
ATA DAS EXTINÇÕES
Pedro Rogério Moreira

Palma da Mão: o monumento que deu mais 
trabalho para a extinção foi o Obelisco. Não 
por causa de sua solidez ou de sua altura, ou 
de qualquer outra dificuldade de ordem de 

engenharia ou arquitetura. Era até o mais correto na 
sua verticalidade. Mas prevaleceu a mesquinhez, sen-
timento infelizmente não extinto, como o foi saudade 
nos anos posteriores à Guerra Única. Na extinção do 
Obelisco, uma multidão se aglomerou em volta para 
disputar um bloco. Foi necessário aos Comandos orga-
nizar uma fila que se extinguia no extinto aeroporto, nu 
sem as lajes de proteção contra tempestades, graças ao 
trabalho eficaz que empreendemos em 2082. Ofereci 

um bloco para  uma integrante da extinta organização 
dos socorristas domésticos. Ela edificou (permissão 
ora extinta) o muro dos fundos de sua casa, no Morro 
C da Área Central B, para apaziguar um vizinho quei-
xoso do roubo de frutas de seu pequeno pomar logo 
extinto. Os Comandos, volta e meia, têm feito ações no 
Depósito Legal e transferido para o Depósito dos Co-
mandos as sobras dos extintos monumentos (a Corte 
de Extinções ainda não decidiu qual Depósito deve ser 
extinto). Um dia as sobras terão serventia para serem 
amontoados (não edificados) à beira-mar,  devido aos 
seguidos maremotos, ou, como se dizia antigamente, 
tsunamis (figurava no primeiro Catálogo Geral extin-

to). Permanecem no Depósito dos Comandos as sobras 
dos extintos monumentos equestres, sem os cavalos, 
aproveitados, depois de refundidos o cobre, o ferro e 
o bronze, para a manufatura de hubs subterrâneos em 
substituição aos de fibra inconsútil, extintos na década 
anterior pela epidemia de vírus inoculados pelo Sistema 
Oriental no tempo da Guerra Única. Não foi dada re-
levância ao alerta do nosso extinto associado professor 
R. R. L., que exibiu em comícios uma lâmina do extinto 
Catálogo Geral, para demonstrar que aqueles minerais, 
cujas fontes ora extintas nos dois Sistemas, seriam maté-
rias imortais. Essa lâmina felizmente foi extinta. 

Continuação na página 9

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

DON CARLITO
Flávio R. Kothe

Quando Carlitos Sebástian completou 68 
anos, quis festejar mais uma vitória con-
tra a dona da foice e convidou Glorinha 
dos Santos a jantar camarão na abóbora 

e completar o dessert na horizontal, como faziam há 
anos, em todo aniversário dele. Era o presente que 
ela lhe dava: au complet. Por isso estavam os dois 
no Motel Elixir do Amor, mas o que era para ser um 
show pirotécnico havia se tornado um pesadelo em 
preto e branco. O artista principal não havia compa-
recido ao evento: e lá estava Carlitos sentado peladão 
à beira da cama, olhando cabisbaixo embasbacado 
para Don Carlito, como se a vida não tivesse mais 
sentido.

Carlitos Sebástian tinha passado a vida cor-
rendo atrás de mulheres, espalhando lábia e filhos 
onde tivesse uma chance. Queria ser imortal pelo 
DNA. 

Continuação na página 6

UM (GRANDE) CENTENÁRIO 
BRASILEIRO 

Fabio de Sousa Coutinho

Qual é o verdadeiro sentido da comemora-
ção de uma efeméride, quando ela diz res-
peito a uma pessoa e, mais ainda, a um ser 
até muito recentemente presente entre nós?

Para os democratas, a celebração do aniversário 
de alguém deve, necessariamente, constituir um mo-
mento de reflexão sobre o que a vida do homenageado 
representa em termos de dedicação à causa da justiça 
social, à afirmação das liberdades reais, ao fortaleci-
mento dos legítimos valores da nacionalidade, ao en-
grandecimento cultural do povo de seu país e à defesa 
incontrastável da cidadania como fonte universal de 
participação no poder e nos destinos de uma nação.

Pois bem: estas linhas pretendem festejar, com a 
admiração e o júbilo próprios de um discípulo respei-
toso, a trajetória pessoal, profissional e literária de um 
brasileiro modelar que teria completado 100 anos em 
24 de julho de 2018. Refiro-me a Antonio Candido de 
Mello e Souza, professor, escritor, pensador e, acima de 
tudo, militante democrata que conferiu um toque de 

seriedade absoluta a uma atividade produtiva em que 
a qualidade científica, o rigor acadêmico e a precisão 
de conteúdo se aliaram a uma profusão capaz de sur-
preender e fazer pasmar o mais cético dos observado-
res do movimento editorial de nossa terra.

Antonio Candido lecionou na Faculdade de Fi-
losofia e Ciências Humanas e Letras da Universidade de 
São Paulo durante quase quatro décadas (de 1942 a 1978), 
não tendo descuidado, por um dia sequer, de participar 
da vida que segue fora dos limites acadêmicos, nos quais 
uma tendência à acomodação é notória em todos os qua-
drantes do mundo. Mestre irrepreensível, galgou diversas 
etapas até atingir a titularidade, tendo requerido sua apo-
sentadoria em episódio, de cunho eminentemente políti-
co, que traz a marca da personalidade de um homem que 
sempre soube colocar os supremos valores da consciência 
acima de conveniências de natureza material e burguesa, 
não fazendo concessões de qualquer espécie aos atrativos 
da burocracia.

Continuação na página 5

EÇA E O PROBLEMA DO ESTILO
M. Paulo Nunes

Observa Josué Montello, neste seu precioso 
livro de memórias literárias Encontro com 
meus Mestres, que “O Visconde de Santo 
Tírso, num dos breves e risonhos ensaios 

de seu De Rebus Pluribus, reconhece que escrever ou 
falar, quando se têm ideias, é extremamente fácil, so-
bretudo se não se pretende ser Garrett ou Antônio 
Vieira. E concluía: “Onde o estilo se embaraça é no 
ponto em que a pessoa que tem uma ideia e a quer 
formular, se acha possuída do desejo de ser literária 
ou eloquente.”

“Nessas duas hipóteses continua váli da, mais 
do que nunca, a lição de Verlaine, quando recomenda 
que torçamos o pes coço da eloquência. Nada como 
a ideia ou o fato, com o revestimento das pala vras 
essenciais.”(Ob.cit., p.23) :

Em Os Maias há uma passagem em que Afonso 
da Maia, instalado no Ramalhete com o neto recém- for-
mado e ainda cheio de planos de trabalho e de estudos, 
pergunta a este pelo andamento do trata do a que ele 
pretendia dedicar-se, Medicina Antiga e Moderna. Car-
los lhe responde que, quando se trata de recolher dados 

e organizá-los, até ia bem. O difícil para ele era convertê-
-los em objeto artís tico, ou seja, era encontrar o estilo 
com que pudesse revestir aquelas ideias.

O avô retruca-lhe que a preocupação excessiva 
com o brilho da palavra era um defeito peninsular, do 
qual deveria libertar-se.

Carlos retruca que existem indivíduos para 
quem a sonoridade de um adjetivo era mais importante 
que a exatidão de um sistema. E confessava ser ele um 
desses monstros.

Continuação na página 3



2 JORNAL da ANE
Agosto / 2018

Associação Nacional de Escritores 

TRAVESSIA DAS LÁGRIMAS

 Luís Murat

Tudo tentei! Mas tudo inutilmente!
O fogo continuou a devorar!
É que nas cinzas frias do presente
Havia muito ainda que queimar!

Lá vai a folha a revoltões na enchente...
Onde irá ter? Que irá por fim achar
Entre as urzes de um solo indiferente,
Ou nos recifes úmidos do mar?

Coração – pobre folha – a travessia
Das lágrimas de estranhos tons matizas,
Com outras dores e outro pranto regas!

Segue viajor! Hás de chegar um dia...
Oh! como dilacera o chão que pisas,
Como é pesado o lenho que carregas!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

PEGGY
Danilo Gomes

“Andei pelo mundo fascinado com a carne
da mulher e com a carne das palavras.”

( Alain Robbe-Grillet )

“De tarde as buganvílias encarnadas/
declaram ao vento o desespero de amar.”

( H. Dobal )
        

Essa foto de 1924: tens 26 anos de ida-
de. Assim se congela a beleza para a 
fruição da posteridade. Em preto e 
branco. Saiu das mãos e do olho má-

gico do fotógrafo Man Ray. Teu rosto é lin-
do, tem um toque angélico, usas um discreto 
turbante à moda turca e um elegante vestido 
longo, desenhado por Paul Poiret. Estás pláci-
da no teu reino, o Palazzo Vernier dei Leoni, 
à beira do Grande Canal, em Veneza. A tarde 
cai, um novo crepúsculo se abre a teus pés, 
Sereníssima.

Quem não se apaixonaria por ti? Mes-
mo se perguntando: como seriam teus olhos, 
que tom teriam às cinco da tarde, em frente 
à Ponte de Rialto? Que temperatura teria teu 
corpo, naquela manhã, diante do Palazzo Du-
cale sobrenadando nas profundezas da lagu-
na? Tens um sorriso de madoninna, és meio 
esfíngica, teus seios são pequenos e tua nuca é 
um afresco de Ravenna. Tens um perfil modi-
glianesco e uns olhos quem sabe esverdeados 
ou cor de mel, sob a incidência do sol na ilha 
de Murano.

És um ícone, a musa da Torre do Re-
lógio azul e dourado.Tu, sempre essa musa, a 
deusa da Galeria Franchetti, perfil de meda-
lha gótico-bizantina. Estás agora rodeada de 
quadros de Vittore Carpaccio, Andrea  Man-
tegna, Kandinsky, Caneletto, Tiziano, Tinto-
retto, Picasso. Reinas. Mas atrás dessas vestes 
és uma mulher e tuas costas se abrem à minha 
mão esquerda, enquanto com a direita tateio 
tuas formas de porcelana tépida, teu ventre de 
alabastro.

Não sei se teus olhos são de um ver-
de-água ou de claro caramelo ou negros 

como de uma mourisca ardente, no misté-
rio do deserto, no descanso da caravana.

És uma visão onírica a partir de uma 
foto antiga. Ainda assim, na foto, crepitas nas 
minhas mãos, mulher legendária, como um 
mosaico bizantino que se movesse, cheia de 
vida, levitando sobre os canais de Veneza. Teu 
corpo é sólido, tua boca parece estar sempre 
molhada no vinho Valpolicella – “teu porte 
assemelha-se ao da palmeira, / de que teus 
dois seios são os cachos” – “como cachos da 
vinha.”

És uma presença discreta na igreja de 
San Giorgio Maggiore ou diante do Cá  d’ Oro  
magnífico, renascentista, nesse ano de 1926, 
nesse definitivo fim da “belle époque”.

Por volta das nove da noite ouviremos 
Vivaldi e depois tu, ao piano, tocarás Rach-
maninoff e Chopin. Em seguida, fechare-
mos os olhos, ouvindo o poema sinfônico 
“Scherazade”, de Nikolai Rimsky-Korsakov, 
enquanto esplendes, meio desfalecida, prin-
cesa das águas e das pérolas, e das águas-
-marinhas, das quais te despi sobre a cama 
dos doges.

Eu te levarei aromas de lavanda, ber-
gamota, musgo de carvalho e âmbar, nessa 
noite única. Eu te abraço nesse palácio gó-
tico-barroco-bizantino, na hora música da 
noite. Minhas mãos tateiam  teus mistérios, 
tens uma boca de orquídea e uns braços de 
sonata.

