
QUAL O FUTURO DA LITERATURA DE FICÇÃO?
Gilmar Duarte Rocha

Eis uma questão que irrompeu dia des-
ses numa sessão solitária de pensamen-
tos vagos. Qual o futuro da literatura 
de ficção, mormente o romance, dentro 

do contexto de um mundo permeado de mídia 
para todo lado? Mais que isso. Independente do 
bom livro de histórias emular hoje com jogos ci-
bernéticos, distribuição digital de música e vídeo 
(streamings), filmes completos à palma da mão, 
até o próprio livro que pode ser lido através de 
plataformas HD, a essência dessa questão resi-
de no fato de que o conteúdo, as mensagens, as 
ideias, até o ludo que as obras fictícias transmi-
tem, já perdem espaço para a realidade ao nosso 

redor, tema inclusive de um artigo recente  do 
crítico literário Christian Schwartz, publicado na 
Folha de São Paulo sob o título “Que futuro pode 
ter a ficção literária no mundo do pós-verdade?”. 

Christian cita no seu artigo o ensaísta 
Julian Fuks, autor do premiado “A resistência” 
(Companhia das Letras, 2015), obra que põe em 
cheque o foco do romance atual, que simples-
mente deixou de fabular no mundo pós-verda-
de, ou pós-ficção, ou além da ficção.

“Eis então que a verdade que há tempos não 
ganha respeito e grande estima em tantos campos 
do conhecimento. A verdade que em nossa gerência 
diária de informações estaria caindo em descrédi-

to, a verdade que recupera nas obras literárias uma 
centralidade imprevista”, argumenta Fuks.

Em suma, o que ele, Fuks, alerta é que a 
nossa ficção atual está pautada em enredos ve-
rossímeis, verdadeiros, que também pressionados 
pela obrigatoriedade de incluir no enredo temas 
atuais como o preconceito, a diversidade, a ética, 
a biodiversidade, a sustentabilidade, terminam 
afluindo numa vala comum e por consequência 
deixam de cativar um público que outrora se de-
liciava com histórias de outro mundo; com ques-
tões humanitárias que não se viam em outro lugar 
senão nas produções dos escritores realistas.

Continuação na página 6
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TONS DO 
BOVARISMO

Valfredo de Melo e Souza

Vladimir Nabokov, em “Lições 
de Literatura”, faz uma aproxi-
mação literária para a leitura do 
romance Madame Bovary, de 

Flaubert (1821-1880), editado em 1856. Um 
atrativo é a sentença de que o romance tem 
a ver com o adultério, contendo situações e 
alusões que chocaram o governo puritano e 
convencional da França. Obscenidade: decre-
tou uma Corte de Justiça. Flaubert foi proces-
sado; ganhou a causa. 

Tempos depois, Tomas Henry Hu-
xley (1825-1895), escreverá suas Lições 
Elementares de Fisiologia (1866), dez anos 
após a edição de M. Bovary, sendo obriga-
do a omitir o fato de que o corpo humano 
possuía órgãos sexuais; isto existiria para 
“gente baixa” (prostitutas e rapazes e rapa-
rigas do campo). 

Continuação na página 12

DE HERÓIS E BANIDOS 
Flávio R. Kothe

Há alguns anos, Mário Goettems me 
telefonou para perguntar o que eu sa-
beria sobre nosso antepassado Johann 
Peter Ritter (1850 – 1883), além do 

fato de ele ter participado da Guerra do Paraguai 
(1864 – 1870). Estava preocupado em saber se ele 
teria sido um desertor ou não. Eu disse que não 
acreditava, pois eu havia visto uma vez, no Arqui-
vo Histórico do Colégio Mauá em Santa Cruz do 
Sul, um documento, se bem lembro de 1871, por-
tanto após a guerra contra o Paraguai, em que ele 
comprava da viúva Carlota Lewis (de quem vem 
o nome do bairro Dona Carlota) uma faixa de 
terras, que começava na ponte do Arroio Grande, 
onde passava a antiga estrada para Rio Pardo, e se 
estendia, a partir da ponte, por cerca de um quilô-
metro e meio (a contagem era em braças) ao longo 
dessa estrada e, a partir da mesma ponte, descia o 
Arroio Grande por cerca de 1300 metros. Ele se 
tornou dono, portanto, de toda a região que hoje 
é o Setor Industrial de Santa Cruz do Sul, o maior 
centro de produção de cigarros do planeta.

