-jogador de futebol do 
América Mineiro (em 1938) e, como meu bom amigo es-
critor Fabio de Sousa Coutinho, sócio e torcedor do Flu-
minense, relata, às págs. 81 / 83, com muita graça, pois o 
bom-humor era uma de suas características:

 “Quebrando o protocolo” – ‘Come here, King’ 
– foi o que disse um integrante da Seleção Brasileira de 
Futebol, de apenas dois nomes, Mário Trigo, ao Rei da 
Suécia, com 54 nomes.’ Esta foi a manchete dos jornais 
suecos e franceses do dia 30 de junho de 1958. Tudo co-
meçou quando o Rei Gustav da Suécia desceu da tribuna 
para cumprimentar os jogadores, após o jogo do final da 
Copa.”

E Mário Trigo prossegue:
 “Ao passar por mim, ele não reparou que o Dr. 

Paulo [Machado de Carvalho ] estava com a Taça Jules 
Rimet pouco atrás, aí ele seguiu para cumprimentar os 
jogadores de seu país. Naquele momento vislumbrei que 
deveria haver uma fotografia com ele, o Rei Gustav, Dr. 
Paulo e o troféu. Assim, tomei Sua Majestade pelo braço 
e falei:

– Vem cá, King!
Em seguida, em inglês, disse-lhe que o chefe da 

nossa Delegação queria ter a honra de tirar uma fotografia 
com ele. E, na apresentação, coloquei a mão sobre o seu 
ombro para aproximá-lo do Dr. Paulo. 

Na hora, o jornalista francês monsieur Loran, che-
fe da Seção de Esportes do jornal “Última Hora”, gritou:

– Mário, amanhã você vai ficar famoso.
Ao que respondi:
– E o Rei também.
No dia seguinte, fui convidado pelo Cerimonal 

do Palácio, juntamente com toda a Delegação, para jantar 
com o Rei Gustav. Nesse jantar, além das medalhas que 
recebemos, por força da vitória, fui agraciado com a do 
Kung Regiment, que recebi do próprio Rei (para que não 
me esquecesse do abraço e de minha grande gafe.)”

O Dr. Mário Trigo foi levado a trabalhar com a 
Seleção Brasileira de Futebol pelo médico Dr. Hilton Gos-
ling, seu amigo desde a Universidade, no Rio. 

Outra paixão esportiva do nosso ilustre persona-
gem foi o turfe. As corridas de cavalo o empolgavam.O 
Jockey Club, no Rio, em São Paulo, em Brasília, em toda 
parte, era o seu mundo encantado. Turfe e futebol, a do-
bradinha de seu afeto.

O livro de Mário Trigo, que morou em Brasília 
por muitos anos, ultimamente na Asa Sul, na superqua-
dra 207, com a mulher, a advogada Vâni, os filhos e a so-
gra, tem 363 páginas com maravilhosas histórias e fotos 
preciosas. Apresentação de Juca Kfouri e João Havelange. 
Tenho o livro autografado por ele e por Vâni, em 2005. O 
sempre bem-humorado autor foi entrevistado por seu ad-
mirador Jô Soares, no Programa do Jô da TV Globo, e deu 
um show para uma plateia que o aplaudiu com grande en-
tusiasmo. Era um grande contador de piadas e anedotas.

***

A mãe de Mário, Catarina Figliolina, era italiana 
de Salerno, e o pai, descendente de portugueses de Viseu. 
Mário era paulista de nascimento, carioca de coração e 
brasiliense de adoção.

Juca Kfouri, na Apresentação, escreveu: “Ele foi 
médico, foi pai, foi animador de auditório, foi o palhaço 
na melhor acepção do termo, alguém que não entrou em 
campo na Copa do Mundo, mas ajudou a ganhá-la.”

Em artigo publicado no jornal “Hoje em Dia”, de 
Belo Horiozonte, no Caderno de Esportes, em 3-10-2004, 
Daniel Gomes acentuou que “Mário Trigo, além de bom 
dentista, foi, para os jogadores, um bom amigo, bom con-
selheiro, o irmão mais velho.”

No “Jornal de Brasília”, de 4-6-2008, Gustavo Ma-
riani anotava: “Foi Mário Trigo quem sugeriu a João Ha-
velange, então presidente da antiga Confederação Brasi-
leira de Desportos, pedir ajuda ao presidente JK, para a 
seleção viajar à Suécia. Naquela época, 1958, a CBD não 
tinha dinheiro e nem crédito na praça.”

Na “Tribuna da Imprensa”, Jorge Wamburg regis-
trou que o Dr. Mário Trigo foi “o homem que cuidou das 
cáries de Garrincha, do ciso de Pelé, da magnífica arcada 
dentária de Didi.” (12-4-2003)

Em 14-12-2003 publiquei, no “Hoje em Dia”, o ar-
tigo “O legendário Mário Trigo”, que foi reproduzido, com 
o artigo do meu irmão Daniel Gomes e os de outros jor-
nalistas, como Marcelo Nantes, André Fontenelle e Max 
Gehringer, na 2ª edição de “O Eterno Futebol”.

***

Voltemos àquele luminoso domingo, 29 de junho 
de 1958, quando sobre o nosso país brilhou o sol de Aus-
terlitz, o sol da vitória, o “beau soleil d’ Austerlitz”.

Testemunha ocular do espetáculo da vitória bra-
sileira, no Rio de Janeiro, onde morava, o compositor e 
cronista Antônio Maria [Araújo de Morais] deixou para 
a História da Literatura e do Futebol a crônica “Campeo-
nato do Mundo, Copacabana e felicidade”, que está no li-
vro póstumo “Com vocês, Antônio Maria” (S.P., Ed. Paz 

e Terra, 1994, prólogos de José Aparecido de Oliveira e 
Vinicius de Moraes).

Eis alguns trechos da crônica do talentoso, genial 
pernambucano (1921-1964):

“Abrindo mão de sua celebração pessoal, [Vicente] 
Feola fez com que o futebol brasileiro rendesse a sua força 
verdadeira e nos deu este campeonato, certamente o mais 
importante de toda a longa história da Coupe du Monde. 
Daqui para a frente, se insistirmos na tecla do técnico-
-deus, voltaremos depressa aos selecionados do Zezé Mo-
reira, que só perdiam e empatavam e jamais fizeram três 
gols em adversário algum. Zezé achava cafajestada vencer 
além de 1 x 0. Antes empatar ou perder.” 

“Linda, a tarde de Copacabana, no dia da vitória! 
Não me lembro de ter visto outra demonstração coletiva 
de alegria nacional. Ou vi, na Bahia, em 1945, quando foi 
assinado o armistício e o povo foi, em massa, cantando e 
dançando, carregando água, flores e extratos, para lavar a 
Igreja do Bonfim. De lá para cá, só vi o povo reunido em 
casos de consternação, como nos enterros de Francisco 
Alves, Getúlio Vargas e Carmen Miranda. Tão cedo não 
se repetirá um domingo como foi o de Copacabana, desde 
que começamos a ganhar de 2x 1. Homens e mulheres, 
de mãos dadas, amavam-se sem se conhecer. Inimigos se 
perdoavam e se abraçavam felizes, pelas ruas e calçadas. 
Confesso que tive medo de encontrar os meus desafetos e, 
num arroubo, abraçar e ser abraçado. Que é que iria fazer, 
na segunda-feira, com eles outra vez na minha intimida-
de? Graças a Deus, não os vi e saí das comemorações com 
o mesmo e prezado número de inimizades do meu dileto 
acervo.”

E assim Antônio Maria, o compositor do “Nin-
guém me ama”, fecha o antológico texto:

“Então, cuidou-se de beber e comer o mais pos-
sível. Era uma bonança ver ou imaginar pessoas de cai-
xas altas e baixas com um motivo só de alegria. Exemplo: 
Walter Moreira Salles, Emiliano di Cavalcanti, Jarbas Al-
ves Barbosa, Augusto Frederico Schmidt, o cronista Bra-
ga, Joel Paiva Cortes, João Condé – todos e eu, eu e Daniel 
Tolipan, numa tarde de patriotismo acima do amor! Um 
bêbado passou vociferando: “Ah, se eu encontrasse um 
sueciano! ’’ 

***

Lá em Mariana, naquele inesquecível 29 de junho 
de 1958, eu não poderia imaginar que um dia, em 1975, 
em Brasília, conheceria o legendário Mário Trigo num al-
moço promovido, na sede da revista, no Setor de Indús-
trias Gráficas-SIG, pelo Diretor Regional da ”Manchete”, 
o gaúcho Sérgio Ross, presentes Paulo Cotta, José Mário 
Garofallo, Silvestre Gorgulho, Marlene Galeazzi e outros 
jornalistas. Com seus casos engraçados, ligados ao fute-
bol, Mário Trigo brilhava, cintilava como um astro, um 
pop star. Foi o dentista e o grande animador da Seleção 
Brasileira de 1958 e 1962. Seu apartamento na Asa Sul era 
um santuário de troféus, medalhas, fotos e bandeiras. Um 
dia levei lá o saudoso cronista esportivo mineiro Plínio 
Barreto, graduado cruzeirense belorizontino. Ele e Mário, 
que mais ou menos pareavam idade, contaram casos das 
calendas gregas do futebol brasileiro, com suas memórias 
admiráveis. Foi conversa para mais de duas horas, anima-
da por cerveja e vinho. Um encontro de dois craques. Fo-
tografei esse momento único.

Saudade de Mariana em 1958, da Praça e da festa 
da vitória, com o saudoso amigo Paulo Godoy liderando 
nossa torcida, entre gelados goles de cerveja, saudade de 
Mário Trigo e sua contagiante alegria de viver (“joie de 
vivre”, como diria monsieur Loran)…

Continuação da página 1
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A REDESCOBERTA DO BRASIL
O Barco do Rei
Afonso Ligório
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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
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ADQUIRA NOSSOS 
LIVROS

ANTONIO CICERO NA ABL

O fi lósofo, poeta e compositor carioca Antonio Cicero Corrêa Lima tomou posse, no último dia 16 de 
março, na cadeira nº 27 da Academia Brasileira de Letras, em sucessão ao professor e crítico literário baiano 
Eduardo Portella, falecido em maio de 2017.

 Na foto, Antonio Cicero aparece entre o Presidente da ANE, escritor Fabio de Sousa Coutinho, e o 
arquiteto e poeta Nuno Rau, que compareceram ao importante evento, na condição de amigos, admiradores 
e leitores do novo acadêmico. 

EU NUNCA SOUBE...
Emanuel Medeiros Vieira

Eu nunca soube se seus cabelos eram oxigenados ou naturais.

No fundo, ela sempre quis uma casa.
Uma porta aberta, um vaso com fl ores, gentes, quintal, uma família.

Repito: uma família.

Cadeira de balanço, panelas no fogo, chaleira fervendo, samambaias, um cachorro barato 
e quase cego – “tolerado pela gerência”, como no pungente verso de Fernando Pessoa –, dormindo 
no varandão.          

Júlia, às vezes quieta e grave; ou sorrindo intensamente.
Rindo e chorando.
Tinha um jeito de quem iria sorver a vida breve de todas as maneiras.

Aqueles blue eyes. Tão belos. 
Ela com um metro e oitenta de altura – ou mais? –, quase loira.

Júlia que fi cava belamente queimada quando ia pegar sol na Lagoinha da Ponta das Ca-
nas, na Ilha de Santa Catarina ou em Santa Cruz Cabrália  –  onde começou o Brasil  – ou no 
Parque da Cidade, em Brasília. 