Ouvimos as águas batendo no Gran-
de Canal, sussurras palavras estranhas que 
aprendeste do dialeto vêneto e que são como 
os ventos sobre as cúpulas de San Marco, 
como os ventos sobre as sombras e reflexos do 
Palazzo Contarini, tu, no tálamo dos doges, 
enquanto ao longe um quarteto, com um cra-
vo e uma viola da gamba, toca “Chaconne em 
Sol Maior”, de Marin Marais, só para ti, me-
lancólica Peggy, para todo o sempre só para ti, 
mulher legendária, inatingível, luz de todas as 
manhãs do mundo.
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EÇA E O PROBLEMA DO ESTILO
M. Paulo Nunes

“– Diabo! então és um retórico, diz-lhe o avô.
“– Quem não o é, continua Carlos: E resta saber 

por fim se o estilo não é uma disciplina do pensamento. 
Em verso, o avô sabe, é muitas vezes a necessidade de 
uma rima que produz a originalidade de uma imagem... 
E quantas vezes o esforço para completar a cadência de 
uma frase não poderá trazer desenvolvi mentos novos e 
inesperados de uma ideia...Viva a bela frase!”

Está aí posto um problema sério de cons trução 
literária, ou a célebre questão do estilo. Eça, a quem o 
culto da palavra levaria a alguns exageros de sofisti-
cação, enfrentou o proble ma com a maior seriedade, 
transformando a sua escrita em um modelo de expres-
são perfeita. Convencido de que arte é estilo, empe-

nhou-se a vida toda em retirar da palavra, ou do seu 
instrumento de expressão, todas as possibilidades que 
ela pudesse oferecer. Quan do na própria língua por-
tuguesa não encontrava a palavra exata que pudesse 
traduzir fielmente a sua ideia procurava-a no francês 
ou no inglês, enriquecendo assim a nossa língua com 
expressões novas. Daí as inúme ras queixas de seus con-
temporâneos de ha ver ele esbandalhado o português 
para escre ver em francês. Hoje, os francesismos por 
ele introduzidos em nosso vocabulário entraram no 
rol das palavras comuns do idioma. Encontrou ele uma 
língua que se havia estratificado em formas definitivas, 
como ocorria com o português hierático de Hercula-
no, para transformá-lo em um instrumento plástico 

PLANTÃO NOTURNO
Pedro Manzke

Continuação da página 1

Hoje, quase 1h da madrugada, estou na sala de triagem vazia da 
emergência de um hospital militar. É um dia tranquilo de plantão. 
Converso com a equipe de enfermagem, esperando que o tempo 
passe mais rapidamente. Entra um senhor idoso de 78 anos, barba 

branca estilo papai noel, boné azul da Caixa Econômica Federal, cachecol em-
poeirado, casaco velho, sapatos aos farrapos e com terra. Noto tratar-se de um 
soldado reformado. Ele pede desculpas pelo traje e pelo cheiro, esclarece que 
atualmente é lavrador. O senhor se acomoda na cadeira e informa à enfermeira 
da triagem que acredita ter sintomas de gripe aviária. Isso porque algumas gali-
nhas dele estavam espirrando. Tento imaginar como seria uma ave espirrando. 
Há três dias, o soldado reformado continua o relato, a garganta dele próprio 
começou a arranhar, sem febre ou prostração. Saio discretamente da sala de tria-
gem e vou beber uma água para verificar se estou realmente acordado. Quando 
volto para atendê-lo, não toca mais no assunto da gripe aviária. Não se queixa de 
obstrução nasal, nem rinorreia; apenas tosse ocasional. Enquanto faço as devidas 
anotações, o senhor começa a falar sobre sexo, sem motivo aparente. Diz que é a 
perdição da humanidade, que as mulheres estão todas condenadas e os homens, 

indo pelo mesmo caminho. Tudo culpa do tal sexo. Conclama nós médicos a 
prescrevermos a todos os pacientes “sexo no máximo duas vezes por semana” 
associado às medicações, que o mundo seria um lugar melhor. Ele parece ter 
especial orgulho dessa ideia. Solta risadinhas de felicidade quando lhe digo, com 
o intuito de lhe agradar, tratar-se de um pensamento que tem seu valor. Depois, 
muda de assunto e pergunta se tenho sulfa, um antibiótico antigo de origem ale-
mã. Relembra que as galinhas dele não estão muito bem, e que bastariam 3 dias 
de sulfa para que melhorassem. Digo que não disponho dessa medicação e peço 
que ele se sente na maca, para que eu realize o exame físico. Ele retira o cachecol 
de odor peculiar e o casaco. Só então noto que carrega consigo uma enorme pei-
xeira na cintura, em plena capital federal. Faço o exame físico calmamente, que 
se evidencia sem alterações. Ele me pede um xarope e procuro alguma amostra 
no armário. Encontro uma de prednisolona 5mg e prescrevo para ele. O soldado 
reformado vai embora feliz.

 
Relatos de um Tenente Médico, 
1h da madrugada, outono de 2012.

de expressão. E o resultado foi este que aí vemos. De 
livro para livro, o romancista parece superar-se cada 
vez mais.

“É que Eça, como diria Álvaro Lins, em seu li-
vro de estreia, História Literá ria de Eça de Queiroz, en-
contra para cada coisa a sua palavra eterna e conse gue, 
por isso, dar da vida uma impressão quase física, par-
tindo da sensação de que as palavras têm uma indivi-
dualidade e não podem ser usadas indiferentemente. O 
poder e a capacidade de movimentá-las em harmonia 
com as ideias e a imagi nação é que realizam o estilo. 
Que reali zam na arte aquilo que nos dá a sensação do 
permanente e do definitivo, como é o caso de Eça de 
Queiroz.” (Ob. cit., p. 161)

O BEIJO DA MÃE E OUTROS ENSAIOS DE 
LITERATURA & PSICANÁLISE

Dias da Silva

O título, na extensão, é indicativo de entre-
mistura de ficção, estudo, ensino, análise e 
ideias. Para reduzi-lo, considerando-lhe a 
segunda parte: e outros ensaios de literatu-

ra e Psicanálise que concreta todo o conteúdo mental 
do livro.

Tem-se haver sido Michel Eyquém de Montaig-
ne, pensador francês – 1533-1592 – o primeiro a deno-
minar os próprios escritos de “ensaios”, em 1580, com a 
publicação dos famosos Ensaios. Certamente, por isso 
dizem-no inventor da escritura ensaísta moderna – for-
ma que oscila entre a argumentação e a narração, entre 
a filosofia e a literatura.

Dê-se espaço a Rildo Casson, que exclama: 
“Não me interessa a teoria e as definições”. (...). Acres-
centem-se: e técnicas, e terminologia ensaística pesada 

que é mais complicação e embrulho. Que mais distan-
cia que aproxima o leitor do livro. Compreensão assim 
de ensaio não me anima a leitura alguma. Aliás, não 
me dá convencimento. Ora, definir é dar limites, isto 
é, redução ou restrição de abrangência. Simplificando: 
ensaio é estudo de ou sobre. Explicação de ... Diga-se 
definição de enigmas e dificuldades.

Francamente, não gosto de ler teórico exagera-
do. Para Joyce Carol, a teoria é o domínio dos que não 
agem. E que, na teoria acaba-se por embrulhar o leitor 
feito um caramelo em papel transparente.

Vai larga distância entre “e outros ensaios de 
Literatura & Psicanalise”, de Vera Lúcia de Oliveira, e 
tantos outros ensaístas apegados a técnicas e teorias.

Adianto um pedido de desculpa, pela exten-
são desta citação (teimo em fazê-lo em virtude do 

conteúdo mental lúdico do psicólogo e doutor em 
Psicologia, da primeira dobra do livro: (...) Os tex-
tos de Vera reunidos nesta publicação se constituem 
como trabalhos verdadeiramente artísticos e psi-
canalíticos, em razão das perspectivas originais e 
inéditas que revelam para interpretações dos perso-
nagens em foco. Confirma-o inteligente leitor com 
a leitura agradável e fluente, sobremaneira dos en-
saios.

Num parêntese, registrem-se dados sobre a au-
toria e ensaísta. Nome: Vera Lúcia de Oliveira. Forma-
ção:  em Letras (Especialista em Literatura pela UnB 
e em Teoria Psicanalítica pelo UniCEUB, na busca de 
aproximação entre os campos: Literatura & Psicanálise, 
o que lhe firma ensaios com autoridade, conhecimento 
e maestria. 



4 JORNAL da ANE
AGOSTO / 2018

Associação Nacional de Escritores 

 

 
 

         A REDESCOBERTA DO BRASIL
O Barco do Rei
Afonso Ligório

280 páginas

A REVOLUÇÃO DOS PREFEITOS
O Brasil não precisa de estados

Raul Ferraz
176 páginas

O PRADO E O DESCOBRIMENTO
DO BRASIL

História, ecologia, turismo e folclore
Raul Ferraz

2ª ed., 144 páginas

acesse nosso site:

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

Ou ligue: (61) 3344-3738

ADQUIRA NOSSOS 
LIVROS

Homenagem a Rachel de Queiroz

Em sua última Quinta Literária do primeiro semestre de 2018, a ANE reverenciou a 
vida e a obra da grande romancista e cronista brasileira Rachel de Queiroz, com a palestra 
Rachel de Tantas Marias, proferida pela associada e diretora Sônia Helena.

Na foto, a palestrante recebe do Presidente Fabio de Sousa Coutinho o certifi cado 
alusivo à sua participação em mais um evento à altura das melhores tradições culturais da 
ANE.

A ARTE DA REALIDADE
Guido Bilharinho

Em 1927, no décimo aniversário da revolução soviética, Sergei Eisenstein (1898-1948), auxiliado 
por Grégori Alexandrov (1903-1983), realiza Outubro (Oktiabr, U.R.S.S., 1927) atinente à tomada do 
poder na Rússia pelos bolcheviques.

Do ponto de vista puramente artístico e cinematográfi co, é obra brilhante, como todas suas reali-
zações. Salientam-se nela - pela extrema modernidade, agilidade e adequação - os cortes e a montagem.

O estilo vigoroso de Eisenstein impõe-se desde a primeira tomada e prossegue até o fi nal sem 
qualquer pausa. A angulação e o enquadramento são perfeitos, contribuindo, como tudo o mais, para 
dar ao fi lme ritmo frenético e vibrante, característica, também, de A Greve (Stacka, U.R.S.S., 1924) e de O 
Encouraçado Potemkin (Bronenosets Potemkin, U.R.S.S., 1925).

Tais particularidades são tão fortes e pessoais, que qualquer indivíduo afeiçoado ao cinema, de-
pois de conhecer um de seus fi lmes ou parte de um deles, tem condições de identifi car, de imediato, sua 
autoria.

Eisenstein, como nenhum outro, imprime à sua obra o tonus e o signifi cado mais profundo dos 
fatos, transmitindo, por força disso, sua atmosfera e ambientação. Seu realismo não se limita, como usual-
mente ocorre, a captar apenas a realidade, mas, captando-a, em imprimir-lhe − mais do que exprimir-lhe 
− um sentido, que preexiste ao momento enfocado e persiste depois.

As pessoas que desfi lam, agem e atuam frente às câmeras não parecem representar simples perso-
nagens ou atores encarnando fi guras de fi cção, mas, os próprios responsáveis pelos eventos. 

Não se tem a impressão de se assistir a uma narrativa, a uma reconstrução ou equivalência dos 
fatos, mas, à própria realidade explodindo viva, presentifi cada, na tela. Assim, por pautar-se por acentua-
do grau de realismo, objetividade e verossimilhança, Outubro insere o espectador no vórtice dos aconte-
cimentos, fazendo-o sentir-se como se os estivesse presenciando no momento em que se desenvolvem.

 O fi lme, por isso, não é documentário e nem confi gura fi cção, inserindo-se num tertius genus, 
que apreende a realidade signifi cante e signifi cada, extrapolando os limites documentais de fatos apenas 
mostrados e a construção, normalmente livre, arbitrária e subjetiva, de entrecho fi ccional.

 Se Eisenstein, tanto em Outubro, como nas demais obras citadas, se atém à impositiva faticidade, 
a ela acrescenta a criatividade do artista e, sem transfi gurá-la ou mistifi cá-la, a constrói, muito mais do 
que a reconstrói, em toda riqueza de sua complexidade momentânea e simultaneamente histórica.

 Contudo, para conseguir erigir sua epopeia cinematográfi ca, sacrifi ca todo didatismo e repele 
qualquer esquematismo, pelo que só quem viveu os fatos ou deles já possui alguma informação está apto 
a acompanhá-los e entendê-los, nem que seja parcialmente.