Há uns anos, conversando com a parenta 
Carlinda Melchiors (falecida em 13.1.2016, aos 
noventa anos, mãe da atual vice-prefeita de San-
ta Cruz do Sul), ela me explicou a confusão: real-
mente teria havido antigamente um colono que o 
exército de Rio Pardo havia convocado, mas que 

decidira não ir para a guerra. Ele tinha vivido 
durante anos escondido no mato, pois de tempos 
em tempos patrulhas vinham procurá-lo. Não se 
tratava, porém, de Johann Peter Ritter. Se não se 
fizer um registro escrito disso, logo vai se perder a 
consciência adquirida.

Este nasceu em 1850, no vilarejo de Buch, 
no Hunsrück, como os seus antepassados, cuja li-
nhagem se tem documentada até 1639, com Ma-
thias Ritter, passando por Adolf, Peter, Simon, Pe-
ter, Johann até chegar a Johann Peter. Na linhagem 
materna há sobrenomes como Hammes, Peters, 
Seitz, Klein, Bohr, Scherer. Se ele em 1865-66 já 
estava na guerra, significa que tinha 15 a 16 anos 
quando, mal chegado da Alemanha, teve de servir 
ao exército brasileiro. Essas pessoas tiveram um 
começo muito difícil no Brasil. O exército sediado 
em Rio Pardo simplesmente exigia a participação 
dos imigrantes. A colônia de Santa Cruz foi cria-
da para fornecer suprimentos ao exército sediado 
em Rio Pardo e fazer a ocupação das terras numa 
época de fronteiras ainda incertas. Diz-se que 
muitos filhos de grandes fazendeiros escaparam 
de ir à guerra do Paraguai mandando em seu lugar 
os “voluntários da pátria”, algo sobre o que não se 
gosta de falar. 

Continuação na página 10
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SER MÃE

 Coelho Neto

Ser mãe é desdobrar fibra por fibra
O coração! Ser mãe é ter no alheio
Lábio, que suga, o pedestal do seio
Onde a vida, onde o amor, cantando vibra.

Ser mãe é ser um anjo que se libra,
Sobre um berço dormido; é ser anseio,
É ser temeridade, é ser receio,
É ser força que os males equilibra!

Todo o bem que a mãe goza é bem do filho,
Espelho em que se mira afortunada,
Luz que lhe põe nos olhos novo brilho!

Ser mãe é andar chorando num sorriso!
Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!
Ser mãe é padecer num paraíso!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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O “SYMPHONY OF THE SEAS“
Danilo Gomes

Nunca viajei de navio. Só de barco, gran-
de, na Amazônia. E, antigamente, nas 
barcas da Cantareira, fazendo o percur-
so Rio/Niterói/Rio, embarcando na Pra-

ça Quinze. Nunca fui (e me arrependo) a Paquetá e à 
Ilha Fiscal, a do último baile do Império. Um aden-
do: na bucólica e marítima Paquetá morou o grande 
e esquecido cronista e historiador do Rio de Janeiro, 
Vivaldo Coaracy (1882-1967). Lá também morou o 
grande José Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriar-
ca da Independência – lembra o Padre José Carlos 
Brandi Aleixo, da Diretoria da nossa ANE.

Em 1997, a serviço, fiz viagem em barco pe-
queno, motor de popa, com colegas jornalistas, de 
Macapá para a Guiana Francesa, percorrendo o Rio 
Oiapoque, que parece um mar. Na pequena cidade 
de Saint George, os Presidentes Fernando Henrique 
Cardoso e Jacques Chirac se encontraram. Havia 
problemas na fronteira. No encontro dos Chefes de 
Estado perfilavam-se até soldados da famosa Legião 
Estrangeira, fazendo a guarda de honra. Na volta, 
quase noite, chovia. Deu um certo medo de naufrá-
gio. Ossos do ofício.

Li há pouco n’ “O Estado de S. Paulo” matéria 
de Bruna Toni, de Barcelona, sob o título “Dentro 
do maior navio do mundo”. Gosto de barcos e na-
vios, desde aqueles dos remotos tempos dos fenícios, 
gregos, cartagineses, romanos, chineses, egípcios, 
vikings. Caravelas portuguesas dos Descobrimen-
tos. Navios piratas. Caribe. Ilha Tortuga. Ilha do Te-
souro: Robert Louis Stevenson. Francis Drake. Não 
quero nem lembrar do “Titanic”. 