Te amei.
Não te vejo mais, Júlia.
Não mais te verei.
Deixaste este mundo – que nunca entendeste – aos 30 anos. Ou menos, guria.
Sempre indagam: morreu de quê? Não importa. Leiam Camus (santo de minha devo-

ção...)
Quantos anos? Trinta? Talvez menos. Pouco mais de um quarto de século de vida, e ela 

parecia ter vivido uma eternidade.
Não repara: eu também nunca entendi (esse insensato mundo).
E, insisto, nunca soube se teu cabelo era oxigenado ou natural.

Mas visito – todos os sábados – o marco branco de tua rota peregrina – com um rama-
lhete de fl ores (com jasmins que sempre amaste).

É aqui perto de casa. O Campo – dizem – é da Esperança.
Me espera, Júlia, Não demoro muito.
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A LISBOA DOS ULISSES
Vera Lúcia de Oliveira

o narrador também era filho único e, como no poema 
do Pessoa, (que fundou a editora Ulissipo), era o me-
nino de sua mãe. Ulisses desapareceu durante vinte 
anos; o pai do narrador sumia o dia inteiro e só vol-
tava à noite. E a mãe “Penélope” corria a esperá-lo, 
imobilizando-se numa cadeira a tecer... Os exemplos 
são muitos. O mito de Ulisses impregna todas as pá-
ginas do romance, nos mínimos detalhes. É a história 
de encontros e desencontros. E de uma espera. E de 
luto e superação.

A cidade de Ulisses é também um passeio pela 
Lisboa de Fernando Pessoa; é uma bela história do 
conhecimento amoroso, de amor e redenção; de tra-
vessia; de amor à Arte, como a mais alta manifestação 
do espírito humano. Só a arte humaniza; só por meio 
dela o homem pode elevar-se ao nível do perdão. Só 
a arte salva! (A arte transgressora, que implica todos 
os riscos; a do artista que vê a si mesmo no Outro). É 
disso sobretudo que o livro fala. E mais não podemos 
dizer, pois explicar o romance seria tirar a surpresa do 
leitor. A surpresa da grande apoteose. Da mais pura 
emoção.

A cidade de Ulisses é também uma grande via-
gem ao encontro da nossa culta e bela língua portu-
guesa, nossa Pátria.

E a melhor viagem é sempre aquela que nos 
leva de volta para casa.

Canta, ó Musa, as aventuras do varão de mil 
façanhas que não sabia quedar-se por muito 
tempo no mesmo lugar, e que, movido pela 
força dos deuses, sempre foi impelido à pró-

xima viagem...
Assim, o varão Ulisses errou por terras longín-

quas e protagonizou todas as peripécias que o eterni-
zaram como o maior dos heróis gregos da Odisseia, 
de Homero, o cego que tudo viu. E, em suas errâncias, 
passou por Lisboa, dando-lhe o seu nome, Olissipo, 
como nos conta a também engenhosa escritora portu-
guesa Teolinda Gersão no romance A cidade de Ulisses 
(RJ: Ed. Oficina Raquel, 2017). E Lisboa teve vários no-
mes, a exemplo do que afirma Santo Isidoro de Sevilha, 
no século VII, “Olissipona foi fundada e denominada 
por Ulisses, no qual lugar se dividem o céu e a terra, 
os mares e as terras.” (Pág. 45). Foi também Lisbona e, 
finalmente, Lisboa.

A cidade de Ulisses toma como ponto de partida 
o sagaz Ulisses e chega aos nossos dias com um “des-
cendente” seu, Paulo Vaz (de Caminha?), narrador de 
suas próprias aventuras a que não faltam naufrágios na 
vida nem o canto das sereias modernas, e ainda Nau-
sica, aquela que sonhava encontrar um homem para 
amar, e que encontrou o “náufrago Ulisses” à beira-
-mar, cansado de errâncias.  Assim se deu o encontro 
da jovem Cecília e Paulo, protagonistas dessa história 

de amor e silêncio, culpa e reparação.
Esse excelente romance de dobradura dupla 

nos remete, com extrema lucidez e crítica, à História 
de Portugal e à história do narrador Paulo que, à ma-
neira do herói grego, vive altos e baixos, sobrevivendo 
às intempéries, como o grande terremoto que destruiu 
Lisboa e, psicologicamente, a sua vida. O romance é, 
portanto, História e invenção. (Mas, como provocou 
Aristóteles, qual a diferença da História e da ficção 
para quem não conhece a História?) Se Joyce fez Ulis-
ses vagar por Dublin durante vinte e quatro horas, Teo-
linda nos leva a vagar por Lisboa seguindo os rastos 
de Ulisses/Paulo, para, em seguida, nos embarcar com 
ele numa jangada para a grande viagem ao redor do 
mundo e de si mesmo. Não a irônica jangada de pedra 
de Saramago, mas a frágil jangada sujeita aos ventos e 
tempestades da sua vida. Pois nesse livro tudo é verda-
de, mesmo não sendo. Dizendo de outro modo: tudo é 
verdadeiro porque tudo é fictício. Como disse Picasso, 
a arte é uma mentira que revela a verdade. Teolinda, 
que escreve com maestria sobre temas e cidades que 
ela tão bem conhece, nos leva a acompanhar o itine-
rário desse Ulisses que, já na infância, teve o primeiro 
modelo de Penélope, sua mãe, que tecia sem parar, e, 
depois, as mulheres que o esperavam silenciosamente 
com as mãos sempre ocupadas, tecendo o tempo da es-
pera. Ulisses e Penélope só tiveram um filho, Telêmaco; 

RETRATO DE ÁLVARO LINS
M. Paulo Nunes

Em uma tarde de cansaço e tédio, nesses momentos em que mergulhamos 
na mais absoluta solidão, peguei por desfastio talvez, um dos volumes 
da prosa diarística do meu velho amigo de infindáveis leituras, o inolvi-
dável romancista Josué Montello, um dos melhores prosadores de nossa 

língua, o Diário do Entardecer (1967-77). E ali me deparo com um retrato perfeito 
de Álvaro Lins, o notável crítico literário dos anos 30 a 60, do século passado. Com 
ele reconstituí parte de minha vida literária, que começou na adolescência, num dos 
períodos mais felizes, o do encontro com os meus companheiros de geração e o doce 
convívio que com eles mantive, em longas e intermináveis conversas literárias, em 
nossa Arcádia Teresinense. Segundo Charles du Bos, para quem sua vida começara 
após a leitura da Introdução à Metafísica, de Bergson, a minha praticamente teria 
início após o meu encontro com os companheiros de geração, aquela que eu chama-
ria de a “geração perdida”, tomando de empréstimo a frase de Gertrude Stein. Título 
este adotado em meu livro de estreia que deixou muita gente intrigada. Também 
eu praticamente nasci após esse encontro decisivo com os meus companheiros de 
geração.

E lembrei-me também que foi através dessa notável figura de crítico literá-
rio e ensaísta de peso, que acendeu meu interesse literário. Além do mais, quando, 
pouco depois, passei a lecionar português e literatura, no Liceu e, posteriormen-
te, na Faculdade de Filosofia, nunca mais deixaria de lê-lo interessadamente, até 
conhecer-lhe toda a obra, sem falta de um só de seus livros. Começaria pelo Jornal 
de Letras, em seis séries, uma recolta de seus estudos de crítica literária publicada 
no rodapé de crítica do Correio da Manhã, então dirigido por Paulo Bittencourt 
e posteriormente reeditados com os títulos A Glória de César e o Punhal de Bru-
tus, O Relógio e o Quadrante e Os Mortos de Sobrecasaca, até seu último livro 
polêmico Missão em Portugal, assinalando seu desencanto com a política e a li-
teratura, ao fugir ao convívio dos amigos e colegas da Academia Brasileira, até o 
seu desenlace.

Mas, demos a palavra a Josué, seu amigo e companheiro de geração para o 
retrato de que lhes falei no início. Em nota de 9 de julho, 1969, assim se manifesta 
o autor de Os Tambores de São Luís:

“Há pouco mais de dois anos, quando reatei minhas relações com Álvaro 
Lins, interrompidas desde o tempo em que ele servia como Embaixador do Brasil 
em Portugal e eu lecionava literatura brasileira na Universidade de Lisboa, não tar-
dei a reencontrar nele o companheiro de outrora – sem os hiatos que lhe dificultavam 
o convívio. 

Quis ele ser, novamente, desde esse reencontro, o companheiro de largos 
gestos afetuosos. Não sabia ser moderado ou equidistante. Era amigo ou não era. 
Houve um momento em que, dirigindo o suplemento literário do Diário de Notícias, 
proibiu que ali saísse meu nome. Foi mesmo peremptório:

Enquanto eu dirigir o suplemento, o nome de Josué Montello não se imprime 
aqui. Ainda que ele tire o Prêmio Nobel.”

E conclui a nota:
“Chegou-me do Brasil, ontem, a notícia da morte desse grande companheiro. 

A rigor começamos juntos, no Rio de Janeiro. Juntos caminhamos durante um largo 
estirão de nossas vidas. Sinto-lhe a morte como se perdesse com ela um pouco de 
mim mesmo.

Álvaro, nos últimos anos, voluntariamente se retraíra. Nascera com a voca-
ção dos primeiros postos. Dos primeiros lugares. De repente, tornando ao Brasil, 
voltara à rotina de outrora, sem ânimo para retomar a sua pena de crítico literário, já 
superada pelo longo intervalo da militância combativa, num grande jornal. Isolou-
-se. Fechado no seu apartamento. Longe dos amigos. Ausente da Academia.

Como deixar de recordar, nesta hora de consternação profunda, o Álvaro 
Lins dos primeiros anos, logo após a publicação da História Literária de Eça de 
Queirós. Ninguém mais brilhante, nem mais destemido. Com ansiedade, esperava-
-lhe o artigo, todas as semanas. Bernanos identificou na sua prosa um frêmito de 
indignação pascaliana.

Em outubro último, quando fui vê-lo no seu apartamento do Parque Guinle, 
instei com ele para que retornasse ao convívio dos companheiros, na Casa Machado 
de Assis.

Álvaro, por fim, me atendeu, mas dando preferência aos companheiros mor-
tos: desde o dia 4 está ele agora no Mausoléu da Academia.” (Ob. cit., pp. 292-5)
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A TRAVESSIA DE RIOBALDO
Reflexões sobre a obra Grande Sertão: Veredas

Carlos Mário Velloso Filho

Considera-se um clássico a obra que trata dos 
temas essenciais da condição humana e que, 
por isso, é universal e atemporal. Ítalo Cal-
vino, em um pequeno livro chamado “Por 

que ler os clássicos”, diz que o clássico nem sempre nos 
ensina algo que não sabíamos. No clássico podemos 
descobrir algo que já sabíamos, mas que não sabíamos 
que o autor já o havia dito, o que gera em nós o praze-
roso sentimento de origem e pertencimento.

Penso que, nesse sentido, Grande Sertão: Vere-
das é um clássico. Nele, Riobaldo conta a um interlocu-
tor a sua vida, a sua travessia. A jornada de Riobaldo se 
desenvolve no sertão de Minas Gerais, Goiás e Bahia. 
Mas, embora o autor faça um impressionante inventá-
rio da fauna, flora, linguagem e costumes da região, a 
obra não se enquadra na categoria dos romances regio-
nais, uma vez que, nas palavras de Kathrin Rosenfield, 
“a travessia de Grande Sertão: Veredas corresponde à 
passagem de uma aventura subjetiva e particular a uma 
aventura universal, válida não apenas para o sertanejo, 
mas para todo e qualquer ser humano”.

Na verdade, Riobaldo quer contar a sua história 
para resolver as suas sofisticadas questões filosóficas, 
como as relativas ao ser e o nada, Deus e o Diabo, o 
bem e o mal, o amor e o ódio, o medo e a coragem, a 
vida e a morte. 