(do livro Clássicos do Cinema Mudo. Uberaba,
Instituto Triangulino de Cultura, 2003)
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AVENIDA RIO BRANCO
Emanuel Medeiros Vieira

OS SOBREVIVENTES

(E PARA OS QUE NÃO ESTÃO MAIS ONDE NÓS ESTAMOS, MAS 
ESTARÃO SEMPRE ONDE ESTIVERMOS.)

“Atenção moradores daquela Av. Rio Branco/Se houver sobreviventes/Por 
favor apontem o dedo ou telefonem a cobrar;/que quero enxugar deste canto, a 
teimosia do pranto./Prefiro cantar a vida, aos mortos desenterrar”.

(Paulo Leonardo Medeiros Vieira)

“Há sonhos que devem permanecer nas gavetas, nos cofres trancados até 
o nosso fim.

E por isso passíveis de serem sonhados a vida inteira”.
(Hilda Hilst)

A rua era maior do que o mundo.
E tão pequena.
Paulinho Paiva contempla as estrelas, Chico Barriga d’Água entoa melancó-

licas melodias – com seus andrajos –, na gaita de boca. Papai vem do mercado, ma-
mãe faz cocadas, Antônio e Dr. Hamilton jogam “botão de mesa”: Ah, Ademir, ah, 
Zizinho.

Nunca mais seremos campeões em 50.
As “Filhas de Maria” rezam na Catedral, os meninos na Cruzada Eucarística.
Trocamos gibis no Cine Rox – com suas pulgas.
É São João, soltamos “‘buscapés” e “diabinhos malucos”.
Sim, a rua – agora só no coração, mítica – era maior que o mundo.
Na hora do “Angelus”, nos reunimos em frente à calçada do número 60 e 

tomamos groselha, comemos pão feito em casa, sentados em cadeiras improvisadas.
E o noivo da Estela (o Max) morre num desastre aéreo.
E vamos aos jogos no Campo da Liga.
Consola-me, Ilha!
O tempo embutido no homem de bigode,
As duas pontes: O menino e o seu boné, o velho e sua memória.
Redime-me, avenida, riozinho, terrenos baldios, quintais, sabiás, goiabeiras, 

pitangueiras.
Onde estão todos eles?

E Luiz mata o peru para a ceia de Natal, e toma um trago no Katecipis.
E seu Afonso coleciona orquídeas.
E o tempo passa devagar. Passa?
Ou nós é que passamos?
Tanto para lembrar – não existe mais.
A venda do Quidoca, o Miramar, a confeitaria Chiquinho, o hotel Lux, e o 

soldado toca a corneta no quartel da Polícia.
E o primeiro amor de tranças, loira pálida, saia plissada, meias brancas e lon-

gas, uniforme de normalista?
Sem rima, sem métrica – mas essa emoção atravessando os ossos – algo de 

mim ficará.
“A memória dos que envelhecem (...) é o elemento básico na construção da 

tradição familiar. (...)
Só o velho sabe daquele vizinho de sua avó, há muita coisa mineral dos ce-

mitérios, sem lembrança nos outros e sem rastro na terra – mas porque ele pode 
suscitar de repente (como o mágico que abre a caixa de mistérios).”

(Pedro Nava, “Baú dos Ossos).
Não, não é saudosismo – Chico vai servir ao Exército no Rio,
Está no Maracanã em 1950 – naquele silêncio sem adjetivos,
E o primo Paulo Medeiros morre no Rio na casa dos 20 anos.
Ah, brinco com o meu coração – desafio-o.
Onde estás, Avenida Rio Branco?
Não essa de carros, buzinas, condomínios, edifícios, porteiros eletrônicos, se-

guranças – porque o medo ganhou.
Camuflo duas lágrimas (“homem não chora”) – porque Clarice e Lucas na 

foto sorriem para mim (isso vale uma vida – o resto é o resto.)
Sou de 1945 – e encontrei tudo destroçado – porque a guerra nunca acaba.
Sim: Brinco com o meu coração – até onde vai?
(Estou preparado – vem, sabiá, canta-me pela última vez.)
Gracinha foi para o convento.
Não estarei mais aqui – ficará o resto do trapiche da Praia de Fora?
E estarei no domingo rezando na Gruta da Trindade, comendo amoras, a 

família reunida.
Vem, Avenida Rio Branco, pacifica-me no XXI século – serei sempre e até 

depois, o filho da Dona Nenen e do Professor Xavier.

UM (GRANDE) CENTENÁRIO BRASILEIRO
Fabio de Sousa Coutinho

Professor de Literatura Brasileira na Facul-
dade de Filosofia de Assis (SP), atualmen-
te integrada na Universidade Estadual 
Paulista, sua atuação naquela prestigiosa 

instituição é reverenciada por quantos ali passa-
ram, constituindo suas aulas autênticos monu-
mentos de formação de brasileiros conscientes e 
consequentes, gente que, ao vê-lo e ouvi-lo, po-
dia ter a certeza de que a existência merece ser 
encarada como um bem precioso demais para ser 
desperdiçado com questões que não passam pelo 
fortalecimento do homem como indivíduo na sua 
espécie e pessoa no conjunto da sociedade.

Como sociólogo, crítico e historiador li-
terário, Antonio Candido levou ao paroxismo 
sua postura de intelectual engajado, de pensador 
sempre atualizado, de cidadão permanentemente 
ocupado e preocupado com os problemas estru-
turais que a humanidade deve enfrentar e supe-

rar para libertar-se inteiramente e poder realizar 
a felicidade completa, a utopia.

A leitura de apenas algumas de suas dezenas 
de obras seria suficiente para ajudar na compreensão 
dos incontáveis tropeços conjunturais e retrocessos 
institucionais por que passou, passa e, previsivel-
mente, ainda vai passar, o processo civilizatório bra-
sileiro. Com efeito, Formação da Literatura Brasilei-
ra (1959), Literatura e Sociedade: Estudos de teoria 
e história literária (1965) e Um Funcionário da Mo-
narquia: ensaio sobre o Segundo Escalão (2002) 
se impõem como primorosos exemplares da mais 
perfeita e acabada investigação literária, histórica e 
sociológica desenvolvida em nosso país, com vistas 
à compreensão dos graves e hereditários problemas 
nacionais.

Por tudo o que fez, pensou e escreveu em 
vida, Antonio Candido quase chegou aos cem 
anos ombreando com outros grandes brasileiros 

de sua geração que, tendo atingido idade tão sig-
nificativa, igualmente se revelaram, em todos os 
momentos, de inabalável honestidade intelectual 
e política. E, quando faço tal afirmativa, estou a 
pensar, por exemplo, num Oscar Niemeyer, num 
Evaristo de Moraes Filho, num José Mindlin, num 
Goffredo Telles Júnior, num Fernando Bastos de 
Ávila.

O espaço aberto para esta homenagem ao 
centenário de nascimento de Antonio Candido per-
mitiu que se perpetuasse, ainda que singelamente, o 
registro de uma rara trajetória existencial, na qual, 
pela prática incondicional das virtudes da integrida-
de, da lealdade, da honradez, do respeito, da solida-
riedade, do patriotismo e do pensamento integrado 
à ação, um brasileiro ímpar dignificou o permanente 
combate democrático e, em última análise, a própria 
condição humana.

Continuação da página 1
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O ÚLTIMO CORONEL DO SERTÃO
Aylê-Salassié

Ela destestava a história de “codinome”. Era 
irritante. Mas terminou tendo de usar um 
nome falso para poder comunicar-se com 
filho, que militava politicamente clandestino 

contra a ditadura. Zimar Botelho Gadelha, de Caucaia, 
era esposa do deputado Álvaro Lins Cavalcante, de 
Pedra Branca, um dos fundadores da Casa do Ceará, 
em Brasília. O filho, Alvinho, um dos mais brilhantes 
alunos do curso de Física da Universidade de Brasília, 
envolveu-se, contudo, ainda na adolescência, nos con-
flitos estudantis, e terminou aderindo à luta armada, 
na qual atuou, longe da família, em vários estados, por 
quinze anos.

D. Zimar vivia atormentada com as atividades 
do filho. Escrevia-lhe cartas que, antes de chegar às 
mãos de Alvinho (e da filha, Ana Amélia, em condição 
similar) iam parar no Leste Europeu. Algumas desapa-
reciam no tortuoso caminho. Quando veio a anistia, ela 
recolheu, vagarosa e solitária, rascunhos e algumas das 
cartas trocadas com o filho que conseguira recuperar, 
e as escondeu, sem informar a ninguém. Após o seu 
falecimento, anos depois, elas foram descobertas.

Ao tomar conhecimento daquela correspon-
dência cifrada, companheiro de Alvinho nas atividades 
estudantis na década de 1960, na UnB, decidi examiná-
-la e, curioso, iniciei uma conversa sistemática, aos sá-
bados, com o colega, no bar da Toinha, na 210 norte, 

no Plano Piloto, traduzindo cartas e documentos da 
Ala vermelha do Partido Comunista do Brasil. O tra-
balho estendeu-se por mais de dois anos. Surgiu dele 
um livro, CODINOME BEIJA-FLOR (2015), relatando 
as atividades revolucionárias de Alvinho, suas relações 
com os companheiros e companheiras, também clan-
destinos, e com a mãe.

Alvinho é o personagem central do “Codinome”, 
mas não com o nome de família.Filho do sertão, des-
de criança foi sendo engolido pela realidade cruel das 
longas estiagens e dos retirantes ao seu redor. No seu 
imaginário, navegou com intensidade nela, fora da sua 
origem de batismo. Ao optar pelo combate à pobreza, 
viveu durante um longo período com nomes e docu-
mentos falsos, inventados dentro da organização para 
a qual militava. Trocava com frequência de identida-
de, de história de vida, de comportamento, a maneira 
de vestir-se e até a forma de falar.Viveu dezessete anos 
mudando de nomes.

De tal forma que, chegar a anistia, não sabia 
mais conviver num ambiente aberto e descontraído. 
Desconfiava de tudo e de todos. Demorou a se ajus-
tar, mesmo entre velhos companheiros de universida-
de. Na página 302 do livro há um belo diálogo surgido 
por acaso, entre ele, uma antiga colega de universidade, 
Beatriz, e Alma, uma psicanalista. Do papo descontraí-
do saiu um diagnóstico que foi apelidado de “trans-

torno dissociativo de identidade”. Mas ele, depois de 
derrubar alguns copos de cerveja – elas também –não 
o aceitou. Parecia mais interessado na beleza é sinistra 
de Alma.

Nas conversas no bar da Toinha, ele demons-
trava uma profunda nostalgia quando falava de 
Pedra Branca e seus familiares. Lembrava com ad-
miração da mãe, do avô, Chico Cavalcante, do tio 
Sabino Cavalcante, conhecido como “o último coro-
nel do sertão”; dos tios e tias; dos primos e, sobre-
tudo, dos filhos nascidos todos na clandestinidade, 
com nomes e filiações falsas. Trocou tudo depois. 
Tinha uma grande admiração pela tia Geisa, que fui 
conhecer, pessoalmente, na porta da casa, na praça 
principal de Pedra Branca, sentada numa cadeira de 
madeira, num final de tarde, desfrutando do sopro 
ameno do “vento de Aracati”.

Conheci alguns dos Cavalcantes. Visitei a casa 
deles. Lá encontrei instalado o médico Francisco Bote-
lho (Barreto?), que me recebeu com muita cordialidade 
no sítio da família. Disse-me ele: Era a partir daqui que 
tudo acontecia nesse sertão bravo. A casa é a mesma. 
Convidou-me para ficar com eles. Declinei, e respon-
di que se eu ficasse mais um dia, eles teriam tempo de 
ler o livro, e eu não sairia vivo mais dali. Ele deu uma 
grande gargalhada, e nos despedimos. Alvinho, falece-
ra dois meses antes.

DON CARLITO
Flávio R. Kothe

tos, pois reler seria desafiar as musas que Zeus lhe enviava. Às vezes mostrava alguns 
versos e, como o brasileiro é homem cordato, ouvia palavras de incentivo e louvor. Acre-
ditava piamente no que ouvia, era o que queria ouvir.