Fiquei curioso para conhecer, mesmo que 
por jornal, o tal navião transatlântico. É um navio 
– escreve a jornalista –, mas parece um shopping 
center ou um parque de diversões “e quase sempre 
um complexo gastronômico”. O pomposo e elegan-
te nome do bitela é “Symphony of The Seas”. Parece 
coisa de orquestra sinfônica. É a nova embarcação 
de cruzeiros da Royal Caribbean e acaba de partir 
para sua viagem inicial. Saindo do porto de Barce-
lona, o monumento marítimo segue por França e 
Itália, num mágico roteiro de sete noites . 

Esse “Sinfonia dos Mares” fará depois o Cari-
be: três noites custam a partir de US $ 374 por pes-
soa, em cabine dupla. 

São 28 mil toneladas brutas de embarcação. 
O bichão equivale a um prédio de 24 andares. Fi-
quem impressionados, como eu: o megabarco tem 
24 elevadores para hóspedes, 18 deques, 42 bares e 
lounges com 184 barmen, 25 paradas gastronômi-
cas (haja pança!) . Tem mais: espaço para esportes, 
esportes radicais, tirolesa, jogos, tobogã, joalheria, 
cafés, bares (no Bionic Bar, dois robôs preparam 
os drinques), obras de arte contemporânea (pre-
firo as antigas), muito entretenimento, cassino, 
muita música, tecnologia de ponta, umas novida-
des interativas como X-Ray Vision, Android e iOS, 
coisas de um “admirável mundo novo” que não sei 
nem quero saber o que são: são coisas para meus 
quatro netos.

Bares e restaurantes como o Park Café, o 
Jamie’s Italian, o Hooked (frutos do mar e peixes 
frescos), o El Loco Fresh, o Playmakers Sports Bar, 
etc. Muito bonito tudo isso, mas não tenho mais ida-
de, nem pecúnia.

Pasmem: são 2.759 cabines para até 6.780 hós-
pedes, que podem escolher – com vista para o mar 
ou para a área interna. E mais: há cabines gigantes, 
para família grande, com meninada buliçosa, fazen-
do latomia…

Para fechar a programação, antes do jantar 
de gala (sempre tem, é do protocolo), shows de 
patinação no gelo, dança sincronizada e malaba-
rismo dentro d’ água, mais o musical da Broadway 
“Hairspray”.

Tudo muito bom e bonito, uma sinfonia ma-
rítima em grande estilo, mas eu, na minha idade, já 
não dou conta dessa folia. Excuse-me, please, pes-
soal da Royal Caribbean. Mas continuo amando o 
mar, seu som, sua cor, suas gaivotas e alcatrazes, 
sua brisa. Boa viagem para vocês! Agora, desem-
barcado, já em terra firme, vou tomar uma cerveja 
no boteco da esquina, no Bar do Grao ou na Qui-
tuart… Vamos nessa, “bora pro boteco”, grande 
cronista Paulo Pestana ? Em terra firme, este velho 
marinheiro fica até prosa, diante de um caneco de 
chope. Com colarinho, digo, com creme. O creme 
que compensa, como diria o chef Claude Capdevi-
lle, da Toca do Chope, na Quituart, no Lago Norte 
desta juscelínica Brasília, que não tem mar, mas 
um bonito lago… 
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“PRESENÇA”: UMA PUBLICAÇÃO  
GRANDIOSA

Cunha e Silva Filho

Muita gente ainda torce o nariz para 
publicações oficiais não sabendo que, 
assim agindo, comete um erro palmar. 
Se o Estado custeia, no plano cultural, 

revistas ou mesmo livros, não me parece haver mal 
algum nessa iniciativa. Tampouco vejo como uma 
ação paternalista de um órgão público se este escolhe 
pessoas certas e capazes para cuidarem de uma publi-
cação, a exemplo da já consagrada revista Presença há 
anos editada pelo Conselho Esta dual de Cultura do 
Piauí. Dela guardo um grande número de edições 
que preservo como uma coleção fundamental, um 
inegável patrimônio de importantes estudos por ela 
enfeixados ao longo de toda a sua produção. A revista 
tornou-se, por isso, uma inestimável fonte de pesqui-
sa sobre a história cultural piauiense nos seus vários 
setores de pesqui sa, não só erudita mas de natureza 
popular.