A propósito, o seu interlocutor, invisível ao 
leitor, lembra a figura de um psicanalista. Dele, que é 
chamado de Senhor, nada é revelado, a não ser que se 
cuida de homem que, nas palavras de Riobaldo, tem 
“carta de doutor” (página 41). Ouve atentamente Rio-
baldo sem nada falar, fornecendo-lhe a necessária or-
ganização e estrutura para, ele próprio, resolver as suas 
inquietações existenciais.

A meu ver, o tema que mais inquieta o jagunço 
é o do medo e da coragem. Penso mesmo que o fun-
damental de sua travessia é a superação do medo e a 
conquista da coragem. Isso foi o que, vale mencionar, o 
levou a fazer o pacto com o demônio. De início, ele con-
fessa: “eu cá não madruguei em ser corajoso” (página 62). 
Quando ele, menino, conhece o garoto Reinaldo (nome 
usado por Diadorim para ocultar a sua identidade), ele 
vê o seu medo contrastado com a coragem do novo ami-
go. Primeiro, o pânico diante da travessia do bruto rio 
São Francisco em uma pequena canoa. Reinaldo perce-
be e assevera: “carece de ter coragem” (página 122). De-
pois, já na outra margem do rio, aparece um homem que 
deseja obter, à força, intimidades sexuais com os meni-
nos. Reinaldo finge aceitar, mas, quando o malfeitor se 
aproxima, desfere-lhe uma facada na coxa, colocando-
-o em fuga. Riobaldo se apavora: “o mulato podia voltar, 
ter ido buscar uma foice, garrucha, reunir companheiros”. 
Mas o Reinaldo “veio demorão, vagarosinho até aonde a 
canoa. Não, medo do mulato, nem de ninguém, ele não 
conhecia” (página 125). 

A revelar que a temática é quase uma obsessão 
sua, ele observa que “cada dia de cada hora a gente 
aprende uma qualidade nova de medo!” (página 103). 
Em seguida, conta que “queria entender do medo e da 
coragem e da gã que empurra a gente a fazer tantas coi-
sas, dar corpo ao suceder” (página 116). E ficava em-
bevecido com os corajosos. Sobre o chefe Zé Bebelo, 
ele derramou-se: “e medo, ou cada parente de medo, ele 
cuspia em riba e desconhecia” (página 146). 

Para ele, não ter medo seria um direito funda-
mental: “o maior direito que é meu - o que quero e so-

brequero, é que ninguém tem direito de fazer medo em 
mim!” (página 410). E mais: “vau do mundo é a cora-
gem...” (página 321). Para quem não sabe, vau é aquele 
trecho do rio que, por ser mais raso, permite a travessia 
das pessoas e dos animais.

Na conquista da coragem, ele percebe que a 
raiva é uma importante aliada. Assim descreve o mo-
mento em que o seu bando toma conhecimento do as-
sassinato do chefe Joca Ramiro pelo demoníaco chefe 
Hermógenes: “Aí cada um gritava para os outros valen-
tia de exclamação, para que o medo não houvesse. Aí 
os judas xingávamos. Para não ter medo? Ah, para não 
se ter medo é que se vai à raiva” (página 360), o que 
é repetido, instantes antes da batalha final, travada no 
Paredão: “raiva tampa o espaço do medo, assim como do 
medo a raiva vem” (página 589).

Mas esse sentimento poderoso e funcional era 
visto com reserva pelo sertanejo: “a gente carece de fin-
gir que raiva tem, mas raiva mesma nunca se deve tole-
rar de ter. Porque, quando se curte raiva de alguém, é a 
mesma coisa que autorizar que essa própria pessoa passe 
durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente; 
o que era falta de soberania, e farta bobice, e fato é”.

Ajuda-o, ainda, no exercício da coragem, a apti-
dão para lidar com a culpa. Em entrevista dada a Gün-
ter Lorenz, em Gênova, 1965, João Guimarães Rosa 
afirmou que “Riobaldo é algo assim como Raskolnikov”, 
o valoroso jovem atormentado de Crime e Castigo, 
“mas um Raskolnikov sem culpa”. Riobaldo declara 
abertamente: “não confesso culpa nem retrauta, porque 
minha regra é: tudo que fiz, valeu por bem feito.” (pági-
na 295). Algumas páginas depois ele explica o porquê: 
“remorso? Como no homem que a onça comeu, cuja per-
na. Que culpa tem a onça, e que culpa tem o homem? 
(página 328).

Recentemente, quando lia o livro Homo Deus, 
de Yuval Harari, lembrei-me imediatamente dessa 
passagem. Harari sugere que o homem é um algorit-
mo orgânico. Assim como, numa máquina de café, 
você coloca a cápsula e a água, aperta um botão e o 
aparelho lhe devolve um delicioso cafezinho, o ho-
mem é um intrincado sistema de nervos e glândulas 
hormonais que responde de forma involuntária aos 
estímulos vida.

E mais: como sentir culpa se não temos controle 
sobre a vida? “Deveras se vê que o viver da gente não 
é tão cerzidinho assim?” (página 126). Ou: “a vida da 
gente faz sete voltas – se diz. A vida nem é da gente...” 
(página 171). Ou, ainda: “Deus vem, guia a gente por 
uma légua, depois larga. Então, tudo resta pior do que 
era antes. Esta vida é de cabeça-para-baixo, ninguém 
pode medir as suas perdas e colheitas” (página 161).

 Outro tormento recorrente na travessia do ser-
tanejo era a questão da mistura, sobretudo a convivên-
cia tão próxima entre o bem e o mal. Assim ele sintetiza 
a sua angústia: “eu careço de que o bom seja bom e o rúim 
ruím, que dum lado esteja o preto e do outro o branco, 
que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe 
da tristeza! Quero os todos pastos demarcados... Como 
é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio 
de si; mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel 
do desespero. Ao que, este mundo é muito misturado.” 
(página 237). Ele não entendia como um homem santo 
como o chefe Joca Ramiro podia ter como seu segundo 
o diabólico Hermógenes. O próprio nome Hermóge-
nes parece indicar essa mistura. Kathrin Rosenfield ex-

plica que “hermógenes” significa “gerado por Hermes”, 
o deus grego que é pai do também deus Pã dos pés de 
bode, que tem tronco humano e pernas de bode, o que 
simbolizaria essa mistura. Na verdade, o que parece 
exacerbar o desespero do jagunço é a presença do bem 
e do mal dentro dele próprio. 

Na sua travessia, ele percebeu a funcionalidade 
da existência de Deus. “Como não ter Deus?! Com Deus 
existindo tudo dá esperança: sempre um milagre é pos-
sível, o mundo se resolve. Mas, se não tem Deus, há de a 
gente perdidos no vai-vem, e a vida é burra” (página 76).

A religião, para ele, era uma válvula de escape 
da insanidade natural da vida: “o que mais penso, testo 
e explico: todo-o-mundo é louco. O senhor, eu, nós, as 
pessoas todas. Por tudo isso é que se carece principal-
mente de religião: para se desendoicecer, desdoidar. Reza 
é que sara da loucura. No geral. Isso é que é a salvação 
da alma... Muita religião, seu Moço! Eu cá, não perco 
ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de 
todo rio... Uma só, para mim, é pouca. Talvez não me 
chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a certo; e aceito 
as preces de compadre meu Quelemém, doutrina dele, de 
Cardéqui. Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde 
um Matias é crente, metodista: a gente se acusa de pe-
cador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos belos deles. 
Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me 
refresca” (página 32).

Além da reza e da coragem, somente através do 
amor se poderia atingir a sanidade: “só se pode viver 
perto de outro, e conhecer outra pessoa, sem perigo de 
ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pou-
quinho de saúde, um descanso na loucura” (página 327).

Por sinal, o amor é exatamente o que leva Rio-
baldo a concluir a travessia. Lembre-se que o próprio 
jagunço se confessa um fugidor, atributo que se con-
firma com a fuga da fazenda de seu padrinho Selorico 
Mendes e, em seguida, do bando de Zé Bebelo. Oportu-
no destacar, com Kathrin Rosenfield, que o seu nome, 
formado pela aglutinação das palavras “rio” e “baldo” 
(da palavra dantesca “baldanza”, traduzível, segundo a 
sugestão do próprio J. G. Rosa, como “saborear pregui-
çoso”), sugere que o jagunço é um tipo de homem que 
se abandona passivamente às experiências da vida. Não 
é difícil notar que ele só permanece no bando de Dia-
dorim e se dispõe a guerrear contra o assassino do pai 
do amigo em virtude da paixão que sente por ele.

Com impactante sensibilidade, mostrando inti-
midade com a temática, Riobaldo ensina que “sempre 
que se começa a ter amor por alguém, no ramerrão, o 
amor pega e cresce é porque, de certo jeito, a gente quer 
que isso seja, e vai, na ideia, querendo e ajudando; mas, 
quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama 
inteiriço fatal, carecendo de querer, e é um só facear com 
as surpresas. Amor desse, cresce primeiro; brota é de-
pois” (página 155). Essas duas espécies de amor, por 
sinal, bem definem o amor que ele sentia por Otacília 
e o que sentia por Diadorim. O amor construído e a 
paixão. E vejam que sutil descrição da paixão: “Mas eu 
gostava dele, dia mais dia, mais gostava. Diga o senhor: 
como um feitiço? Isso. Feito coisa-feita. Era ele estar 
perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara 
e estar tristonho, e eu perdia meu sossego. Era ele estar 
por longe, e eu só nele pensava. E eu mesmo não enten-
dia então o que aquilo era? Sei que sim. Mas não. E eu 
mesmo entender não queria.” (página 162). E olhem a 
forma poética com que descreve a natureza platônica 
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 ESTADO DISTÓPICO 
Valfredo Melo e Souza

Margaret Atwood (1939 -...) escritora 
canadense, se diz uma pesquisadora 
incansável de governos totalitários. 
Esta atração não nasceu da concor-

dância com tais regimes. Em realidade, o que intriga 
a escritora é a sedução que os déspotas exercem so-
bre os seus liderados. “Como a população de um país 
permanece tão apática durante períodos ditatoriais?”, 
pensava ela. Dessa indagação nasceu “O conto da Aia” 
(The handmaid’s Tale), publicado pela primeira vez em 
1985, em 2017 editado pela Editora Rocco no Brasil.

A narrativa distópica de Atwood se passa na 
fictícia república de Gilead, Estado autoritário erigido 
sobre bases fundamentalistas religiosas, após um golpe 
político nos EUA. Nestes tempos, a humanidade sofria 
as consequências do desgaste do planeta pela poluição 
e pela radiação. A infertilidade grassava sobre a Terra. 
A espécie humana corria o risco de desaparecer. Im-
possível de acontecer?  Não. Recentemente foi detecta-
da no ar da Europa leve poluição radioativa. No Brasil, 
a tragédia ambiental de Mariana-MG está longe de ser 
resolvida. Em ambos os eventos é notório o descaso 
das autoridades governamentais. No mais, o que resta 
são os ecos da enigmática frase encontrada no quarto 
das “aias”: Nolite te Bastardes Carborundorum – Não 
deixem os bastardos te destruírem.

A arqueologia da ficção especulativa apresenta-
da, em sua camada mais profunda, remonta à expul-
são dos puritanos da Europa do século XVII. A pre-
ferência de Atwood por este momento histórico tem 
causa na intolerância religiosa que marcou a época e 
seus consequentes desdobramentos nas disputas pelo 
poder. A romancista canadense chegou a cogitar como 
pano de fundo o Iluminismo do século XVIII, todavia, 
como seu objetivo era mostrar ao leitor a repetição de 
modelos autoritários ao longo da História, ela decidiu-
-se pela Revolução Puritana.