Resmungava cada vez mais contra tudo e contra todos, dando a entender que era 
um gênio incompreendido, não valorizado em vida. O rabo lento tornava-o rabugento. 
Como ninguém conhecia o que ele alardeava sobre o baú, todos foram cansando. Ele 
havia sido desleal com mulheres, buscando em cada uma o olor que as demais não ti-
nham, mas se tornou desleal também com homens, conforme convinha ao seu poço de 
vaidades.

Quando aparecia em reuniões, ficava com fones nos ouvidos, para mostrar o 
quanto menosprezava a conversa alheia e como estava conectado às musas. Reclamando 
de tudo e de todos, até de si reclamava por não ser mais reconhecido: reclamava de si para 
reclamar dos outros. Pessoas que o conheciam há anos se perguntavam se valeria a pena 
ter uma conversa com ele para que tomasse juízo, mas desistiram: quando alguém não 
quer ouvir, não adianta falar.

Se o ocorrido no Motel Elixir do Amor tivesse sido ocasional, Carlitos poderia ter 
recobrado a estima pessoal. Mas não! Nem no tranco pegava! Tentou pílulas azuis, ten-
tou fitoterápicos, importou cápsulas dos Andes e dos Estados Unidos. Nada resolveu. O 
mundo tinha ficado fora dos gonzos. De tanto se tornar insuportável, acabou se tornando 
insuportável para o coração. Teve um infarto e defuntou, ter a glória de morrer no campo 
de batalha que seria a cama de uma amante.

Era chegada a hora de sua alma poética subir aos píncaros do cânone nacional? 
Mas onde estavam as asas que o levariam para o alto? Notas magras de colegas no Face-
book foram seu epitáfio, apagadas em dois dias. Seu baú ficou atirado nos fundos de um 
galpão, com roupas velhas e móveis usados. Havia um nó na madeira do baú: ressecou e 
caiu. Uma família de camundongos fez um ninho entre os papeis. Os filhotes treinavam 
os dentes na maciez do papel pintado de letras e faziam as necessidades nele mesmo.

Quando anos depois um neto de Carlitos foi fazer uma faxina, pois precisava de 
espaço no galpão, achou o baú fedorento: não lhe restou senão colocá-lo sobre uma pe-
dra e atear fogo. Os filhotes de camundongo morreram assados e ninguém se importou 
com eles. A alma literária de Don Carlitos subiu com eles aos céus em meio à fumaça e 
ninguém percebeu as preciosidades que se perdiam.

Enquanto isso, mundo afora, mulheres de cores e idades diversas continuavam a 
ressuscitar Don Juan, fazendo ele acreditar que as seduzia. Se ainda soubesse cantar como 
Don Giovanni, iriam ouvi-lo com certo carinho, mais ainda se acompanhado de joias e 
vinhos caros. Sic transit gloria mundi, assim transa a Glória pelo mundo

Com voz de taquara rachada, cantava boleros revirando os olhos, solar no violão 
seria pedir demais, declamava versos que dizia serem de Bocage e, como as ama-
das não entendiam nada de poesia, quando ouviam rima de pássaro com ácaro já 
fingiam que se encantavam para se mostrarem cultas. Enquanto outros se preocu-

pavam com o modo de produção, ele se ocupava com modos de reprodução.
Ele era um camaleão: se estava entre direitistas, tinha planos de explodir o con-

gresso com um caminhão-bomba; se entre esquerdistas, era o mais radical nas críticas 
às mazelas sociais e ao governo; se entre monarquistas, era um Bragança desde pequeno. 
Nenhuma mulher passava incólume ao seu lado: ele não sossegava enquanto não conse-
guisse ao menos um cheirinho. Fazia parte de sua cortesia cantar a dona da casa e contar 
piadas que faziam corar até as pedras do tapume. Os amigos foram pouco a pouco se 
afastando, as mulheres viraram cruzes à beira da estrada. 

Um rastro de rancor o seguia. Tanto mais maravilhoso ele se achava. Tinha uma 
imagem de si mesmo que se nutria do vendaval da vaidade. Magro feito uma taquara, se 
achava lindo, um gênio incompreendido. Esse conquistador da periferia citava versos de 
Saramago que diziam que, enquanto houvesse mulheres dispostas a um amor fugidio, 
Don Juan teria uma porta aberta para sair do inferno em que o pai de Dona Elvira o 
pusera.

E agora esse desastre absoluto! O grande amante olhando cabisbaixo para um 
pequeno naco de carne desmaiada, a sumir numa rala capoeira de pelos! Carlitos, sen-
tado na beira da cama, com os cotovelos nos joelhos, estava mais decepcionado consigo 
do que com todas as ingratas que lhe haviam dito não! A vida tinha perdido a graça e o 
sentido! Ele, que declamava versos para conquistar donzelas, agora não tinha mais lanças 
nem ginetes para avançar em descampado alheio!

Lembrou vagamente que, poucos meses antes, não havia mais conseguido urinar. 
Sua próstata estava enorme. Levado às pressas para o hospital, viu uma cânula ser enfia-
da na uretra: era um estupro, ser penetrado no órgão de penetrar. Desde então, tomara 
Combodart para a prostatite, sem que lhe fosse dito que o remédio poderia provocar 
impotência. O que parecia salvação, era desgraça. Não havia como escapar: fatalidade.

Naquela noite, não houve mais nada a fazer senão pagar a conta e voltar para casa. 
Calou sobre o que se passara, não contou nem ao seu caderninho de anotações. Dias de-
pois resolveu, porém, reagir. Comprou grossos cadernos e um baú. Seria como Fernando 
Pessoa, deixaria para a posteridade os versos que o consagrariam! 

Antes de começar a escrever, já se sentia um imortal. Tivesse ou não inspiração, 
escrevia. Tanto escreveu que criou um calo no indicador. Tinha orgulho de não usar 
computador. Lambuzou páginas e páginas, cadernos e mais cadernos. Nem relia os tex-

Continuação da página 1
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NILTO MACIEL, MAGO DAS ALMAS
José Feldman

O que podemos falar de Nilto? Antes uma breve apresentação do escritor, 
para passarmos aos comentários sobre seus textos.
Nilto nasceu em Baturité, cidade localizada ao norte do Ceará, cer-

ca de 100 km, cuja população é de cerca de 30 mil habitantes. Foi o 
ano de 1945. Formou-se na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Cea-
rá em 70. Em parceria com outros escritores, no ano de 1976 criou a revista Saco. 
Transferiu-se no ano seguinte para Brasília, trabalhando na Câmara dos Deputa-
dos, Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do DF. Em 2002 regressou a 
Fortaleza. Venceu inúmeros concursos literários, e escreveu diversos livros, tendo 
contos e poemas publicados em esperanto, espanhol, italiano e francês. Além de 
contos e romances publicados, também Panorama do Conto Cearense, Contistas do 
Ceará, Literatura Fantástica no Brasil.

Contos Reunidos vol. I, são os 66 contos escritos por Nilto em seus livros Iti-
nerário (1974 a 1990), Tempos de Mula Preta (1981 a 2000) e  Punhalzinho cravado 
de ódio (1986). O volume II conta com 122 contos dos livros As Insolentes patas 
do cão (1991), Babel (1997) e Pescoço de Girafa na Poeira (1999). Deste modo, no 
total são 188 contos para que o leitor possa viajar em suas folhas, entre o trágico e 
a comédia, a paisagem nordestina e a cidade grande. Seus contos fazem aflorar as 
nossas emoções mais profundas, desde a revolta pela vida de pessoas, como a Úl-
tima Guerra de Hiroito, e mesmo dos animais (Carlim). Como no caso de Carlim, 
a revolta pela injustiça da vida de uns, misturada à tristeza que nos domina pelo 
resultado final.

Mas, Nilto não para só em sentimentos de desconfortos, segue adiante per-
correndo cada emoção, a dúvida, a curiosidade que o ser humano possui, como neste 

que classifico como “fantástico conto fantástico”, O Riso do Gato, em que coloca em 
um caldeirão a dúvida, o suspense, a curiosidade, o fantástico e o humor.

Nilto possui esta capacidade de fazer com que nossas almas percorram desde 
um estado de profunda tristeza ao de êxtase. Não é apenas um escritor, são muitos 
escritores dentro de um só. A cada conto terminado, aflora o anseio pelo próximo. 
Aonde Nilto nos conduzirá agora? Cada conto é um conto, que faz com que nossa 
imaginação nos leve às vezes a adentrar dentro dele e participar, deixando que nos 
levemos pelo seu encanto, pela sua linguagem simples e deliciosa. 

Segundo João Carlos Taveira, no prefácio do livro de Nilto, Vasto Abismo: 
“Sua oficina romanesca comporta o absurdo, o fantástico, o linear, o surreal e, não ra-
ras vezes, o satírico, o burlesco, o humorístico. Seus temas, por diversos, exploram desde 
o corriqueiro e trivial triângulo amoroso, passando por perquirições do gênero policial, 
até o mais intrincado universo psicológico. Carpintaria digna dos melhores mestres da 
arte ficcional”.

Enfim, Nilto nos faz navegar num oceano de sentidos, com as velas da rea-
lidade içadas, mas fazendo-nos entregar às ondas da ilusão. Nos leva a enfrentar 
ventos contrários, ora fazendo com que sejam brisa em nosso rosto, ora tempestades 
que nos jogam contra os rochedos. Sorrisos, lágrimas, desespero, ansiedade, desejos, 
sonhos, dores, ressurreição são as águas deste oceano. Em cada conto encontramos 
um refúgio para a nossa dor, que nos transforma e faz com que cada página seja 
como o mar a beijar a areia, deixando sua marca.

Contos Reunidos vol. I e vol. II são momentos de magia que nos fazem trans-
gredir as fronteiras do conhecimento e do desconhecido. Nilto faz com que o leitor 
deixe de ser um mero espectador e seja personagem integrante de seus textos.

Terminada a leitura dos poemas de Palavras 
Livres, a impressão que tive foi exatamente a 
mesma que sempre proclamei sobre a autora 
de O Orvalho de Tua Voz, desde a estreia. E, 

diante dessa constatação, posso repetir, sem medo de er-
rar: Kori Bolivia é uma poetisa lírica que, vez por outra, 
se ocupa também de temas sociais e escreve poemas de 
caráter político, porque afinal o poeta não é um ser alie-
nado e está sempre com antenas ligadas aos aconteci-
mentos cotidianos. Mas isto não quer dizer que Kori se 
enquadre em qualquer vertente da poesia engajada. 

Citemos, en passant, o poema

Neste espelho

Este rosto mudo,
murcho, ferido,
já não te pede amor.
É um conto
que traz o vento
de tragédias, mortes,
pretextos miseráveis,
do naufrágio
humano
do coração.

Este rosto calado
em seu desterro
é o espelho
onde não se olha
o tirano. (Página 149)

O título do livro já diz tudo: Palavras Livres, em 
que os versos, sem nenhuma preocupação formal que 
os limite, nascem essencialmente da intuição, ao sabor 
do vento, sob o fluxo da consciência, e se materializam 

A VOZ AMOROSA DE KORI BOLIVIA
João Carlos Taveira

na folha de papel para estabelecer um canal de comuni-
cabilidade entre autora e leitores. Por isso, foram con-
cebidos sem métrica e sem rima, isentos de quaisquer 
outros tecnicismos delineadores de escolas literárias 
pretéritas, para muitos hoje já ultrapassadas.

Tome-se de exemplo o poema

Suspiro

Para Mabel Plaul

O poeta não caça palavras
para fazer poemas,
e o poema não é pássaro.
É borboleta que pousa sutil
num papel em branco
para salpicar gotas de orvalho. (Página 59)

Também são encontrados aqui poemas que 
tratam de metapoesia, como “Suspiro”, transcrito logo 
acima, “Papel em branco”, “Somos”, “Palavras”, en-
tre outros, bem como poemas epigramáticos, quase  
haicais, que dão ao volume certa variedade de criação, 
conveniência às pretensões de quem busca, sem subterfú-
gios, comunicar-se por intermédio da expressão artística.