Desde a sua estreia já dava sinais de que chega-
ria para ficar, ao contrário de tantas re vistas culturais 
brasileiras que geralmente ti veram existência efême-
ra. Presença tem resis tido ao tempo e alcançado o seu 
mais recente número, a sua 43ª edição, além de dar 
demons tração insofismável de seu efervescente espí-
rito catalisador e de ser expressivo instrumen to de 
divulgação não só da história cultural piauiense mas 
também por nunca esquecer o fato de que o regional 
faz parte do nacional e, nessa diversidade, consegue 
integrar-se harmoniosamente como unidade espe-
cificamente brasileira. A revista constitui um verda-
deiro fórum de discussões de temática piauiense no 
mais elevado padrão ético-cultural-literário. Por esse 
motivo, ela se diferencia de outras congêneres e daí 
também sua duração.

Grande parte do extraordinário sucesso da  Pre-
sença, cujos lançamentos de edições já se tomaram um 
evento em Teresina, mobilizando imprensa e leitores, 
deve-se ao trabalho incansável e fecundo do presidente 

Memória e Identidade da Cidade de Amarante”, feita 
a quatro mãos, tem um sentido de reivindicação para 
que essa cidade seja incluída entre outras que foram 
contempladas com o programa PAC instituído pelo go-
verno federal com o objetivo de desenvolver ações de 
revitalização, recuperação e preservação do patrimônio 
arquitetônico-paisagístico de cidades históricas brasilei-
ras. Amarante, incompreensivelmente, ficou de fora. O 
segundo artigo, assinado por Natacha Maranhão, tem 
cunho mais jornalístico e, portanto, fala de Amarante, 
sob um foco mais pessoal, mostra a cidade nos seus 
aspectos econômico, histórico, literário e sociológico, 
mencionando vultos intelectuais mais conhecidos da 
cidade e ainda traz um fac-símile de uma carta do pre-
sidente Juscelino Kubitscheck ao prefeito de Amarante, 
Simão de Moura Fé, com data de 1961.

O número da revista ainda insere um comovente 
poema em quadras, em homenagem a Teresina, “Cidade 
Verde”, de autoria de Hardi Filho, belo poema no qual as 
qualidades sonoras e rítmicas do poeta são novamente 
confirmadas. Não conheço poema melhor de exaltação 
a Teresina, verdadeiro hino de amor à capital piauiense.

A revista se completa com uma resenha enxuta, 
de Enéas Athanázio, sobre recém-publicado livro de crô-
nicas de Jorge Amado, Hora da Guerra; um breve estu-
do-técnico sobre a arte rupestre; um conto de um autor 
que não conhecia, Pedro da Silva Ribeiro; um breve, cla-
ro e elucidativo artigo histórico, acompanhado de fac-
-símiles de documentos, de Jesualdo Cavalcanti Barros, 
de título “Fundação da Vila de São João da Parnaíba”; 
um texto de alto valor para as artes plásticas piauienses 
que aborda, em resumo, alguns ângulos da vida e obra 
do artista Genes Celeste Soares, falecido prematuramen-
te e, por final, um cartum de Jota A no qual o talento 
do artista, entre a ironia e a destreza do traço, vergasta 
os inimigos das florestas brasileiras – tema sempre bem-
-vindo enquanto houver irresponsáveis e criminosos no 
maltratado meio ambiente brasileiro.

JOÃO CAPISTRANO HONÓRIO DE ABREU
Ariovaldo Pereira de Souza

Os grandes vultos da historiografia brasi-
leira precisam, ser sempre relembrados. 
Assim é a biografia de João Capistrano 
Honório de Abreu, um dos mais notáveis 

historiadores brasileiros. Um dos primeiros grandes 
historiadores do Brasil, produziu ainda nos campos da 
etnografia e da linguística. 

Nasceu em 23 de outubro de 1853, em Maran-
guape, Ceará, faleceu aos 73 anos em 13 de agosto de 
1927, no Rio de Janeiro. Seu movimento literário teve 
ênfase no Realismo. 

Historiador, Capistrano de Abreu fez seus pri-
meiros estudos em rápidas passagens por várias esco-
las. Cursou humanidades. Em Fortaleza, foi um dos 
fundadores da Academia Francesa, órgão de cultura e 
debates, progressista e anticlerical, que durou de 1872 
a 1875. 