Na visão de Margaret Atwood, dois aspectos 
sempre tornam as ditaduras muito eficientes: a vi-
gilância pelos próprios pares e o ataque à memória. 
Em “O Conto da Aia”, as Tias – mulheres idosas – 
supervisionavam o trabalho das servas vermelhas. 
Nada mais eficiente que uma mulher vigiando a 
outra para que tudo esteja sob controle. O ataque à 
memória deu-se por meio da queima de livros, do 
fechamento das universidades na Inquisição e da 
proibição de leitura para as mulheres.  Difícil não 
associar tais fatos à queima de livros na Inquisição 
e, mais recentemente, ao atentado à Universidade de 
Mossul (Iraque), capital do Califado Islâmico; sem 
falar da interdição do acesso feminino às universi-
dades pelo Talibã. 

Comparada a Aldous Huxley (“Admirável 
Mundo Novo”) e a George Orwell (“1984”), Margaret 
Atwood traz um diferencial: o olhar feminino no uni-
verso da ficção científica, aliás, classificação literária na 
qual a autora afirma não se encaixar muito bem. Para 
ela, na ficção científica o escritor apresenta elementos 
que não estão ou nunca estiveram presentes no dia a 
dia da humanidade (alienígenas, naves intergalácticas 
etc.).  Na contramão de seus colegas Atwood procura 
pinçar na História fatos e ritos que notadamente se re-
petem, como por exemplo, a classificação de pessoas 

pela vestimenta e a banalização da violência. Daí a es-
critora preferir classificar “O Conto da Aia” como uma 
ficção especulativa, ou seja, é algo que não aconteceu, 
mas que tem grandes probabilidades de acontecer.

de seu amor: “Mas com minha mente, eu abraçava com 
meu corpo aquele Diadorim – que não era de verdade” 
(página 307).

Não se pode deixar de registrar que o seu 
amor por Diadorim constituiu para Riobaldo uma 
importante questão moral, assim retratada: “estou 
contando ao senhor, que carece de um explicado. Pen-
sar mal é fácil, porque esta vida é embrejada. A gente 
vive, eu acho, é mesmo para se desiludir e desmisturar. 
A senvergonhice reina, tão leve e leve pertencidamen-
te, que por primeiro não se crê no sincero sem malda-
de. Está certo, sei. Mas ponho minha fiança: homem 
muito homem que fui, e homem por mulheres! – nun-
ca tive inclinação pra aos vícios desencontrados. Repi-
lo o que, o sem preceito. Então – o senhor me pergun-
tará – o que era aquilo? Ah lei ladra, o poder da vida.” 
Essa questão, de certo modo, acabou se resolvendo 
na guerra final contra os hermógenes.

A travessia de Riobaldo não lhe foi fácil. Aliás, 
a travessia da vida não é fácil para ninguém. A pro-
fessora Carmem Hanning costuma dizer que é muita 
pretensão alguém querer passar pela vida sem sofrer. 
Não há outra saída que não o da resiliência, o que é 
entendido por Riobaldo: “cair não prejudica demais – a 
gente levanta, a gente sobe, a gente volta!” (página 329). 
E, ainda: “Fui aprendendo a achar graça no desassosse-
go. Aprendi a medir a noite em meus dedos. Achei que 
em qualquer hora eu podia ter coragem” (página 263). 
Mais: “Somente com a alegria que a gente realiza bem – 
mesmo até as tristes ações” (página 434). E resume: “o 
que Deus quer é ver a gente capaz de ser alegre a mais, 
no meio da alegria, e inda mais alegre ainda no meio da 
tristeza! Só assim de repente, na horinha em que se quer, 
de propósito, por coragem” (página 334).

Mas, no final, a luta pela coragem é bem sucedi-
da. Em um determinado momento ele proclama: “com 
a dureza de querer, que eu espremi de minha sustância 
vexada, fui sendo outro, eu mesmo senti: eu Riobaldo, 
jagunço, homem de matar e morrer com a minha valen-
tia” (página 218).

E na guerra, assim ele se enxergou, com euforia: 
“Sabe, uma vez: no Tamanduá-Tão, no barulho da guer-
ra, eu vencendo, aí estremeci num relance claro de medo 
– medo só de mim, que eu não mais me reconhecia. Eu 
era alto, maior do que eu mesmo: e, de mim mesmo eu 
rindo, gargalhadas dava. Que eu, de repente me pergun-
tei, para não me responder: - Você é o rei dos homens?... 
Falei e ri. Rinchei, feito um cavalo bravo” (página 155).

Logo depois da guerra do Tamanduá-Tão, Rio-
baldo dá por encerrada a sua travessia, o que é, se me 
permitem a brincadeira, um engano seu. Sim, porque 
o romance termina e Riobaldo continua vivo. E a tra-
vessia humana só acaba com a morte. Afinal, é dele 
mesmo aquela que é a sua mais linda percepção: “mire, 
veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que 
as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram ter-
minadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam 
ou desafinam. Verdade maior” (página 46).

E para terminar, quero dizer que esse sumário 
das reflexões riobaldianas, que não teve a pretensão 
de ser exaustivo, revela que Grande Sertão: Veredas é 
mais que um clássico. Ele é uma fonte inesgotável de 
sabedoria, a ser lido como se lê a Bíblia. Eu tenho um 
exemplar na cabeceira de minha cama e outro na mesa 
de meu escritório. Sempre que me encontro em difi-
culdade, a ele recorro. Às vezes até abro aleatoriamente 
uma de suas páginas para ver qual a depreensão acerca 
do universo humano o acaso terá me reservado.

E é nesse contexto que deve ser lida a síntese de 
Adélia Prado: “Porque tudo que invento já foi dito nos 
dois livros que li: as escrituras de Deus, as escrituras de 
João. Tudo é Bíblias. Tudo é Grande Sertão”.

HAICAIS
Rosa, a rosa flor,
caída no chão, esquecida,
lembra um pobre amor.
  Amadeu Fontana

Recordo. Saudade:
minha rua tinha lua
e felicidade.
  Benedito Pereira da Costa

A garça acrescenta
um traço de giz no espaço
da tarde cinzenta.
  Delfino Domingos Spezia

Andando. Na boca
um gosto de beijo. O rosto
inda quente, evoca...
  Eno Teodoro Wanke

Saudade, andorinha
que parte para outra parte,
voando sozinha...
  Fernandes Soares

E cruzam-se as linhas
no fino tear do destino.
Tuas mãos nas minhas.
  Guilherme de Almeida

Dois olhos cerrados.
Dois lábios suaves e sábios,
tremendo, calados...
  Jairo de Raguna Cabral

O asfalto molhado.
Cai o dia em nostalgia.
Desliza o passado.
  Maria Thereza Cavalheiro

Uma garça voa:
delírio branco de lírio
sobre uma lagoa.
  Sânzio de Azevedo

Flor emurchecida.
Lembrança... Uma alma de criança...
Minha pobre vida...
  Suzana de Campos

Da Antologia de Haicais Brasileiros, org. de Napoleão Valada-
res. André Quicé Editor, Brasília, 2003.
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DICIONÁRIOS
Raquel Naveira

Buscarei o significado dessa palavra no dicionário. Amo os dicionários, essa 
compilação de palavras e locuções organizadas em ordem alfabética, for-
necendo definições, sinônimos, revelando a pronúncia e a ortografia cor-
retas. Quanta riqueza nesse livro espesso, pesado, silencioso e ruminante 

como um camelo no deserto.
Pablo Neruda escreveu o surpreendente poema “Ode ao Dicionário” em que 

ele, como mago das palavras, se rende ao valor desse livro “que não é tumba, túmulo 
ou mausoléu”, mas é “preservação, fogo escondido, plantação de rubis, perpetuação 
viva da essência, “celeiro do idioma”. 

Abro ao acaso uma das páginas do dicionário: “eufemia”, “eufonia”, “euforia”. 
Eu-fo-ria: que sensação de bem-estar perfeito, de alegria intensa, ao pronunciar estas 
sílabas devagar, sentindo minha respiração, um gosto de damasco na boca.

Os dicionários tiveram sua origem na antiga Mesopotâmia: tabletes de escrita 
cuneiforme informando signos, profissões, divindades, objetos. Os gregos criaram 
os catálogos, os lexicons. Os monges copistas da Idade Média, os glossários. Houve 
também o estudo sistemático dos enciclopedistas de ciências, artes e ofícios como 
Diderot. O advento da imprensa alavancou a difusão desses livros de informações 
tão práticos e úteis.

Aurélio: incrível o nome de um homem com vocação de escriba como o pro-
fessor Aurélio Buarque de Holanda Ferreira tornar-se sinônimo de dicionário. Quão 
grandes devem ter sido sua coragem, suas vigílias, as opressões sobre seu espíri-
to, para nos oferecer esse tijolo recoberto por um jaquetão de couro preto com seu 
nome gravado em letras douradas. Uma mina de pedras preciosas a ser escavada.

Os escritores lutam com as palavras. Drummond escreveu que “Lutar com 
palavras/ é a luta mais vã./ Entanto lutamos/ Mal rompe a manhã.” No nosso direi-
to de artistas aceitamos as explicações propostas pelo dicionário ou modificamos o 
sentido, ou criamos novas palavras. No esforço pelo texto, pelo poema, pelo autoco-
nhecimento, recorrem também ao dicionário de símbolos para decifrar linguagens 
profundas, mergulhar nas camadas ocultas da mente, domar energias, vislumbrar o 
extraordinário poder das palavras que criam realidades; ao dicionário de ideias afins 
onde as palavras são agrupadas de acordo com a área de significado comum unindo, 
por exemplo, palavras como “ovo”, “começo”, “embrião”, “infância”, “feto”, “princípio”, 
“germe”, “gênese”, “aurora”; ao dicionário de rimas, “salvação da lavoura poética”, 
como declarou o próprio Drummond, pois uma rima não gera um poema, mas pode 
vitalizá-lo, iluminar sentidos com emoção e espanto e, aliás, a palavra “dicionário” 
rima com “diário”, “necessário”, “destinatário”, “devocionário”; ao dicionário etimo-
lógico, que aponta a origem, a composição, a evolução dos vocábulos como, por 
exemplo, “colina”, “pequeno monte ou outeiro”, deriva do francês “colline”, do italiano 
“collina” e, este, do latim “collina”.

Ouvi do poeta Manoel de Barros, certa vez, que muitas de suas invenções 
com as palavras surgiram da leitura e pesquisa em seus dicionários. Era com esse au-
xílio que ele criava o seu “idioleto manoelês arcaico”.  Em O Guardador de Águas ele 
afirma que “crescem jacintos sobre palavras”; que seu personagem poético, Bernardo 
da Mata, conversa com Rã como quem conversa em Aramaico. Em nota explica que 
“o Dialeto-Rã falado por pessoas remanescentes do Mar de Xaraiés, na sua escrita, 
se assemelha ao Aramaico, idioma falado pelos povos que antigamente habitavam a 
região pantanosa entre o Tigre e o Eufrates. Sabe-se que o Aramaico e o Dialeto-Rã 
são línguas escorregadias e carregadas de consoantes líquidas.” Em Arranjos para 
Assobio, Manoel cria um “Glossário de Transnominações em que não se explicam 
algumas delas (nenhumas) ou menos” e vai elencando e enunciando palavras: “Cisco, 
s. m./ Pessoa esbarrada em raiz de parede...”; “Poesia, s. f./ ... Produto de uma pessoa 
inclinada a antro”; “Lesma, s. f / Semente molhada de caracol que se arrasta sobre as/ 
pedras deixando um caminho de gosma/escrito com o corpo.”  Registro esta outra 
frase louca: “Poeta é um ente que lambe as palavras e depois se alucina.”