Senão, vejamos:

Sem grilhões

Não é forçoso
espremer o cérebro
para colher um verso.
Este vem por si
e traz a palavra
sem grilhões
para reter-lhe a alma. (Página 56)

Kori Bolivia, ao longo dos anos e já com oito 
títulos na bagagem, tem experiência suficiente neste 
mister: procura realizar uma poética pessoal, isenta de 
influências escolásticas, em busca de afirmação estética 
dentro de um universo o mais amplo possível. Entre-
tanto, mantém-se avessa a recorrentes bandeiras entre 
feminino e masculino, e fugindo ao controle, sobretu-
do, dos modismos momentâneos e do corriqueiro e 
cansativo slogan do “politicamente correto”.

Voltemos ao discurso que predomina neste li-
vro, e que é fonte consabida de morada do eu-lírico 
da autora de Despeinando Sueños. E um bom exemplo 
encontra-se no seguinte poema:

Ecos do silêncio

Quantas vezes, o vento,
ao meu ouvido,  trouxe
tua voz, distante.
E agora no silêncio
de pássaros e ventos,
ainda escuto, vacilante,
os ecos do amor perdido. (Página 86)

Esta poesia, repito, é livre de atavios, e pode ser 
comparada, metonimicamente, com o Condor que so-
brevoa os céus andinos do continente sul-americano, 
sem nenhuma demonstração de cansaço. E, em razão 
dessa liberdade, Kori Bolivia quase sempre faz publicar 
seus poemas conjuntamente nas línguas de Federico 
García Lorca e Fernando Pessoa. Compromisso e prá-
tica que patenteiam o diálogo permanente com o país 
em que nasceu, a Bolívia, e este que escolheu para viver 
e constituir família, o Brasil.

Palavras Livres certamente vem coroar uma tra-
jetória já consolidada entre estes dois mundos, cujos 
pilares de sustentação se apoiam na solidez de uma raiz 
comum entre ambos: a latinidade. Lavs Deo!
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SUA MAJESTADE O LEITOR
Vera Lúcia de Oliveira

Alberto Manguel já nos encantou com a história da leitura, do livro e agora 
nos encanta novamente com a história do leitor. Em O leitor como metá-
fora – o viajante, a torre e a traça (SP: Ed. Sesc, 2017),  representações do 
sujeito louco por livros, temos uma belíssima edição em que tudo atrai os 

loucos por livros: as ilustrações, a cor do papel, a diagramação, mostrando o capri-
cho, tornando o livro uma obra de arte.

Não bastasse o autor ser um renomado bibliófilo, possuidor de memorável 
biblioteca com mais de trinta mil exemplares escolhidos a dedo, é também editor 
e, atualmente, diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, sua cidade natal. E 
foi nessa Biblioteca que, durante quatro anos, ainda jovem, foi também guia e luz 
dos olhos de outro leitor: Jorge Luís Borges. Portanto, sua intimidade com os li-
vros vem de longa data. Seu gosto pelo objeto livro e pela imaterialidade da leitura 
sempre foram os seus assuntos preferidos.  Em Uma história da leitura, A biblioteca 
à noite, Os livros e os dias, e agora neste O leitor como metáfora, viajamos com ele 
no tempo e no espaço – o livro como viagem, e o leitor como viajante, desde os 
primeiros grandes leitores do ocidente, como Santo Ambrósio e Santo Agostinho, 
relembrando o que disse São João em seu evangelho: “no princípio era o Verbo” em 
que “estava definindo tanto sua tarefa de escriba como a de Autor em Si.” (Pág. 22)

O que mais impressiona em Manguel é a sua capacidade de trocar em miú-
dos os temas mais eruditos de maneira a torná-los simples, acessíveis a todos os 
leitores, levando-os em sua viagem. A sua escrita é clara com a luz da lua. Para 
justificar o seu tema, a metáfora, lembra que Cícero disse que a metáfora surgiu 
para suplantar a pobreza da língua, ineficiente para nomear de maneira exata a 
nossa experiência concreta. A metáfora diz mais e melhor. Sempre. Assim, para 
caracterizar os três tipos  de leitores, Manguel pensa primeiro no viajante, aquele 
que conhece o universo por meio da palavra escrita. Ou seja, viaja sentado no sofá. 
Desde a Bíblia, “o Livro é o único veículo que permite que a palavra de Deus viaje 
pelo mundo, e os leitores que o seguirem tornam-se peregrinos no sentido mais 
profundo e verdadeiro.” (Pág. 20) A leitura reproduz a experiência do mundo a 
esse leitor viajante. Santo Agostinho conta que chorou quando leu a morte da apai-
xonada Dido. Ele “viajava” com a Eneida, de Virgílio. Para Manguel, “O ato de ler 
uma única linha, de modo profundo e abrangente, trazia para Santo Agostinho o 
eco de todas as nossas bibliotecas, passadas, presentes e futuras, com cada palavra 
remontando a Babel e antecipando a última trombeta. Significava um constante 
deslocamento de uma experiência adquirida para a seguinte, uma leitura nômade 

através da memória em direção ao desejo, consciente da estrada percorrida e da 
estrada ainda a percorrer.” (Pág. 60) Para o renomado romancista holandês Caes 
Nooteboom, a viagem da leitura é um meio mais rico de estar em casa consigo 
mesmo. Experiência compartilhada por Montaigne quatro séculos antes. E os via-
jantes ilustres são muitos...

Mas o melhor do livro são os leitores da torre. Os que escolheram o isola-
mento para refletir sobre o mundo. Desde os primeiros cristãos que se isolaram para 
encontrar Deus, passando por Demócrito que se retirou do convívio dos homens 
porque não queria fazer parte do mundo, por São Jerônimo que formou uma grande 
biblioteca que ele amava acima de tudo e na qual se isolava, Manguel lembra que “Na 
tradição judaico-cristã, a torre aparece como símbolo de força protetora ou de beleza 
perfeita. O livro dos Provérbios diz: ‘O nome do Senhor é torre fortíssima: o justo 
corre para ela, e nela encontra refúgio’”. (Pág. 79) Mas a expressão “torre de marfim”, 
como a conhecemos e utilizamos modernamente, foi empregada pela primeira vez, 
talvez, pelo crítico francês Sainte-Beuve para contrastar a poesia abstrata de Alfred 
de Vigny à politicamente mais engajada de Victor Hugo: “É Vigny, mais discreto,/ 
Como que para sua torre de marfim, retornava antes do meio-dia.” (Pág. 79) E o 
ponto alto do leitor da torre ficou reservado para Hamlet, o príncipe intelectual de 
Shakespeare, analisado aqui por grandes especialistas. Ser ou não ser intelectual, eis 
a dúvida do príncipe da Dinamarca. Agir ou encerrar-se na sua casca de noz, eis a 
questão. Há ainda a torre de Gramsci, oposta à de Hamlet, que deve ser um território 
crítico, já que todos podem ser leitores levando a sua experiência a campo aberto, ao 
mundo.  Esse leitor reflexivo da torre se vê hoje confrontado com a dificuldade de ler 
um só texto, pois é tentado pelo demônio dos meios eletrônicos a apenas mordiscar 
um pedacinho de cada leitura...

O último tipo de leitor, assim como o minúsculo inseto, a traça, só vê graça 
na vida se estiver mergulhado nas páginas de um livro. Ele vive tão intensamente 
o prazer da leitura, que se apaixona por personagens tornando-as muitas vezes 
reais. Outros, como o Louco dos Livros, Dom Quixote, (livro que Flaubert sabia de 
cor antes de aprender a ler), assim chamado pelo autor Cervantes, geraram des-
confiança quanto à sua sanidade mental. E outros, ainda, considerados perigosos 
por “devorar” livros, atestando o temor e a “desconfiança que as sociedades sempre 
tiveram, perante o que pode ser criado com palavras, uma desconfiança do próprio 
ato intelectual.”(Pág. 117),  diz Manguel. “Somos os livros que já lemos.” Viajante, 
torre, traça.

 O SOL, O SERTÃO DO NORDESTE,  
A LITERATURA DO CANGAÇO SURGIU 

COM FRANKLIN TÁVORA
Luiz Serra

Um livro pioneiro na cultura brasileira de 
1876. O Nordeste se fez literatura no âma-
go da Academia. O romântico Franklin Tá-
vora rompeu com o privilégio da narrativa 

brasileira advinda do Sul, e refletiu no seu O Cabeleira 
uma narrativa desventurosa e trágica de um protocan-
gaceiro.

A imagem do sertão nordestino enfim se co-
nheceu nas páginas do romance primordial no cenário 
regional, escola literária do século XIX, que foi seguida 
nos anos trinta por José Lins do Rego, Graciliano Ra-
mos e Raquel de Queiroz.

Mais um cearense prodigioso nas letras nacio-
nais. João Franklin da Silveira Távora nasceu em Ba-
turité, Ceará, tornou-se advogado, jornalista, político, 
romancista e teatrólogo brasileiro. Em 1844 transfe-
riu-se com os pais para Pernambuco. De formação 
a Faculdade de Direito da Universidade Federal de 
Pernambuco em 1863. Em 1874 transferiu-se para o 
Rio de Janeiro, onde trabalhou como funcionário da 
Secretaria do Império.

A ressaltar estes trechos da imprensa da época 
na virada do século XIX. 

Além de advogado, Franklin Távora tornou-
-se atuante político, sendo eleito Deputado Provin-
cial. Foi célebre a sua acerba campanha contra José de 
Alencar, por discordar com seu idealismo romântico. 
Considerado um dos iniciadores do Realismo e do 
Naturalismo no Brasil, mesmo que sejam manifestas 
tantas características inerentes ao Romantismo em 
suas obras.

Fez uso de um pseudônimo, Semprônio, para 
redigir as “Cartas a Cincinato”, nas quais insinuou dimi-
nuir a imagem de José de Alencar, dando início à campa-
nha a favor da literatura regionalista. Nesta era sua cren-
ça residir a verdadeira nacionalidade para ser expressada 
como nova reflexão por meio da literatura brasileira.

No conjunto de sua obra é notado o sentimento 
nacionalista e regionalista, contrariamente maioria dos 
demais autores românticos. Foi acadêmico do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, além de ser distin-
guido como patrono na Cadeira 14 da Academia Brasi-

leira de Letras, por escolha do próprio fundador, Clóvis 
Beviláqua.

Curiosidade de haver, ao final de sua vida, 
desiludido da literatura e da política, incinerando al-
guns textos inéditos. Seu passamento se deu no dia 18 
de agosto de 1888, na cidade do Rio de Janeiro. 

Para o teatro escreveu, ainda, Um mis-
tério de família (1861) e Três Lágrimas (1870). 
Uma de suas obras mais marcantes “O Cabeleira”, ro-
mance passado em Pernambuco do século XVIII. Obras 
a ressaltar: da fase recifense: Trindade maldita (contos, 
1861); Os índios do Jaguaribe (romance, 1862); A casa 
de palha (romance, 1866); Um casamento no arrabalde 
(romance, 1869); Um mistério de família (drama, 1862); 
Três lágrimas (drama, 1870). E na alentada fase carioca: 
Cartas de Semprônio a Cincinato (crítica, 1871); O Cabe-
leira (romance, 1876); O matuto (crônica, 1878); Louren-
ço (romance, 1878); Lendas e tradições do norte (folclore, 
1878); O sacrifício (romance, 1879).

Essa suma literária procurou trazer à luz a vida 
deste notável brasileiro.
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ATA DAS EXTINÇÕES
Pedro Rogério Moreira

Hoje, quando transferi o governo dos 
Comandos, após a extinção de meu 
mandato, informei a contabilidade do 
período: extintos 288.213 monumen-

tos, estátuas, bustos e ermidas, e abomináveis placas 
ditas comemorativas. Sabemos que alguns pedaços 
são venerados ocultamente, como eram os extintos 
deuses-lares segundo dizia lâmina (já extinta) do 
Catálogo Geral em sua primeira edição abominável 
felizmente extinta.