Aprovado em concurso público para a Biblioteca 
Nacional durante a gestão de Ramiz Galvão. Em 1879 foi 
nomeado oficial da Biblioteca Nacional. Lecionou Coro-
grafia e História do Brasil no colégio Pedro II, nomeado 
por concurso em que apresentou tese sobre o Descobri-

mento do Brasil e seu desenvolvimento no século XVI. 
Eleito para a Academia Brasileira de Letras recusou-se a 
tomar posse. Dedicou-se ao estudo da história colonial 
brasileira, elaborando uma teoria da literatura nacional, 
terra e raça, que reproduzia os clichês típicos do colonia-
lismo europeu acerca dos trópicos, invertendo, todavia, 
o mito pré-romântico do “bom selvagem”. É patrono da 
Academia Cearense de Letras e da cadeira 23 da Acade-
mia Brasileira de Literatura de Cordel. Em 9 de dezem-
bro de 2003 o Correio brasileiro edita o selo comemo-
rativo aos 150 anos de Capistrano de Abreu. Em 1953 o 
Correio brasileiro também emitiu selo comemorativo ao 
centenário de nascimento do referido historiador. 

João Capistrano Honório de Abreu foi influen-
ciado por Tobias Barreto e Sílvio Romero. Fixou-se no 
Rio de Janeiro a partir de 1875; lecionou no Colégio 
Aquino; foi colaborador de O Globo; redator da Gazeta 
de Notícias e participou da vida literária da Corte. Ca-
pistrano de Abreu renovou os métodos de investigação 
e interpretação historiográfica no Brasil. De início ba-
seou-se nos princípios de Comte, Taine, Buckle, Spen-
cer, e afirmou-se adepto do determinismo sociológico, 

pretendendo com seus estudos deslocar “as leis fatais 
que regem a sociedade brasileira”. Mais tarde, com o 
trabalho na Biblioteca Nacional e com a leitura de pen-
sadores alemães como Ranck, Bucher, Edvard Meyer, 
Sombert e Wundt, evolui-se do positivismo para o 
realismo histórico, e a pesquisa cuidadosa e imparcial 
das fontes conferiu às suas interpretações um caráter 
objetivo. Suas análises da civilização brasileira partem 
do estudo do ambiente, dos fatores geográficos, raciais, 
econômicos e psicológicos. Também, estudo descritivo 
dos aspectos de um povo ou grupo social. De acordo 
com o pensamento de Buckle, ressaltou a influência 
das massas e do homem comum na evolução histórica 
e diminui a importância atribuída aos chefes ou heróis. 

Capistrano exerceu grande influência sobre os 
historiadores de sua geração, sobretudo Rodolfo Gar-
cia, Pandiá Calógeras, Afonso Taunay e Paulo Prado. 
Seu estilo reflete a economia e a objetividade de sua 
orientação técnica. Sua obra mais importante é Capí-
tulo da História colonial,  1500-1580, de grande poder 
de síntese e que lhe confirmou a superioridade como 
historiador aos recenseadores de fatos, nomes e dados.

do Conselho Estadual do Piauí, o professor e escritor M. 
Paulo Nunes. Creio que a pessoa desse escritor se confun-
de mesmo com parte significativa da feliz história dessa 
revista. Do editorial à revisão, a par da constante e ope-
rosa contribuição dele próprio à revista, M. Paulo Nunes 
já deixou nas suas páginas uma marca inconfundível e 
duradoura. Presença, essencialmente, é uma publicação 
literária na mais rigorosa acepção do termo.

Dessa maneira, se explica sem muita dificuldade 
o quanto a revista deve ao esforço e ao critério do presi-
dente do Conselho Estadual de Cultura, quer na escolha 
de sua equipe, quer na crescente qualidade de um núme-
ro para outro, quer na supervisão de outros itens envol-
vidos na publicação: impressão, capa, cores, disposição 
gráfica, revisão, ilustrações e suporte jornalístico, tudo 
realizado com dedicação, esmero e beleza.