Outro escritor alucinado por palavras, idiomas e semântica foi Guimarães 
Rosa, o diplomata, aquele que anotava tudo em cadernetas: nomes de pessoas, de 
pássaros, de bichos, de fazendas, de rios, de montanhas, de vales, quadrinhas po-
pulares, casos, histórias, folclores, rezas, para depois transformar esse material em 
linguagem da mais alta qualidade.

Quando em 1952, em pleno trabalho de gestação de Grande Sertão: Veredas, 
Rosa visitou Mato Grosso para observar a natureza e o comportamento dos boia-
deiros, Manoel de Barros foi seu guia pantaneiro. Que embate formidável de mentes 
poderosas, dois colhedores de palavras-frutos. Manoel falou sobre isso em entrevista 
para a revista Bric-à-Brac: “... vi poucas notas da viagem de Rosa ao Pantanal. Quis 
saber, ele, ainda, de meus receios sobre as confusões com o exótico. Falei, falei de-
mais, espichei. Dei a entender que estava olhando o Pantanal só como uma coisa 
exótica. Um superficial para só ver e bater chapa. Mesmo os que cantavam em prosa 
e verso ficavam enumerando bichos, carandás, aves, jacarés, seriemas; e que essa 
enumeração não transmite a essência do pantanal, porém só sua aparência... Precisa-
mos de um escritor como você, Rosa, para frear com sua estética, com sua linguagem 

calibrada, os excessos de natural. Temos que enlouquecer o verbo, adoecê-lo de nós, 
a ponto que esse verbo possa transfigurar a natureza.”

Desse encontro, segundo artigo de Paulo Ribeiro, surgiu um livro raríssimo 
de Rosa intitulado Um certo vaqueiro Mariano, em que Manoel de Barros transfor-
mou-se num personagem. Rosa escreveu na abertura: “Em julho, na Nhecolândia, 
Pantanal do Mato Grosso, encontrei um vaqueiro que reunia em si, em qualidade e 
cor, quase tudo o que a literatura empresta esparso aos vaqueiros principais. Típico e 
não um herói, nenhum. Era tão de carne e osso, que nele não poderia empessoar-se 
o cediço e  fácil da pequena lenda. Apenas um profissional esportista: um técnico, 
amoroso de sua oficina. Mas denso, presente, almado, bom condutor de sentimentos, 
crepitante de calor humano, governador de si mesmo; e inteligente. Essa pessoa, este 
homem, é o vaqueiro  José Mariano da Silva, meu amigo.”       

No livro Ave, Palavra, de  Guimarães Rosa, destacam-se dois capítulos que 
falam sobre essa expedição a Mato Grosso: em “Sanga Puytã” ele descreve sua viagem 
a partir de Aquidauana, sul avante, rodando as etapas por onde passou a Retirada da 
Laguna. Cita as macaubeiras amarelas tostadas pela geada, o verde veloz dos cerra-
dos, a serra de Amambai refletida no poente, as casas velhas e espaçadas de Nioaque. 
Chega a Campo Grande, onde “aportam risos do Paraguai em pares de olhos escu-
ros”, no ritmo das polcas e das guarânias. E lá estão também a serra de Maracaju; o 
rio Machorra, com sua mata em galeria; os cinamomos às portas de Bela Vista; o 
Apa, cor de folha e a cidade fronteiriça de Pedro Juan Caballero, num “relento de 
eremitério e guerra”. E, finalmente, Rosa lança um derradeiro olhar para o vilarejo de 
Sanga Puytã, “à borda de um campo com cupins e queimadas”. Confessa o escritor 
amante das palavras: “Apenas a gente pensa que a viagem foi toda para recolher esse 
nome encarnado, molhado, coisa de nem vista flor”.

No capítulo “Uns índios (sua fala)”, Rosa refere-se aos terenos, povo meridional 
dos Aruaques, que ele observou em Campo Grande. Foi uma surpresa para um filólogo 
como ele escutá-los coloquiar entre si no seu ríspido idioma. Uma língua não guarani, 
não nasal, mas firme e contida. Respeitou os falantes daquela língua, como se eles repre-
sentassem uma cultura antiquíssima. Anotou algumas palavras: frio: kás-as-ti; onça: sí-i-
-ní; peixe: khró-é. “Toda as línguas são rastros de velhos mistérios”, concluiu ele.

E por falar nisso, reputo como um tesouro o dicionário Português-Guara-
ni, de Tertuliano Amarilha, que ganhei de meu tio Cazuza, quando o visitamos em 
Cuiabá. Pinço algumas palavras: nhu-verá: campo brilhante; jeroky: baile; panambi: 
borboleta; porã: belo; moroti: branco; ygá: canoa; pira: peixe; hovy: azul; avati: milho. 
Súbito, uma borboleta branca pousa como uma pétala de neve na estante. Exclamo: 
“Panambi moroti! Porã!”, enquanto fecho o dicionário.

Ficou curioso para saber qual a palavra que eu estava mesmo procurando no 
dicionário? Era simplesmente “humildade”. Modéstia, submissão, pobreza, inferiori-
dade. Vem de “húmus”, “humo”, que significa “terra”, “solo”. Não é lindo?

ELIOTEMPO

Noélia Ribeiro 

O tempo futuro de Eliot
abarca passado e presente.
Não pressupõe a espera,
esse monstro devorador
das noites e das intuições.
O futuro aprisiona a todos
como se fôssemos ladrões
da hora encarcerada
na caixa de aviamentos.

Que desenho faremos
com a linha obscura
que atravessa as veias do calendário?
Pagaremos para ver
a costura do tempo na malha do nada?
O futuro se nos mostra muito caro.
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RELEMBRANDO NILTO MACIEL
Dimas Macedo

Nilto Maciel nasceu em Baturité (CE), aos 
30 de janeiro de 1945. Bacharelou-se em 
Direito pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal do Ceará, porém nunca 

exerceu a profissão, pois a Literatura, desde muito cedo, se 
manifestou em sua vida como destino e vocação. 

Em 1977, transferiu-se para Brasília, onde foi ser-
vidor do STF, da Câmara dos Deputados e do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal, regressando a Fortaleza em 
2002, após a sua aposentadoria, onde continuou a agitar a 
vida literária, consolidando, ainda mais, o seu intercâm-
bio com a literatura brasileira, da qual ele próprio, na sua 
época, foi um dos maiores expoentes.

Escritor de talento extraordinário, especialmente, 
no domínio da curta ficção e da novela, elegeu o simbólico 
e o onírico como matéria da sua visão de ficcionista, em 
cujos textos não faltam a presença da loucura, do mistério 
e da ilusão do palimpsesto literário.

Avesso à vida acadêmica e às rodas literárias bur-
guesas, fez da literatura o seu campo de força e o ancora-
douro da sua solidão, tal como um existencialista conde-
nado à miragem da sua finitude. 

Lia, escrevia, mudava de endereço como quem 
muda de roupa, amava as suas filhas, amava os seus ami-
gos, quase todos da área da literatura, para os quais des-
tilava o seu humor e as suas ironias, mas sempre perma-
necia fiel a si mesmo e à busca do seu exílio imaginário.

A morte o surpreendeu na solidão do seu aparta-
mento, em Fortaleza, onde foi encontrado sem vida, pelo 
seu amigo (e depois biógrafo) Raymundo Neto, em 30 de 
abril de 2014, sendo esta a data oficial do seu falecimento, 
presumivelmente, ocorrido entre 26 e 27 de abril de 2014.

Na condição de escritor, estreou com o livro de 
contos Itinerário, em 1974. Dois anos depois, criou, com 
outros escritores, a revista O Saco e o Grupo Siriará de 
Literatura. Em Brasília e depois em Fortaleza, editou a re-
vista Literatura, de 1992 a 2008. 

Igualmente em Brasília, criou a Editora Códice e 
envolveu-se com as atividades da Associação Nacional de 
Escritores, em cujo auditório, a seu convite, proferi pales-

tra sobre Sérgio Campos, Uilcon Pereira e Aracildo Mar-
ques, em homenagem feita pela ANE à memória desses 
escritores, em 28 de abril de 2001.

Lembro-me desse momento com um carinho 
muito especial, pois sempre que olhava para o auditório, 
eu contracenava com escritores da maior expressão, entre 
os quais, destaco José Hélder de Souza e Anderson Braga 
Horta, este último, ainda hoje, meu mestre e meu amigo, 
o que constitui uma honra para mim.

Nilto Maciel obteve primeiro lugar em alguns con-
cursos literários: Secretaria de Cultura do Ceará, em 1981, 
com Tempos de Mula Preta, e em 1986, com Punhalzinho 
Cravado de Ódio; Prêmio Brasília de Literatura (1990) 
com A Última Noite de Helena; Prêmio Graciliano Ramos 
(1992/1993) com Os Luzeiros do Mundo; Prêmio Cruz e 
Sousa (1996) com A Rosa Gótica; Bolsa Brasília de Pro-
dução Literária (1998 com Pescoço de Girafa na Poeira; e 
Prêmio Eça de Queiros (1999) com Vasto Abismo.

Organizou, com Glauco Mattoso, Queda de Bra-
ço – Uma Antologia do Conto Marginal (Fortaleza/Rio: 
1977). Participou de diversas coletâneas, entre elas: Quar-
tas Histórias – Contos Baseados em Narrativas de Guima-
rães Rosa, org. Rinaldo de Fernandes (Rio: Garamond, 
2006); 15 Cuentos Brasileros/15 Contos Brasileiros, edición 
bilingue español-português, org. Nelson de Oliveira e tra-
dução de Federico Lavezzo (Córdoba, Argentina: 2007); 
e Capitu Mandou Flores, org. Rinaldo de Fernandes (São 
Paulo: Geração Editorial, 2008).

Textos literários de sua autoria foram publicados 
em esperanto, espanhol, italiano e francês. Seu livro O 
Cabra que Virou Bode foi transposto para o cinema por 
Clébio Ribeiro, em 1993.

É autor dos livros de contos: Itinerário (Fortaleza: 
Edição do Autor, 1974); Tempos de Mula Preta (Fortale-
za: Secretaria da Cultura, 1981); Punhalzinho Cravado 
de Ódio (Fortaleza: Secretaria da Cultura, 1986); As In-
solentes Patas do Cão (São Paulo: João Scortecci, 1991); 
Babel (Brasília: Códice, 1997); Pescoço de  Girafa na Poeira 
(Brasília: Secretaria de Cultura do Distrito Federal, 1999); 
A Leste da Morte (Porto Alegre: Bestiário, 2006; Contos 

Reunidos: volume I (Porto Alegre: Bestiário, 2009; Con-
tos Reunidos: volume II (Porto Alegre: Bestiário, 2010): e 
Luz Vermelha que se Azula (Fortaleza: Expressão Gráfica, 
2011).

No terreno da longa ficção, publicou: A Guerra 
da Donzela (Porto Alegre: Mercado Aberto, 1982); Estaca 
Zero (São Paulo: Edicon, 1987); Os Guerreiros de Monte-
-Mor (São Paulo: Contexto, 1988); O Cabra que Virou 
Bode (São Paulo: Atual, 1991); Os Varões de Palma (Bra-
sília: Códice, 1994); A Rosa Gótica (Florianópolis: Funda-
ção Catarinense de Cultura, 1997); Vasto Abismo (Brasí-
lia: Códice, 1998); A Última Noite de Helena (Campinas: 
Komedi, 2003); Os Luzeiros do Mundo (Fortaleza: Códice, 
2005); Carnavalha (Porto Alegre: Bestiário, 2007). 