Há outras serventias: a fechadura da porta do 
gabinete do emérito professor R. R. L., é o nariz do 
busto de um homem extinto identificado no Catálo-
go Geral da citada edição abominável, como Oswaldo 
Cruz (na Palma da Mão o onomástico foi extinto). 

Soubemos de uma família da Área Norte-3 que ce-
lebra na sala a orelha de bronze de certo Beethoven. 
Essa família juridicamente herética deve ocultar  um 
Catálogo Geral físico, na edição temerária de 2.092, 
em boa hora extinta, para a introdução obrigatória 
do extinto Tudo; na época do Tudo já não apareciam 
indivíduos com a nomenclatura Beethoven, após a 
meticulosa extinção de onomásticos e topônimos 
na reforma do extinto Catálogo Geral. Meu suces-
sor anunciou o novo programa de ação dos Coman-
dos: a reforma da Palma da Mão para a extinção de 
substantivos; a extinção de todos os avisos de tráfego 
terrestre, marítimo e aéreo, incluindo os captados na 
Palma da Mão, assim como, na década anterior, o fo-
ram as hastes de iluminação, uma redundância com 

o uso dos extintos capacetes e pulseiras individuais, 
então em uso, contendo o extinto Tudo.  Registrei, em 
meu discurso, agradecimento ao extinto criador dos 
Comandos, a grandeza de sua ação na Extinção das 
Placas de Logradouros, e na extinção dos mausoléus e 
lápides de todos os Lugares de Extintos. A população 
apreciou, a despeito da posição contrária da famige-
rada extinta Polícia Arqueológica. 

 Como esta Ata contêm elementos de memória 
pessoal, incluindo substantivos, vício abominável até 
agora não extinto, faço a extinção desta Ata conforme 
o disposto no Decreto de Extinção da Memória das 
Coisas, em vigor até a data prevista da extinção desse 
diploma legal, em 3018, para a introdução do Nada na 
Palma da Mão. Obrigado a todos e extingo.

O PALHAÇO DO PLANALTO
 

Marina Mara
 
Hoje tem carnaval?
Tem sim senhor!
Hoje tem marmita boa?
Tem não senhor!
Gritaram 300 candangos
Tem não senhor!
Gritaram 200 candangos
Tem não senhor!
Sem candangos não
Puderam mais gritar.
 

No carnaval de 1959 Martinho e Coreta trocaram o gris do ci-
mento e do sabão por coloridas maquiagens e fizeram do acampamen-
to da construtora Pacheco Fernandes Dantas seu picadeiro. Durante 
um beijo fugaz, o casal foi alvejado pelos militares junto a dezenas de 
outros foliões que protestavam por direitos básicos. O casal, que caiu 
entrelaçado, morreu com uma bala só, a primeira daquela chacina. Nas 
noites de carnaval, o casal ainda percorre os vazios corredores que aju-
daram a edificar, trajando as fantasias ocultadas junto a seus corpos e 
suas histórias.

Continuação da página 1

O PESADELO DO PRESIDENTE
Jolimar Corrêa Pinto

Era madrugada, o presidente despertou de um pesadelo atordoante; sentou-
-se na cama em um impulso, colocou as mãos no rosto molhado de suor, 
respirou fundo e sentiu nas suas a mão da mulher.

– Que foi, querido? você está todo molhado, trêmulo...
– Ah, querida, foi um pesdelo horrível, e tudo pareceu tão real...
No sonho o presidente encontrava-se no palácio, em companhia da esposa, 

realizando o desjejum, quando foram interrompidos por um dos homens da segu-
rança, absolutamente transtornado, dando conta de que tropas do exército haviam 
se posicionado em volta do palácio e um oficial com escolta estava adentrando o 
palácio. O presidente se levantou e, acompanhado de sua segurança, foi ao encontro 
dos visitantes.

Antes que o Presidente lhe dirigisse alguma palavra, o coronel fez continên-
cia, identificou-se e comunicou a sua missão, estava ali para conduzir o presidente 
preso por ordem da junta militar que já anunciara a sua deposição. A esposa deveria 
preparar-se pra deixar o palácio e seria conduzida a local de sua escolha. 

O Presidente encarou o coronel impassível, voltou-se para os homens da se-
gurança e comandou “prendam esses intrusos”. Os homens do Presidente esboçaram 
um tímido movimento para cumprir a ordem, mas os homens do coronel, em nítida 
maioria, apontaram-lhe as armas e os desarmaram. Dirigindo-se ao Presidente o co-
ronel se impôs: “o senhor é meu prisioneiro, reconheça a fragilidade da sua situação 
e será tratado com respeito; escolta, posicione-se em torno do prisioneiro e siga-me”.

O Presidente sentiu o desabamento do seu mundo. Mil perguntas ocorre-
ram... Parecia tão irreal tudo aquilo... a facilidade como se depunha um presidente... 
tratava-se apenas de uma prisão ou sua vida estaria correndo perigo? Caminhava 
cabisbaixo, tentando concatenar as ideias... que estaria ocorrendo com seus minis-
tros, com o poder legislativo, com sua mulher? quem estaria no comando supremo 
do movimento? Como reagiriam o conjunto das forças armadas, os políticos de sua 
base aliada, o Supremo, o povo que iniciava o dia sob um regime inconstitucional? A 
Igreja, aliás, as igrejas, como reagiriam, apoiariam o golpe?

O povo, que poderia esperar do povo de seu país que vinha demonstrando 
insatisfação com o seu governo, não obstante os esforços que vinha realizando para 
aprovar reformas necessárias, para recolocar o País em condições de enfrentar tur-
bulências internas e externas na área das finanças públicas, do equilíbrio fiscal. Ator-
mentado no mais alto grau seguia, sem perceber, a cadência dos passos da escolta. 
Poderia se considerar um ex-presidente? A sedição conseguiria se impor àqueles 
que estariam dispostos a defender a lei e a ordem, haveria confronto entre as forças 
armadas? A Marinha e a Aeronaútica como se posicionariam?

Fora conduzido à presença do triunvirato que empunhara o poder; o repre-
sentante do Exército tomou a palavra: os revoltosos tinham o país sob seu domínio, 
mas achavam que seria prudente apresentar ao povo uma situação que trouxesse 
tranquilidade sob todos os aspectos, inclusive quanto às relações internacionais. O 
comando tinha o respaldo da tropa e das entidades mais representativas do empresa-
riado e até mesmo dos sindiicatos e de autoridades eclesiásticas; todos reconheciam 
que o país estava correndo o risco de uma guerra civil, tal a audácia e o poder que 
demonstravam forças ilegais no confronto com as polícias e mesmo com núcleos das 
forças armadas. Queriam que o presidente assinasse um documento já redigido pelo 
qual declarava a sua renúncia ao cargo de presidente; seria uma forma de pacificar o 

país. Desde o momento em que fosse reconhecida a ausência de confrontos - o que 
seria facilitado com a divulgação da renúncia,  o poder seria entregue à presidência 
do Supremo Tribuna Federal, visando à convocação do processo eleitoral para que o 
país voltasse à normalidade.

O Presidente recebeu a caneta e o esboço do documento que estava dirigido 
ao Congresso Nacional, empunhou a caneta, passou os olhos pelo documento, enca-
rou os seus algozes... e desmaiou.

Ao final do relato o presidente abraçou-se com a esposa, foi ao desjejum, 
vestiu-se, entrou no carro, chegou ao palácio de trabalho, ditou a carta de renúncia 
para uma secretária atônita, assinou-a, pediu que encaminhasse ao Congresso Na-
cional, voltou ao palácio residencial, abraçou a esposa, beijou-a, afastou-se do corpo 
querido e declarou solenemente, com os braços abertos: “querida, estamos livres!”
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 A VIAGEM. O HOMEM.  O BEIJO.
Valfredo Melo e Sousa

“Renunciar a pensar é renunciar a ser homem”. 
(Hanah Arendt)

Nos jardins da Casa Branca, residência 
que já pertencera a George Washing-
ton, em 25 de abril de 2018, dois esta-
distas se cumprimentam com um bei-

jo – Donald Trump (EUA) e Emmanuel Macron 
(França). Ato simbólico e emblemático como um 
corpo político. Trump sussurra ao ouvido do inter-
locutor (e para a mídia mundial): “Eu gosto muito 
dele”. Antes que fakes news fossem produzidas, Ma-
cron abre seu discurso no Congresso americano, 
falando em inglês, e lembra o vínculo especial que 
Paris e Washington trazem historicamente. Para 
invocar laços comuns, o presidente francês traz à 
memória, o encontro entre o escritor e diplomata 
Benjamim Franklin e o fi lósofo francês Voltaire 
onde beijaram as faces um do outro, em 1778. 

O presidente francês afi rma: “Isso pode lem-
brá-los de algo”. Daí pra frente foram fraternos abra-
ços e beijos, até o plantio de uma árvore, e um jan-
tar em Mount Vernon, casa do primeiro presidente 
americano e Grão-Mestre da Maçonaria, George 
Washington. Nas entrelinhas fi cam imagens subli-
minares desse beijo fi losofal.

François-Marie Arouet – o Voltaire, aos 
oitenta e quatro anos, cidadão do mundo, foi 
iniciado maçom na Loja Neuf Souers, em Paris, 
naquele ano de 1778, na maior Sessão Magna de 
Iniciação de que se tem notícia. Entrou no Tem-
plo pelos braços de Benjamim Franklin. O astrô-
nomo Joseph Lalande foi o Venerável Mestre que 
conduziu os trabalhos. “Éreis maçom antes mesmo 
de receberdes a característica e haveis preenchido 
os deveres antes de contrairdes sua obrigação en-
tre nossos irmãos”, pronunciou o Irmão e Abade 
Cordier.  O ato solene estremecera o trono de 
Luiz XVI. Bombardeios de fake news assolaram o 
mundo: intrigas, mentiras, calúnias nas questões 
movidas contra o ínclito filósofo. Voltaire era an-
ticristo! Voltaire era ateu!  Nada o atingia. No leito 
de morte, em maio do mesmo ano, 1778, perso-
nagens ilustres, magnatas, príncipes, vinham em 
peregrinação visitar aquele a quem chamavam 
“Patriarca de Ferney”. Voltaire defendera os cam-
pônios de Saint Claude, os servos do Jura, o cava-
leiro La Barre, o protestante João Calas, a família 
Sirven, o General Lally acusado de traição, a viúva 
de Montbailly.  

Do outro lado, Benjamim Franklin, o mais 
versátil dos americanos do século XVIII, escritor e 

diplomata. Autor da “Autobiografi a” (Memoires de 
La Vie Priveé). Um self-made-man. “Quando os ho-
mens estão ocupados fi cam mais satisfeitos”. 

Neste viés cria um “esquema para emprego de 
vinte e quatro horas por dia”. Toda manhã começa 
com uma pergunta: “Que bem posso praticar hoje”? 
- e toda noite ele se pergunta: “Que bem pratiquei 
hoje”? - O estilo infl uenciou mais de duas gerações 
de jovens americanos. Seus aforismos despreten-
siosos e sua sabedoria mundana formaram outra 
obra: Almanaque do Pobre Ricardo (Poor Richard’s 
Almanac). Quando Franklin morreu, em Filadélfi a, 
era considerado a mais famosa fi gura de cidadão de 
todo o mundo. Foi considerado “o maior homem e 
melhor ornamento da época e do país em que viveu”. 

Hora de lembrar: evento igual ocorreu neste 
mesmo dia e mês do ano de 1960, quando o presi-
dente da França, General De Gaulle, visitou o pre-
sidente Eisenhower nos EUA (sem beijos) e falando 
em francês, ante o Congresso americano: “America-
nos fi quem, a saber! No grande jogo que agora come-
ça, nada conta mais, para a França, do que a razão, 
a resolução, a amizade do grande povo dos EUA. Vim 
aqui para vo-lo dizer.” Início da busca do difícil equi-
líbrio da Guerra Fria que hoje se reinstala.