Nos campos da poesia, da crônica e do ensaio, é 
autor de: Navegador (Brasília: Códice, 1996); Panorama 
do Conto Cearense (Fortaleza: Códice, 2005);  Contistas do 
Ceará: D’A Quinzena ao Caos Portátil (Fortaleza: Impre-
ce, 2008); Menos Vivi do que Fiei Palavras (Aparecida/SP: 
Penalux, 2012); Gregotins de Desaprendiz (Porto Alegre: 
Bestiário, 2013); Como me Tornei Imortal (Fortaleza: Ar-
mazém da Cultura, 2013); Quintal dos Dias (Porto Alegre: 
Bestiário, 2013); Sôbolas Manhãs (Porto Alegre: Bestiário, 
2014).

A obra de Nilto Maciel, eu a considero uma das 
mais expressivas da nova literatura brasileira. Como seu 
amigo, e na condição de leitor e de crítico, eu sempre li os 
seus livros com o maior interesse e acerca de três desses 
livros eu escrevi resenhas ou impressões de leitura.

João Carlos Taveira, um dos seus grandes admi-
radores, organizou um livro exemplar sobre a sua obra, 
A Arquitetura Verbal de Nilto Maciel (Fortaleza: Editora 
Imprece, 2012), e, em 2017, o romancista Raymundo Neto 
publicou a sua biografia, no âmbito da coleção Terra Bár-
bara, da Fundação Demócrito Rocha, de Fortaleza, com o 
título Nilto Maciel.

Mas tudo isso ainda me parece pouco em face da 
universalidade da sua escritura, do valor intrínseco e do 
universo semântico, estético e polifônico da sua visão de 
escritor e de arquiteto do texto literário de alta qualidade.

NO TEMPO DAS ÁGUAS
Maria Luiza Pereira Ervilha

O jorro de água caía no tanque de cimento em plena cozinha. Água pura, cris-
talina. Vinha das cercanias do açude, alimentado pelas nascentes do morro. 
O pai, dois anos antes, quando se mudaram para aquele sítio, instruíra os 
empregados e, com eles, escavara uma trilha forrada de pedras, nas encos-

tas do morro, para conduzir água até sua casa. Do ponto onde finalizava o conduto, até 
entrar na parede externa da cozinha, a água corria por pranchas de madeira, que respin-
gavam. A menina, postando-se abaixo das pranchas, se deliciava ao sentir as gotas caírem 
no seu corpo.

Na bica generosa, a mãe enchia as caçarolas, a chaleira para o café com rapadura. 
As irmãs mais velhas punham água nas duas talhas de barro, que filtravam e refrescavam 
água de beber: uma talha ficava no canto da cozinha, outra na sala de jantar- esta coberta 
por fino crochê. Ali também se enchiam as bacias esmaltadas, para as abluções matinais. 
Do tanque, a água era canalizada para o terreiro, onde corria a céu aberto em direção à 
“casinha”, produzindo permanente limpeza.

Em frente ao sopé da colina, em plano mais baixo, crescia um exuberante 
bambuzal. À sombra dele, o pai construíra uma piscina rústica, forrada de pedras 
(na verdade um poço de três por quatro metros), ao lado outra “casinha”, esta mais 
confortável, na medida de sua simplicidade, para uso da família. A água, igualmente 
conduzida desde os flancos do morro, caía em cascata, em volume suficiente para 
manter cheia a piscina; e parte dela escorria higienizando a “casinha”. Em seguida, 
descendo pra o brejo, formava um rego para contornar os canteiros da horta.

A uns trezentos metros em frente à casa, passava um ribeirão, mas esse não era 
utilizado no sítio: corria livremente pela várzea, delineando por densa vegetação. Ali-
mentado por este e outros córregos e ribeirões, o rio Ubá passeava suas curvas pelas ter-
ras próximas, mas não tão próximas se medidas em passos. Por isso, os banhos no areal, 

nossa fingida praia, aconteciam nos finais de semana, quando podíamos nos dar ao luxo 
de usar o carro de boi.

O piquenique reunia o grupo dos primos jovens e animados. Um trazia no em-
bornal o costumeiro pão com linguiça; outro contribuía com refrigerantes: Abacatinho 
e Mineirinho; outro trazia broa, biscoito de polvilho... era nosso almoço festivo, após 
cairmos na água. Perigo não havia, pois o rio se espraiava em remansos e os grandes 
tomavam conta dos menores, ensinavam como nadar de viés, vencendo a correnteza.

Mais à frente, onde o rio pouco a pouco se estreitava e aprofundava, o avô proi-
bira nadar. Esse era o ponto dos pescadores de fim de semana, que não precisavam de 
muita paciência para encher a fieira de lambaris. Sim, o rio era povoado de peixes. Sua 
água, levemente amarelada, era transparente.

Decênios se passaram...O açude secou, por falta de fontes que brotavam no cimo do 
morro. O bosque silencioso de árvores nobres não existe mais. A terra desnudada, arada, 
escavada, prepara-se para ser dividida em pequenas frações onde se erguerão casas populares.

O rio Ubá, outrora digno participante da bacia do Paraíba do Sul, conduz lixo 
tóxico, provido de indústrias sediadas na zona urbana, misturando aos dejetos lançados 
pelos esgotos domésticos; o mau cheiro que impregna as margens, quando caminha pela 
cidade, anuncia a morte do rio.

Aquele pedacinho do paraíso não existe mais. A geração que usufruiu da abun-
dância da água limpa das nascentes, que bebia com as mãos em concha o líquido farto 
não imaginava o racionamento de hoje, da água encanada provinda dos reservatórios, em 
perigo de se esvaziarem.

Igual desastre acontece no Estado inteiro, no Brasil inteiro, no mundo....
O que nos reserva o futuro? Depende de cada um de nós. É preciso que todos 

tomem consciência do respeito que a natureza merece.
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JURISTAS NA ACADEMIA BRASILEIRA DE 
LETRAS (II)
Fabio de Sousa Coutinho 

Em novembro de 2005, quando se comemorou 
o centenário de nascimento do grande minei-
ro, com a realização de expressivo seminário 
na própria ABL, a leitura que se fez da vida e 

da obra do autor de Conceito de Civilização Brasileira 
confirma sua imensa vocação política. 

O título de seu livro Um Estadista da Repúbli-
ca (1955), estudo panorâmico de determinada fase da 
nossa história, tendo por centro a figura paterna de 
Afrânio de Melo Franco, serve, também, de definição 
irretocável do que foi e representou Afonso Arinos na 
vida brasileira do século XX, máxime a partir da pro-
mulgação da Carta Constitucional de 1946. 

A Alma do Tempo, A Escalada, Planalto e Alto-
-Mar Mar Alto formam coletânea memorialística, pu-
blicada entre 1961 e 1976, que integra a nata do gênero 
em nossas letras. A obra de Afonso Arinos de Melo 
Franco consiste ainda de numerosos trabalhos parla-
mentares, discursos e conferências, prefácios e de um 
poético Roteiro lírico de Ouro Preto (1937). 

3. Cândido Motta Filho

O paulistano Cândido Motta Filho formou-se 
em Direito pela histórica faculdade das Arcadas, em 
1919. Sua primeira atuação de destaque, contudo, foi 
como jornalista e crítico literário, com participação 
ativa na Semana de 1922, ao lado de Guilherme de Al-
meida, Menotti Del Picchia, René Thiollier e Oswald 
de Andrade, e no Movimento Verde-Amarelo, na com-
panhia de Cassiano Ricardo e, uma vez mais, de Me-
notti Del Picchia. 

Teve, também, militância política, ocupando 
cargos de ministro nos governos Dutra (Trabalho) e 
Café Filho (Educação e Cultura) e presidindo o Partido 
Republicano. Chegou ao STF pela mão do Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, que o nomeou para a 
Corte Suprema em 13 de abril de 1956. 

Cândido Motta Filho é autor de diversificada 
bibliografia, nela sobressaindo-se O Conteúdo Político 
das Constituições (1951) e volume de memórias com o 
sugestivo título Dias Lidos e Vividos (1977). Seu filho 
mais velho, Nelson Cândido Motta, que até recente-
mente figurou entre os decanos da advocacia no Rio de 
Janeiro, dá nome a um dos principais escritórios sedia-
dos na Cidade Maravilhosa. 

4. Hermes Lima 

Nascido em Livramento do Brumado, no ser-
tão da Bahia, Hermes Lima bacharelou-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de seu Es-
tado e, um ano mais tarde, passou a ensinar na mesma 
escola. 

Seu primeiro livro, Introdução à Ciência do 
Direito, foi publicado em 1933, quando Hermes já 
lecionava em São Paulo. Em 1946, elegeu-se Deputa-
do Federal à Assembleia Constituinte, iniciando uma 
intensa participação na vida política, cujo ápice foi a 
chefia da Casa Civil da Presidência da República e o 
desempenho dos cargos de Ministro do Trabalho e das 
Relações Exteriores e o de Primeiro-Ministro, na con-
ciliatória e meteórica experiência parlamentarista bra-
sileira (1961-62). 

Em 1963, foi nomeado para o Supremo Tri-
bunal Federal, onde permaneceu até seu afastamen-

to, no início de 1969, por ato ditatorial que também 
atingiu os Ministros Victor Nunes Leal e Evandro 
Lins e Silva. Nesse deplorável episódio, Hermes 
Lima revelou a extensão de um extraordinário senso 
de humor. Antes de encerrar a triste reunião minis-
terial que deliberou sobre a cassação dos três juízes 
do STF, o Marechal Costa e Silva resmungou: “Apro-
veito a oportunidade...”. Hermes não se conformava 
com isso: “Aproveita a oportunidade para nos cas-
sar? O sujeito aproveita a oportunidade para alguma 
coisa boa, não é?” 

Travessia, volume de memórias, dá bem a 
medida do valor de Hermes Lima, da profundidade 
de suas opções em momentos decisivos, resultantes 
de sua vocação para a liberdade de pensar e de agir. 
Há, no livro, pensamentos sutis e originais como, 
por exemplo: “Política é uma atividade para pecador 
e pecar é uma das atividades mais fascinantes, con-
traditórias e perturbadoras que o ser humano pode 
exercer.” 

Palavras ricas de intenção e, certamente, de sen-
tido confessional. Embora se visse como “homem que 
gosta mais das ideias que da ação”, a leitura do primo-
roso Travessia demonstra que Hermes Lima não limi-
tou sua existência a puras especulações teóricas. 

6. Pontes de Miranda 

O alagoano Pontes de Miranda é o autor da 
mais ampla e impactante obra jamais produzida por 
um jurista brasileiro, individualmente: o Tratado de 
Direito Privado, em sessenta volumes, concluído em 
1970. 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, for-
mado precocemente (tinha apenas 19 anos) pela Facul-
dade do Recife, em 1911, foi, além de advogado, confe-
rencista e parecerista, Desembargador do Tribunal de 
Justiça do antigo Distrito Federal (até 1939) e Embai-
xador do Brasil na Colômbia. 

Sua bibliografia jurídica é o apogeu de uma pre-
sença marcante no cenário cultural de nosso país, sen-
do impregnada das perspectivas perenes de seu espíri-
to múltiplo: concepção científica do Direito, progresso 
científico, liberdade, humanismo, visão poética, antito-
talitarismo, senso da democracia, inspiração filosófica 
e preocupação ética. 

Além dela, o seminal pensador e intelectual, 
que, na ABL, sucedeu a Hermes Lima e foi saudado, em 
sua posse, por Miguel Reale, publicou, em qualidade e 
quantidade superlativas, nos terrenos da Sociologia, da 
Filosofia e da Matemática. 