VIETNANZINHO 
CANDANGO

 ou 
A MANCHA 

QUE NÃO SAI

Nicolas Behr

não se esqueçam

do massacre da GEB

façam um fi lme,

documentário,

escrevam um livro,

comentem com os amigos,

mas não se esqueçam

não se esqueçam nunca

do massacre da GEB 

A MALDIÇÃO DO VICE
Manoel Hygino dos Santos

Ele não é tão conhecido em Minas como deveria. Refi ro-me a Aylê-Salassié Filgueiras Quintão, jornalista e 
professor, doutor em história cultural. Antes de tudo talvez, homem de imprensa. Trabalhou na Folha de 
S. Paulo, Última Hora, Rádio JB, Diário Popular de SP, Correio Braziliense, correspondente em Londres e 
enviado especial para coberturas diversas na América Latina. Não sei se pertenceu a equipes de jornalis-

tas esportivos, mas sei que cobriu os Jogos Olímpicos de Atenas, Pequim e Londres. Em seu currículo, esclarece-se 
que se graduou em jornalismo, política e história, lecionando na Universidade de Brasília e na Católica. Autor de 
dez livros, entre os quais Jornalismo Econômico, Americanidade, Rupturas e Codinome.

Chama a atenção: nasceu na tranquila Piraúba, na Zona da Mata mineira, cidade de que conheci apenas 
uma senhora, casada com amigo meu, que pertencera ao setor de distribuição do saudoso Jornal do Brasil. E agora 
eis o Aylê Salassié que lançou, neste tumultuoso 2018, Pinguela, a maldição do vice, pela Editora Otimismo, de 
Brasília. O vigoroso trabalho é dedicado à Associação Nacional de Escritores, à Academia de Letras do Brasil e à 
Academia Ubaense de Letras, representada pelos seus presidentes Fabio de Sousa Coutinho, Flávio René Kothe e 
Marum Sallum Alexander. 

Em resumo, ele – o autor – constatou que, nos 50 dos 129 anos de República, o Brasil foi governado por vice-
-presidentes nada menos que 11 vezes, em decorrência de algum impedimento do titular. Está na contracapa: “o cargo 
de vice-presidente parece amaldiçoado. Este livro trata do momento de passagem do poder para Michel Temer e da 
conturbada gestão do vice”. O atual presidente seria uma vítima da história ou mais um protagonista do caos. 

O prefaciador, Hélio Marcos Prates Doyle, observa que os textos do volume refl etem o espanto da popu-
lação, a angústia dos indivíduos e indignação do jornalista, que constituem o espírito da obra. Não o inspiraram 
a ideologia nem o misticismo, mas sim a “ansiedade nata do repórter”, confundindo-se com o “olhar curioso do 
historiador, uma boa simbiose, representando a união de duas perspectivas distintas, mas complementares”.

Nos textos, identifi cam-se contradições que emperram o crescimento do Brasil, fazendo lembrar as “lacunas 
históricas”, de Hanna Arendt. Delas, resultaram diagnósticos melancólicos sobre a gestão do Estado e as carências da 
população. Na convivência com os fatos, viu-se surgir entre nós uma pluralidade de partidos, de políticos e de agentes 
marginais que constroem falsas realidades, acobertadas ou acobertando cinicamente um mundo de transgressões.

Ayliê confessa que se deparou com a “fi gura aparentemente solitária de Michel Temer, vice-presidente da Re-
pública, um senhor indeciso, porém teimoso, e que se propôs a apenas concluir a transição do mandato presidencial”. 
O ex-presidente FHC, aliás, classifi cou o governo dos vices de “uma pinguela”, título do livro ora comentado. 

O Brasil precisaria ter um vice? É uma das várias perguntas que emanam das quase quatrocentas páginas. 
E o vice herdou uma administração da máquina do Estado desarrumada, a economia em recessão, o desemprego 
generalizado, o país em estado confl ituoso e população sem ter no que acreditar. E mais: uma operação jurídico-
-policial inquisitória anticorrupção, além de expor os ranços oligárquicos na política e os protagonistas transgres-
sores emergentes. 
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 CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE  
JOSÉ GODOY GARCIA

Salomão Sousa

Comemora-se em 2018 o centenário de nasci-
mento do poeta José Godoy Garcia, que foi 
sócio da Associação Nacional de Escritores 
(ANE) e um dos fundadores do Sindicato de 

Escritores de Brasília. Para comemoração do relevante 
evento para a poesia do Centro-Oeste e para a cultura de 
Jataí (GO), foi realizada naquela cidade goiana, em 3 de 
junho, data de seu nascimento, uma sessão magna, da qual 
participamos como debatedor e contou  com exposição de 
Ionice Barbosa, de Catalão, que vem se especializando na 
obra do homenageado através de estudos e pesquisas para 
suas teses universitárias.

O poeta nasceu naquela cidade, onde passou a in-
fância entre tropeiros e prostitutas e assistiu à passagem 
da Coluna Prestes. Ele sempre retornaria àquela cidade 
para se refugiar da perseguição política e para convívio 
com irmãos e outros familiares, ele que ficou órfão na 
infância, sendo criado pela avó Maria Rita Guimarães e 
pelo tio Marcondes de Godoy, que foi deputado estadual e 
intendente municipal de Jataí. 

José Godoy Garcia, que residiu em Brasília de 
1957 até seu falecimento, integrou, como assessor jurídi-
co, a Comissão Goiana para a Mudança da Capital Fede-
ral, presidida por Altamiro de Moura Pacheco, e que fora 
criada pelo Governador José Ludovico de Almeida (Juca 
Ludovico). 

A Geração 45, que José Godoy Garcia formou com 
José Décio Filho, Domingos Félix de Souza, João Accioli 
e Bernardo Élis, foi responsável pelo redirecionamento da 
literatura para o Modernismo em Goiás. Não confundir o 
grupo com aquele homônimo, que representava no plano 
nacional o retorno a uma literatura conservadora em ter-
mos de temática e de composição. 

Quando José Godoy Garcia faleceu, em 20 de ju-
nho de 2001, declaramos ao Correio Braziliense que a poe-
sia brasileira perdia uma maneira de ver o mundo, uma 
poesia marcada pela pureza e pela inocência, e também 
pela autenticidade. No mesmo dia, a poeta e crítica literá-
ria Darcy França Denófrio enfatizou ao jornal O Popular 
que, por unanimidade, Godoy é considerado o principal 
poeta do Modernismo goiano, apesar de ter precursores 
como Léo Lynce e José Décio Filho. Na contramão, José 
Fernandes, que foi estudioso da Literatura Goiana, decla-
rou que José Godoy Garcia é poeta engajado. Se a sua poe-
sia fosse engajada, ela não estaria em ascensão em épocas 
de visceral nojo ao marxismo-stalinismo, merecendo re-
gistrar que, em 2013, o livro Poesia (que reúne sua obra 
poética) foi obra de referência no vestibular da Universi-
dade Federal de Goiás e vem sendo escolhida para várias 
teses universitárias, as quais podem ser consultadas na 
íntegra no ambiente virtual. 

O artigo que Alaor Barbosa publicou na Revista 
da Academia Goiana de Letras sobre o Modernismo em 
Goiás também não é, em parte, justo com José Godoy 
Garcia, pois considera que “Bernardo Élis e José Godoy 
Garcia (após defecções, em 1956, do Partido Comunista) 
publicaram mais livros do que antes, sem abandonarem o 
protesto e a denúncia; mas se comportando, com cautelosa 
dissimulação, ou simplesmente calando opiniões políticas 
e procurando apresentar-se publicamente como ‘literatos 
puros’, sem a antiga eiva ideológica”. Se não estavam na 
militância política, certamente que esses autores puderam 
dedicar mais tempo à literatura. Certamente, não pode-
riam centrar suas obras numa temática que pudesse ter 
um direcionamento ideológico, pois agora eram ‘literatos 
puros’. E é o caso de perguntar se a expressão “literato 

puro” pode ser reconhecida como é reconhecida a expres-
são “puro sangue”. O que se deve dizer é que José Godoy 
Garcia escreveu “poesia pura”, sem contaminação da “eiva 
ideológica”, que não abandonaria enquanto vivesse.

Tanto a sua poesia não foi engajada que ele não 
produziu nos doze anos de militância marxista-leninista 
(1945/57). O livro Rio do Sono, concluído em 1944, que 
dedicou a Mário de Andrade, foi publicado em 1948, e 
só vinte e quatro anos depois (1972) publicaria Araguaia 
Mansidão, seu segundo livro de poesia, que teria divulga-
ção limitadíssima na época em razão de censura do Golpe 
de 1964 pelo interventor de Goiás.

À medida que a poesia de José Godoy Garcia vai se 
desvinculando da indevida classificação de engajada em 
razão de sua militância marxista-stalinista, ela vai ocu-
pando seu espaço não só em Goiás, mas também no es-
trangeiro. Ela já consta de antologias de poesia brasileira 
publicadas na Alemanha, na França, Portugal e Espanha, 
e seus livros integram o acervo das principais bibliotecas 
das universidades americanas. 

Em 2005, a família de José Godoy Garcia con-
seguiria indenização em favor da esposa Maria Rachael 
Garcia por anistia do poeta por ter sido impedido de 
exercer a advocacia no período de abril de 1964 a 1980 
em decorrência de motivação exclusivamente política. Os 
advogados que representaram a família relacionam no 
processo as perseguições que os órgãos de repressão re-
gistram sobre José Godoy Garcia nos arquivos da ABIN: 
atuação no jornal O Estado de Goiás, órgão de divulgação 
do Partido Comunista; como advogado, em Brasília, teria 
o poeta sido mentor de assaltos e outras atividades sub-
versivas no Brasil; foi indiciado em IPM, em 06.07.1972, 
onde foi solicitada sua prisão preventiva; por ter sido au-
tor do romance O Caminho de Trombas, que retrata ati-
vidades de movimento de camponeses em Formoso; por 
ter publicado no jornal Cinco de Março, em 10.06.1968, 
artigo “no qual eram feitos ataques à Revolução de 1964 e 
à classe militar”; e, ainda, registro nos órgãos repressivos, 
datado de 15.04.1972, em que é “citado como advogado 
em Brasília, mentor de assuntos e outras atividades sub-
versivas no Brasil com verbas recebidas do estrangeiro e 
autor do Estatuto da Associação dos Lavradores de For-
mosa e Trombas”; por figurar na relação dos fundadores 
da Associação Cultural Brasil/Cuba do Distrito Federal; e 
por atuação como advogado da Associação dos Lavrado-
res de Formosa e Trombas (GO). 

Em declaração do advogado José Luiz Bittencourt, 
colhida pelos advogados como elemento de prova do 
processo de anistia de José Godoy Garcia, ele afirma que 
foram colegas no Departamento Estadual de Cultura e, 
antes, no Departamento de Imprensa e Propaganda, que 
ambos militaram na advocacia e que, depois de ele se tor-
nar militante do Partido Comunista, José Godoy Garcia 
teve cassado o registro de advogado. Declara ainda que ele 
“foi um grande poeta e é um dos nomes de maior impor-
tância do mundo cultural de Goiás. Um brasileiro nascido 
em Goiás que sempre lutou contra o autoritarismo, o ar-
bítrio e a injustiça social. Um marxista que acreditou na 
filosofia política dos que abraçavam a sua doutrina”. 

Ainda José Luiz Bittencourt, num dos três capítu-
los do livro A consciência da palavra dedicados ao poeta, 
afirma que a poesia de José Godoy é inspirada na inven-
tividade. “Muito diferente de sua personalidade no conví-
vio social, isto é, de sua conduta humana, pois irreverente, 
agressivo, irônico, tornava sempre difícil desvincular o 
real da fantasia em suas descrições literárias. Não poupava 

crítica dura e pesada àqueles que considerava débeis nas 
incursões no mundo das letras, “gênios da imbecilidade” 
como ... definia os favelados da poesia, expressão um pou-
co estranha, mas vivamente ilustrada de sua combativida-
de no terreno da estética e da arte”. 

Fábio Lucas, em artigo consagrador da poesia de 
José Godoy Garcia, aclama que “o lado catártico não atin-
ge nele a ideologia bélica, como se quisesse combater a 
violência com outra violência. O seu apelo social veste-se 
de um realismo antifascista. Mas seu discurso não visa o 
ato da repressão, antes a conquista da liberdade: liberdade 
do corpo, da alma, do viver em plenitude, com os outros e 
para os outros, construtivamente”.

Ressaltamos que José Godoy Garcia era combati-
vo no seu exercício civil, na prática jornalística de crítica 
hostil aos governantes da ditadura, mas de uma poesia 
integrada à paisagem goiana, à urbanidade de Brasília, e 
de um convívio pacífico com os amigos, seja nos bares ou 
em sua casa na quadra 706 Sul, próximo à Biblioteca De-
monstrativa. Uma das maiores lembranças de nosso con-
vívio de viva amizade foi sua presença em um dos meus 
aniversários. Só um poeta desequilibra as formas das rela-
ções capitalistas: presentear o amigo com uma braçada de 
folhas de bananeira.

 FÁBULA CRIAÇÃO 
INICIAL  

(BRASÍLIA)

José Godoy Garcia
 
A terra viu o crime
Foi no acampamento da
“Pacheco Fernandes”.
Os operários, encurralados,
reclamavam direitos.
Eram dez horas no pla-
nalto.
Foram metralhados.
A madeira curtida
pelo sol
e pela chuva
foi feita em pedaços
(eles amoitavam-se
nas casas de tábuas)
feita em sangue.
No caso não mais se falou.
 
Havia iniciado a vida no ermo.
Tudo agora diluía-se
no emaranhado de humanidade
que despontava de esquinas
de matos e encostas.
Sinais humanos,
terra ferida.
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COMEDORES DE BATATAS
Raquel Naveira

Coloco na travessa as batatas quentes, lisas, fumegantes. Preparei um prato 
especial nesta noite fria de junho.
A batata é uma planta perene, selvagem, de flores e frutos e, no subterrâ-
neo do solo, guarda a surpresa dos tubérculos comestíveis, gemas amare-

las, ricas em amido e carboidrato. Sua origem remonta a milhares de anos, às ramas 
espalhadas pela Cordilheira dos Andes, à beira do Lago Titicaca, cultivada pelos 
antigos incas. Os invasores espanhóis dizimaram os incas e levaram para a Europa 
esse tesouro. Alimento fundamental, o preferido em muitas áreas urbanas, capaz de 
trazer solução para a fome do mundo.

Que quadro impressionante é o “Comedores de Batatas”, de Van Gogh! Usan-
do uma paleta de cores escuras como preto, marrom e ocre, retratou uma cena do 
cotidiano camponês medieval, com sua miséria, escassez, falta de recursos. A mesa 
rústica, as batatas numa vasilha de cerâmica ao centro, sob a chama trêmula de um 
lampião que ilumina as faces de criaturas rudes, sôfregas, interrogativas. As mãos 
grosseiras da mulher partindo os pedaços. Escreveu o artista em carta ao seu ir-
mão Théo que se aplicara conscientemente em dar a ideia de que essas pessoas que 
comem as batatas com as mãos, também lavraram a terra. Que o trabalho manual, 
árduo, trouxe-lhes a nutrição honesta. E assim, entre goles de café nas canecas e bo-
cados de massa, a luta se desenvolve, sofrida e fraterna.

Essas figuras preocupadas com a pouca comida são a representação da fome. 
Nos lugares com fome de ética, o povo padece fome. Tudo passa, menos a fome do 
homem, sempre renovada. O pão é a necessidade de cada dia. O homem é escravo da 

sua enorme fome. E há tantas fomes: fome na alma, fome por amor, fome de conhe-
cimento, fome de justiça, fome de imortalidade. Fome: puro instinto. Com fome, o 
homem é surdo e bruto. Escreveu o poeta russo Maiakóvski que gente era pra brilhar 
aqui e na eternidade, brilhar como farol. E continuou: “Gente é pra brilhar não pra 
morrer de fome.” Essa frase foi citada por Caetano Veloso em sua canção “Gente”. 
Os poetas nos levam a refletir sobre a fome como desgraça social, fome como va-
zio, fome que tira a dignidade. A banda Titãs gritou alto e bom som que gente não 
quer só comida, a gente quer comida, diversão, arte, vida de qualidade. A gente quer 
prazer, alívio da dor, felicidade, ser inteiro, íntegro, ter nossos desejos e vontades 
supridos em vários níveis, até o espiritual, até o caminho das estrelas. Sentimo-nos 
sensíveis às mais diversas causas, choramos, empunhamos bandeiras, enquanto mi-
lhares de seres humanos morrem de fome ao nosso lado e não vertemos sequer uma 
lágrima por eles.

Quando Josué entrou na Terra Prometida, cessou o maná, o alimento branco 
como pluma, que caía do céu na travessia do deserto. Eles então comeram do trigo, 
das novidades dos frutos das lavouras de Canaã, onde jorravam leite e mel. Longe 
dali, num continente desconhecido e vermelho, pulsava na carnadura do planeta o 
segredo das batatas. 

“– Tenho fome e sede de você, da sua presença, estava com saudade...”, mur-
muro em voz baixa, a terrina nas mãos. “– Divido com você minha comida, as gene-
rosas batatas. Para você, eu cozinho.”

NELSON RODRIGUES E O GOLEIRO DO 
LIVERPOOL

Marcelo Torres

No futebol, Nelson Rodrigues teve dois grandes 
amores. Um era a seleção brasileira: se entra 
em campo com o nome do país, ele dizia, e 
com um fundo musical que é o nosso hino, 

então é a pátria em calções e chuteiras.
A outra paixão era o tricolor carioca. Se o Flumi-

nense jogasse no céu, ele morreria para ver o seu time. O 
torcedor do time, segundo Nelson, não é muito de ir ao es-
tádio, prefere até ficar em casa, no sofá, lendo um jornal, 
vendo televisão.

Porém, jurava ele, de mãos espalmadas, basta o Flu-
minense precisar, que aí se dá o milagre: tricolores —  os 
vivos, os doentes, os mortos — todos aparecem. Os vivos 
saem de suas casas; os doentes pulam de suas camas; os 
mortos saltam de suas tumbas.

Ele, ainda moleque em Aldeia Campista, os pés no 
chão, a calça furada, a Primeira Guerra Mundial explodin-
do, mas a única e definitiva preocupação era mesmo o tri-
color. “Enquanto morria um mundo e começava outro, eu 
só via o Fluminense”.

Foi o que ocorreu no último sábado, quando o Bra-
sil estava quase parado, o mundo com dois doidos varridos 
(um americano e um coreano puxando cabelinho de um, 
cabelinho do outro) e, na Ucrânia, aconteceria a final da 
Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Liverpool.

Só que o seu Fluminense, quase ao mesmo tempo, 
jogaria com a Chapecoense e precisava do torcedor. Por-
que, em caso de vitória, o time poderia dormir na liderança 
do campeonato. De quebra, derrubaria um tabu histórico 
— o de nunca ter vencido o bravo clube catarinense.

Então, nada de Liverpool e Real Madrid, mais de 13 
mil tricolores saíram de suas casas, de suas camas, de seus 
túmulos e foram empurrar o time no Mário Filho, inclusive 
Nelson Rodrigues, que saiu de sua tumba com uma bengala 
e pegou um metrô até o templo sagrado do Maracanã.

Desta feita, lá não encontrou a grã-fina das narinas 
de cadáver, que, com uma camiseta amarela pirateada, es-
tava há três horas parada numa fila quilométrica em Copa-
cabana, tentando encher o tanque do seu belíssimo carro 
importado.

Já na tribuna do Maraca, Nelson encontrou um ve-
lho personagem, o Sobrenatural de Almeida, que ali estava 
para torcer pela Chapecoense, pela manutenção do tabu — 
isto era o óbvio ululante —  e não tirava os olhos do goleiro 
do Fluminense.

Ocorre que, já no segundo escanteio para os ca-
tarinenses, o perigo rondando a cidadela tricolor, Nelson 
notou o mau presságio e expulsou o fantasma a bengala-
das: — Vai secar o diabo! Vai lá ver se eu estou na Ucrânia!

No Rio, a intervenção de Nelson Rodrigues deu 
certo para o tricolor, que abriu o placar com o lépido Pedro. 
Logo em seguida Marcos Júnior ampliou. Já em Kiev, o So-
brenatural botou os pés no estádio e os olhos fixos em Loris 
Karius, o jovem goleiro do Liverpool. 

Acabou o primeiro ato no Rio, dois a zero para o 
tricolor, começou o segundo capítulo lá na Ucrânia, e ainda 
estava no zero a zero.

Nelson, embora no Maraca, também estava em 
Kiev. “A bola é um reles, um ínfimo, um ridículo detalhe”, 
ele dizia. “O que procuramos no futebol é o drama, é a tra-
gédia, é o horror, é a compaixão”.

Com cinco minutos no segundo ato do espetá-
culo, eis que o Sobrenatural mira as mãos, as luvas do 
goleiro Loris Karius, e este, abduzido, entrega a bola de 
bandeja para Benzema. O Real abre o placar e bota uma 
mão na taça.  

Vejam que coisa: numa cena, numa só cena, estava 
estampado o drama, a tragédia. E também a compaixão. 
Tudo caía desgraçadamente como luva nas mãos do golei-
ro, cuja atuação era perfeita até aquele momento.

Os vermelhos, os rapazes de Liverpool, até que che-
garam ao empate, num suspiro, e foram, solidários, abraçar 
o arqueiro. Mas não era mesmo o dia do time dos Beatles. O 
Real logo a seguir desempatou, com uma obra-prima, um 
gol de bicicleta de Bale, talvez o mais bonito tento em finais 
de Liga dos Campeões.

E o mesmo Bale, aos trinta e um, soltou o tiro de 
misericórdia, uma bomba nas mãos de Karius, mas este, 
coitado, este já sentia todo o peso do mundo sobre seus 
ombros, não aguentou.

A bola, como que empurrada pelo Sobrenatural de 
Almeida, caiu como um peru depenado entre a linha e a 
rede. E o mundo do goleiro caía junto.

Segundo Nelson, “o  problema do arqueiro não se 
resume ao desgaste físico, ele sofre um constante, um inin-
terrupto desgaste emocional”.

“Debaixo dos três paus, parado, dá ideia de um chu-
pa-sangue que não faz nada, enquanto os outros se matam 
em campo. Ilusão! Na verdade, mesmo sem jogar, mesmo 
lendo gibi, o goleiro faz mais do que o puro e simples esfor-
ço corporal”.

“Ele [goleiro] traz consigo uma sensação de res-
ponsabilidade que, por si só, exaure qualquer um. Amigos, 
eis a verdade eterna do futebol: — o único responsável é o 
goleiro, ao passo que os outros, todos os outros, são uns 
irresponsáveis natos e hereditários”.

“Um atacante, um médio e mesmo um zagueiro po-
dem falhar. Podem falhar e falham vinte, trinta vezes num 
único jogo. Só o arqueiro tem que ser infalível. Um lapso 
do arqueiro pode significar um frango, um gol e, numa pa-
lavra, a derrota”.

“O brasileiro já se esqueceu da febre amarela, da va-
cina obrigatória, da espanhola, do assassinato de Pinheiro 
Machado. Mas o que ele não esquece, nem a tiro, é o cha-
mado ‘frango’ de Barbosa”.

“Qualquer um outro estaria morto, enterrado, com 
o seguinte epitáfio: — Aqui jaz Fulano, assassinado por um 
frango. Ora, eu comecei a desconfiar da eternidade de Bar-
bosa quando ele sobreviveu a 50. Então, concluí de mim 
para mim: — Esse camarada não morre mais! Não morreu 
e, pelo contrário, está cada vez mais vivo”.

Depois de tudo o que vimos, vamos torcer para que 
as palavras de Nelson para Barbosa sirvam também para o 
goleiro do Liverpool. Loris Karius não morreu. Nem para 
a vida nem para o futebol. E tem mais: ou minha intuição 
é uma ilusão ou esse rapaz ainda vai fazer milagres aos 
borbotões. Bola para frente e força, Loris Karius!

Marcelo Torres é jornalista, baiano, torcedor do 
Vitória, mora em Brasília (e já foi goleiro).  