7. Evandro Lins e Silva 

No esplêndido depoimento que prestou ao 
CPDOC - FGV, intitulado O Salão dos Passos Perdi-
dos, Evandro Lins e Silva afirmou, literalmente, ser 
um “bacharel por decreto”, numa alusão ao fato de que 
sua turma na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro 
foi, durante o curso, aprovada duas vezes sem exame, 
como consequência da Revolução de 1930 e da Revolu-
ção Constitucionalista de 1932. 

Pois o “bacharel por decreto” veio a consagrar-
-se como um dos maiores advogados criminalistas 
brasileiros de todos os tempos, além de ter tido uma 
destacada passagem (1963-1969) como Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, ao qual chegou por no-
meação do Presidente João Goulart e do qual foi apo-
sentado pela boçalidade da ditadura militar. 

Acusador (advogado da Nação) no processo 
de impeachment do Presidente Fernando Collor, 
Evandro pronunciou, naquele final de 1992, da tri-
buna do Senado Federal, um dos mais vigorosos e 
contundentes discursos políticos de nossa vida re-
publicana.

No entender de seu antigo assessor Fabio Kon-
der Comparato, emérito comercialista e publicista, 
Evandro Lins e Silva foi “um advogado que soube fazer 
da profissão, desde a juventude, uma missão de serviço 
público, antes e depois de ocupar alguns dos mais ele-
vados cargos na estrutura federal dos Poderes”. Bem a 
propósito, alguns dias antes de falecer, já nonagenário, 
Evandro havia sido empossado por Fernando Henri-
que Cardoso (agora, também membro da ABL) no 
Conselho da República, órgão de consulta do Chefe do 
Executivo, como um dos dois membros da nomeação 
do próprio Presidente. 

Além de O Salão dos Passos Perdidos, Evandro 
Lins e Silva deixou constância da sua vida nos livros A 
Defesa Tem a Palavra e Baú de Guardados. O último 
projeto literário de Evandro foi a biografia de seu ídolo 
e mestre Evaristo de Moraes, que ficou inacabada para 
sempre. 

Sérgio Bermudes, outro advogado de inteligên-
cia fulgurante e escritor de pena precisa, assinalou, em 
irretocável necrológio: “Evandro viveu o seu tempo e, 
nele, os tempos futuros, descortinados por sua visão 
universal.” 

8. Raymundo Faoro

A importância do gaúcho Raymundo Faoro 
como jurista e líder dos advogados brasileiros pode ser 
medida pelo fato de, logo após sua morte, em maio de 
2003, o edifício-sede do Ministério da Justiça, em Bra-
sília, ter sido batizado, oficialmente, Palácio Raymun-
do Faoro. 

Na condição de presidente nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil (1977-1979), Faoro soube for-
çar a abertura política do regime militar por meio, em 
suas próprias palavras, “de uma fresta na sua estrutura 
inabordável e monolítica”, qualificando-se como inter-
locutor e negociador pelo traço fundamental da inte-
gridade, no sentido mais completo da palavra, desde a 
honestidade intransitiva até a fidelidade aos princípios 
e compromissos.

Com sua obra Os Donos do Poder, de 1958, 
Raymundo Faoro jogou um facho de luz sobre o “es-
tamento”, um conceito weberiano que introduziu na 
sociologia brasileira. Só em 1973 o livro ganharia uma 
segunda edição, a que se seguiram quase duas dezenas 
de outras, até agora.

Em Machado de Assis: a Pirâmide e o Tra-
pézio (1974), Faoro lançou mão dos conceitos de-
senvolvidos em seu magistral Os Donos do Poder e 
os aplicou ao universo ficcional de Machado de As-
sis. Esta feliz integração de crítica literária e análise 
política permite perceber, na trama dos personagens 
machadianos, o reflexo das estruturas oligárquicas 
do Império, evidenciando os lastros arcaicos que 
sempre travaram o surgimento de uma democracia 
real no Brasil. 

Continuação da página 1
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9. Oscar Dias Corrêa 

Quando Oscar Dias Corrêa, naquele longínquo 
março de 1970, adentrou, no velho casarão da Rua do 
Catete, a sala de aula do 1.º ano, teve início minha pri-
meira aula de Direito. A matéria era Economia Política, 
e Antonio Carlos Secchin também fazia parte daquela 
turma de jovens futuros bacharéis.

A partir de então, passei a conhecer e respeitar 
o professor, advogado, jurista e político mineiro e a 
acompanhar a trajetória que o levaria, anos depois, aos 
cargos de Ministro do Supremo Tribunal Federal, no-
meado em 1982, e de Ministro da Justiça, no governo 
do acadêmico José Sarney.

Oscar Dias Corrêa, formado pela Faculdade de 
Direito de Belo Horizonte (hoje, parte da UFMG), foi 
Deputado Estadual em Minas Gerais e, em três manda-
tos, Deputado Federal por seu Estado. Não concluiu o 
terceiro mandato porque a ele renunciou, em protesto 
contra a extinção dos partidos políticos pelo Ato Ins-
titucional n.º 2. Revelou-se, na rara grandeza de seu 
gesto escoteiro, um genuíno precursor e militante da 
fidelidade partidária, tão enxovalhada pelos políticos 
que, ao contrário de Oscar, ignoram a origem de suas 
investiduras populares. 

O filho mais ilustre de Itaúna é autor de obra 
extensa, que inclui literatura jurídica, ensaios sobre 
questões econômicas, um romance (Brasílio, de 1968), 
um volume de Poemas, em co-autoria com os juristas 
Geraldo Vidigal, Ives Gandra da Silva Martins, Miguel 
Reale e Saulo Ramos, de 1995, e um livro de contos, 
Quase Ficção, de 2003.

10. Miguel Reale 

O paulista Miguel Reale nasceu na pequena São 
Bento do Sapucaí no mesmo ano em que Rui Barbosa 
empolgou o País com sua célebre Campanha Civilista: 
1910. Quase um século depois, pode-se afirmar, sem 
receio de incorrer em exageração, que Reale é um dos 
lídimos sucessores de Rui na história do direito pátrio, 
ocupando posição incontrastável entre os quase um 
milhão de advogados brasileiros. 

Poeta, memorialista, professor e filósofo de 
enorme prestígio, foi na seara jurídica, entretanto, que 
Miguel Reale galgou o mais alto patamar de excelência 
acadêmica e profissional. Seu livro Lições Preliminares 
de Direito, em repetidas edições desde 1973, tornou-
-se um autêntico sucesso de nossas letras jurídicas, 
servindo, em nível de brilho e competência poucas 
vezes atingido, a gerações de estudiosos e operadores 
do Direito. Da referida obra extraem-se ensinamentos 
lapidares, tais como: 

“Direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de 
regras obrigatórias que garante a convivência social 
graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um 
de seus membros. Assim sendo, quem age de confor-
midade com essas regras comporta-se direito; quem 
não o faz, age torto.” 

Nas últimas três décadas de sua longa vida, 
encerrada em 2006, aos 95 anos, Miguel Reale con-
centrou esforços, sem prejuízo de exemplar dedica-
ção aos estudos filosóficos, à poesia e à memorialís-
tica, na elaboração do Novo Código Civil Brasileiro, 
estupenda obra legislativa, que passou a viger em 
janeiro de 2003. 

11. Evaristo de Moraes Filho 

Primogênito de Evaristo de Moraes, um dos 
mais festejados criminalistas brasileiros, Evaristo de 
Moraes Filho não seguiu, na advocacia, a mesma es-
pecialização do pai. Seu irmão Antonio Evaristo se in-
cumbiu de fazê-lo, de modo invulgar. 

Evaristo enveredou pelos caminhos do Direito 
Laboral, da Sociologia e da Filosofia, vindo a consa-
grar-se como um verdadeiro sábio em tais matérias. Na 
primeira delas, por concurso de provas e títulos, fez-se 
Professor Catedrático da Faculdade Nacional de Direi-
to da atual UFRJ. Dali, por injustificável ato de arbítrio 
a que jamais se curvou, foi afastado compulsoriamente 
em 1.º de setembro de 1969, alguns meses após a decre-
tação do famigerado AI-5. 

Quando da Anistia, em 1979, revelou toda a al-
tivez de seu caráter sem jaça, recusando-se a aceitar o 
perdão oficial, sob o argumento, irrespondível, de que 
não havia falta a ser perdoada. Como registrou em belo 
depoimento, não aceitou o perdão, mas também não 
o deu a seus algozes. Esta foi, assim, mais uma lição 
de coerência e retidão do inigualável Evaristo. Na Aca-
demia Brasileira, ele foi o sucessor de Alceu Amoroso 
Lima (Tristão de Athayde), monstro sagrado de nossa 
crítica literária e, em quadra sombria da História do 
Brasil, voz isolada da resistência na chamada grande 
imprensa. 

Em julho de 2004, chegou aos 90 anos de 
idade cercado do respeito e da admiração de várias 
gerações de advogados, alunos e colegas de magis-
tério superior. Ícone da inteligência brasileira, re-
presentou tudo que um intelectual e professor gos-
taria de ser. 

Dos confrades da ABL, mereceu inúmeras ho-
menagens, realçando-se os poemas “Aos noventa ala-
zões de Evaristo de Moraes Filho, cruzando as estrelas”, 
de Carlos Nejar, e “Louvação ao amigo”, de Antonio 
Carlos Secchin, que inspirou o presente esboço e do 
qual foram tirados os seguintes (preciosos) versos fi-
nais: 

Saber mais fino e preclaro
como hoje não se vê mais,
só havereis de encontrá-lo
em Evaristo de Moraes. 

Novent’anos de nossa fé
neste ser de raro brilho:
o grande brasileiro que é
Evaristo de Moraes Filho.

Com a devida licença do poeta e acadêmico 
botafoguense, ouso acrescentar versos a seu inspirado 
poema, para consignar que Evaristo, entre tantas virtu-
des, foi um ilustre torcedor do Fluminense:

Faltou a Secchin reconhecer,
talvez por lhe causar dor,
o fato de Evaristo ser
de coração um tricolor!

Evaristo de Moraes Filho faleceu em julho de 
2016, poucas semanas após completar impressionantes 
102 anos de idade. Seu sucessor na cadeira n° 40 da 
ABL é o economista mineiro Edmar Bacha.

VI. OS ATUAIS OCUPANTES

Três eminentes juristas figuram na atual com-
posição da Academia Brasileira, sendo que um deles, 
Alberto Venancio Filho, foi eleito na sucessão de outro, 
Afonso Arinos de Melo Franco, então ocupante da ca-
deira n° 25.

1. Alberto Venancio Filho 

O carioca Alberto Venancio Filho formou-se 
pela Faculdade Nacional de Direito da antiga Universi-
dade do Brasil (hoje UFRJ), em 1956. A partir do ano 
seguinte, dedicou-se ao magistério, seguindo a tradi-

ção de seus pais, e à advocacia, e publicou obras de 
singular relevância nos campos do Direito Público, da 
Economia e da Educação. 

Seu livro Das Arcadas ao Bacharelismo (150 
anos de Ensino Jurídico no Brasil), de 1977, a par do 
ineditismo no enfrentamento do tema, é painel global 
e sistemático que revela inexcedível lucidez e percu-
ciência na abordagem da história sesquicentenária dos 
cursos de Direito no Brasil. 

Como advogado, Venancio foi, por muitos 
anos, colega de escritório e sócio dos primos José Luiz 
Bulhões Pedreira e Antônio Fernando de Bulhões Car-
valho, dois luminares da profissão, sendo o último, 
também, escritor de linhagem sofisticada, premiado 
pela própria ABL. 

2. Celso Lafer

Jurista e diplomata, Celso Lafer ostenta a glória 
de suceder a Miguel Reale em duas formidáveis cir-
cunstâncias culturais: na cátedra de Filosofia do Direi-
to da Faculdade de Direito da USP e na Cadeira n° 14 
da ABL.

Também em duas ocasiões foi Ministro das 
Relações Exteriores, nos governos de dois Fernandos: 
Collor de Melo e Henrique Cardoso. Entre suas pas-
sagens pela chefia do Itamaraty, foi Embaixador do 
Brasil junto à World Trade Organization (OMC, na 
sigla aportuguesada), onde se destacou como hábil 
negociador de relevantes questões de comércio inter-
nacional.

Na obra jurídica de Celso Lafer, destaca-se A 
Reconstrução dos Direitos Humanos, fecunda leitu-
ra crítica da produção filosófica da notável pensado-
ra alemã Hannah Arendt (1906-1975), que projetou 
uma nova luz sobre as crises políticas do século XX.

3. Joaquim Falcão

Eleito em 2018 para a cadeira antes ocupada 
pelo romancista Carlos Heitor Cony, Joaquim de 
Arruda Falcão Neto é advogado e docente de Direi-
to, com ampla atuação nos meios de comunicação 
brasileiros. Seus artigos, publicados com regularida-
de na chamada grande imprensa, têm o condão de 
esclarecer aspectos técnicos de importantes decisões 
judiciais, mormente do STF, tornando o teor de tais 
decisões acessível a um expressivo contingente de 
leitores.

Fundador e primeiro diretor da Escola de Di-
reito da célebre FGV, Joaquim Falcão foi, também, 
integrante das composições inaugurais do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), órgão de origem constitu-
cional, encarregado de fiscalizar as atividades do Poder 
Judiciário em nosso país. 

V. CONCLUSÃO

A Academia Brasileira de Letras logrou, de há 
muito, passar do período de simples representação or-
namental para o da finalidade social, histórica, para o 
do interesse humano, não simplesmente nacional.

Encaixa-se, pois, à perfeição, na definição gra-
msciana de intelectual coletivo da nação, e, nessa con-
dição, contou, ao longo de sua incomparável evolução 
histórica, com o que de melhor e mais culto as carreiras 
jurídicas produziram no Brasil.

A intelectualidade do Direito, composta de 
sumidades situadas à esquerda ou à direita do es-
pectro ideológico, se incorporou conscientemente 
ao principal núcleo emanador de cultura de nosso 
país, honrando-o, engrandecendo-o e dele fazendo, 
inequivocamente, um fator de justo orgulho da bra-
silidade.
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Há personalidades que merecem ser lem-
bradas frequentemente. Simón Bolívar é 
uma delas. 
Com muita propriedade, observou o Pro-

fessor Sílvio Júlio sobre Bolívar: “Manejava a pena com 
desembaraço e a certeza de um ‘Sarmiento’, ocupava a 
tribuna com a elegância e a eloquência de um ‘Mar-
tí’, dirigia as nações com a mesma maestria que não o 
abandonava à cabeça dos exércitos”.

Os cem textos reunidos pelo renomado Leo-
poldo Zea em Fuentes de la Cultura Latino-Americana 
começam com a histórica “Carta de Jamaica” (1815) 
de Bolívar e concluem com três artigos primorosos de 
José Martí (1853-1895) sobre ele.

Em 20 anos de vida pública perlustrou terras 
banhadas pelas bacias do Orinoco, do Amazonas e do 
Prata. Presidiu a Grã-Colômbia, o Peru e a Bolívia.

O periodista brasileiro Hipólito José da Costa 
(1774-1823), exilado em Londres, fundador, em 1808, 
do Correio Braziliense, apoiou as lides independentistas 
de Francisco Miranda, de Bolívar e de outros próceres.

Em Lisboa, antes de 7 de setembro de 1822, Sil-
vestre Pinheiro Ferreira — Chanceler do Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves — empenhou-se em que 
seu projeto de “Tratado de Confederação e mútua ga-
rantia da independência dos Estados que nele se men-
cionam” chegasse a Simón Bolívar, “cuja influência e 
prestígio militar e político na América era imenso”.

O Brasil designou Theodoro José Biancardi para 
representá-lo no Congresso Anfictiônico do Panamá, 
convocado por Simón Bolívar pela Circular de Lima de 
7 de dezembro de 1824. Por razões alheias à sua von-
tade, não pôde comparecer a ele. O Governo do Brasil, 
contudo, continuou dando-lhe importância. Em 1941 
adquiriu as únicas Atas remanescentes conhecidas do 
Congresso. Na tarde de 18 de novembro de 2000, na 
Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de 
Governo reunida no Panamá, o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso entregou-as, em depósito, à Presi-
dente Myreia Moscoso.

Em 3 de fevereiro de 1827, Dom Pedro I rece-
beu — com manifesto agrado e em audiência solene — 
Leandro Palácios, o primeiro Enviado Extraordinário e 
Ministro Plenipotenciário da Grã Colômbia no Brasil 
designado por Bolívar.

Em 30 de abril de 1830, em Bogotá, o Liberta-
dor acolheu, cordialmente, Luís Souza Dias, primeiro 
Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário 
do Brasil. Afirmou ele:

Grande elo entre Brasil e Simón Bolívar é o in-
trépido pernambucano José Inácio de Abreu e Lima 
(1794-1869). Em carta de 18 de fevereiro de 1819, 
escrita em Angostura — hoje “Ciudad Bolívar” — e 
destinada a Bolívar, prontificou-se a “sacrificar-se pela 
independência e pela liberdade da Venezuela e de toda 
a América do Sul”. Foi condecorado pelo heroísmo nos 
combates de Boiacá e de Carabobo. Em 1824, Abreu e 
Lima levou reforços ao Peru para a luta pela indepen-
dência. Em 1829, foi ascendido por Bolívar a General 
de Brigada. A pedido do próprio Libertador, escreveu 
sua defesa.

Em Caracas, no monumento “La Nación a sus 
Próceres” há louvor “a los oficiales extranjeros que con-
tribuyeron a la causa de la independencia”. Um deles é 
o General de Brigada Abreu e Lima.

Em 12 de outubro de 1978 ocorreu, no Rio de 
Janeiro, a inauguração da estátua equestre de Simón 
Bolívar doada ao Brasil pelo Governo da Venezuela. A 
Delegação Venezuelana foi chefiada pelo Ministro José 
Luis Salcedo-Bastardo. Houve a presença do Governa-
dor Faria Lima, do Prefeito Marcos Tamoyo e de mui-
tas outras autoridades civis e militares do Brasil e da 
Venezuela, assim como de alunos da Escola Municipal 
Bolívar.

Em 6 de novembro de 1979, no primeiro dia de 
sua viagem a Caracas, o Presidente João Batista Figuei-
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redo depositou coroa de flores junto ao sarcófago de 
Simón Bolívar. Na mesma data, recebeu do Presidente 
venezuelano Luis Herrera Campins o colar da Ordem 
do Libertador.

 O Presidente Luis Herrera Campins come-
çou, em 10 de agosto de 1981, visita de quatro dias 
ao Brasil. No seguinte 12 de agosto, ele foi homena-
geado, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. O seu Presidente, Pedro Cal-
mon, presenteou-o com belo quadro a óleo de Abreu 
e Lima. No mesmo dia, Herrera Campins depositou 
coroa de flores junto à estátua equestre de Simón 
Bolívar.

Em 1983, houve, no Brasil, grande comemora-
ção do bicentenário do nascimento de Simón Bolívar. 
Muitas das conferências sobre o tema foram publicadas 
no ano seguinte.

Em 27 de dezembro de 1983, foi inaugurada — 
na Avenida Agamenon Magalhães, entre as cidades de 
Olinda e Recife — Estátua Pedestre de Bolívar doada 
pelo Governo da Venezuela.

Em 25 de abril de 2003, com a presença de Hugo 
Chávez, Presidente da Venezuela, e do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, foram inaugurados, na cidade per-
nambucana de Abreu e Lima (situada a menos de 20 
km da capital do Estado), bustos de Simón Bolívar e de 
Abreu e Lima.

Bolívar recebeu muitas outras significativas ho-
menagens. País por ele governado conserva o nome de 
Bolívia. Lord Byron (1788-1824) deu a iate seu o nome 
do Libertador. Na constelação “Bufo Borealis” (12-16 / 
30º-75º), uma das estrelas celestes denomina-se “Bo-
lívar”.

Em 2018 podemos concordar com as palavras 
proféticas proferidas, em 17 de junho de 1825, por 
José Domingo Choquehuanca: “Con el tiempo crecerá 
vuestro nombre como crece la sombra cuando el sol 
declina”.

Há 130 anos que nasceu Heitor Villa-Lobos e é por esta razão que se 
pode dizer: 2017 é o ano do maior compositor de música erudita no 
Brasil — segundo muitos conhecedores, de toda a América Latina. 
Naturalmente, ignoro em quantos e quais países o aniversário foi ce-

lebrado, mas a Bulgária é um deles. E por duas vezes, na Capital. Da primeira, 
no dia 16 de outubro, na sala Bulgária, houve a projeção do documentário Heitor 
Villa-Lobos por uma soprano, com tradução ao búlgaro, precedida por palavras da 
Embaixadora Ana Maria Sampaio Fernandes. Depois a Orquestra Filarmônica de 
Sófia tocou peças de Franz Liszt, Francis Poulenc e Villa-Lobos. Deste foi escolhida 
uma das Bachianas, a n.° 4, para dois pianos, interpretada pelo brasileiro Paulo Ze-
reu e a búlgara Borislava Taneva, Vice-Reitora da Academia Nacional de Música, 
que já deu concerto no Brasil.    

A Academia Nacional de Música, de Sófia, fundada em 1926, é um centro de 
ensino superior independente, com três faculdades, pelo que equivale a uma univer-
sidade. Nela estudam muitos estrangeiros, inclusive brasileiros, e búlgaros formados 
lá trabalham, tocando e ensinando, em diferentes cidades do Brasil. 

Aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer que as relações musicais en-
tre a Bulgária e o Brasil vão para seu centenário, pois datam de 1923, ano em que o 
violoncelista Vesco D’Orio (pseudônimo de Vesselin Vapordjiev) se apresentou em 
concerto no Brasil. 

Falando novamente do passado, mas com referência ao maestro, quero men-
cionar outro fato surpreendente, como é o anterior. O jornal Slovo (Palavra), da Ca-
pital, publicou no dia 2/1/1926 um texto do escritor Dimitar Chichmanov intitulado 
“Villa-Lobos”. Naquela altura o brasileiro ainda estava longe de ter a fama internacio-
nal que ganharia mais tarde, e um búlgaro escrever sobre um brasileiro ainda pouco 
conhecido na sua pátria se revela um fato admirável, levando em consideração não 
apenas a distância geográfica, mas também cultural. 

Com o apoio da Embaixada Brasileira a Academia Nacional realizou um evento 
sobre Villa-Lobos, dedicando-lhe, no dia 28 de novembro, um concerto de composições 
só dele, que foi precedido, na mesma noite, por uma palestra sobre a vida e obra do 
grande músico. O palestrante, Preslav Stoyanov, falou detalhadamente de Villa-Lobos, 
acompanhando suas palavras com fotografias que mostram as atividades dele. Preslav, 
com três faculdades de música, a primeira na Universidade de Brasília (violão clássico), 
e doutorando, colocou o trabalho de Villa-Lobos na evolução da arte musical erudita no 
Gigante do Trópico e sublinhou o vínculo do carioca com a rica tradição popular. 

Para o público, em que se incluíam a Embaixadora e professores da Acade-
mia, seguiram-se onze peças de Villa-Lobos, a cargo de professores e estudantes 
(búlgaros e estrangeiros).

As relações musicais entre a Bulgária e o Brasil são muito frutíferas, muito am-
plas, beneficiando ambos os povos, e bem exigem estudos que mostrem suas riquezas. 