Li, de ponta a ponta, o nº 43, que está estupen-
do. Abrangente, como de costume, na escolha das ma-
térias selecionadas, neste número apresenta dois temas 
centrais, o primeiro, uma homenagem ao centenário da 
morte de Euclides da Cunha, incluindo contribuições 
sobre a vida e a obra do grande escritor fluminense, a 
cargo da Redação da revista, uma visada geral do valor 
literário, jornalístico, histórico, sociológico e científico 
de Os sertões, em breve ensaio assinado pelo ficcionista 
Oton Lustosa, num desdobramento de sua participação 
em mesa redonda realizada, em agosto do ano passado, 
pela Academia Piauiense de Letras durante uma expo-
sição da vida e obra do homenageado e um estudo vi-
goroso e atualizado do historiador Dagoberto Carvalho 
Jr. de título “Euclides da Cunha: Inflexões sociológicas 
do realismo literário brasileiro.” Neste estudo, só senti a 
falta de uma referência à obra de Clóvis Moura, Introdu-
ção ao pensamento de Euclides da Cunha (Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1964).

O segundo tema refere-se a duas matérias que 
valorizam a cidade de Amarante, sobretudo seu patri-
mônio arquitetônico e cultural. A primeira, “Cultura, 
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CIDADÃO HONORÁRIO DE BRASÍLIA

Em cerimônia realizada no Auditório Cyro dos Anjos, no dia 9 do mês passado, a 
Câmara Legislativa do Distrito Federal formalizou a entrega ao Presidente da ANE, Fabio 
de Sousa Coutinho, do título de Cidadão Honorário de Brasília.  

Na foto, o escritor agraciado aparece entre o Deputado Cláudio Abrantes, autor da 
proposta de cidadania honorária aprovada pela unanimidade de seus pares, e o associado 
Rossini Corrêa, que proferiu saudação a Fabio de Sousa Coutinho, em nome de colegas, 
confrades e amigos. 

BRASIL
Paulo Fernando Silveira

Filhos da Pátria! Despertem! 
O tempo da ignorância e da indolência arrefece 
No horizonte, pondo fi m a perpétua teimosia. 
Instando pela radical mudança, que carece,
O clarão da alvorada uma nova era anuncia!

Filhos da esperança! Preparem-se! 
O berço esplêndido antes prometido.
Veloz e exequível se põe ao alcance,
Mas, de mãos dadas, só será construído 
Mediante árduo trabalho em continuo lance!

Filhos da concórdia! Avancem! 
Alienados e inertes deixem de esperar acontecer.
Castiça, a paz depende da justiça magna. 
Só é digno do Direito quem por ele pugna
E do natural embate faz por merecer! 

Filhos do momento! Evoluam!
A participação responsável de cada um é exigida
No esforço conjunto da renovação perseguida.
Legitimado a cobrar dos políticos ética e probidade,
Só está quem se conduzir com honra e honestidade.

Filhos do Futuro! Unam-se! 
Atentem, pois, que a felicidade e a prosperidade 
Da terra que habitam desde a tenra idade 
De vocês dependem unicamente. 
E de ninguém mais efetivamente!

Filhos do amor! Sorriam!
O Brasil é um país afortunado. 
Sonho, liberdade, dignidade, alegria e esperança,
Do passado glorioso uma tênue e esmaecida lembrança, 
Agora caminham juntos, para sempre, neste solo sagrado.
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CIDADÃO HONORÁRIO DE BRASÍLIA
DISCURSO DE AGRADECIMENTO

(Brasília, DF, 9 de agosto de 2018)
Fabio de Sousa Coutinho

A alegria de passar a integrar o seleto quadro de cidadãos honorários 
de Brasília só não supera a honra que sinto por ter sido votado para 
receber tamanha distinção pública.
A dimensão da honraria, contudo, não me fará traduzir o 

agradecimento devido em longo exercício de retórica. No terreno da oratória, 
tenho procurado seguir, ao longo da vida, e de modo invariável, ensinamento 
que me foi transmitido por um sábio colega de ofício, nos primórdios de minha 
trajetória profissional: fale alto, para ser ouvido; claro, para ser entendido; e bre-
vemente, para ser aplaudido.

Lavrada no cartório competente do registro civil de pessoas naturais, a 
certidão que comprova, formalmente, meu nascimento anota que ele ocorreu no 
Distrito Federal. Ao ser homenageado com o título que hoje se festeja nesta casa 
de escritores, adquiro uma dupla cidadania no Distrito Federal, unidade da fede-
ração brasileira que, há 58 anos, mudou de lugar, mas manteve o nome oficial. A 
primeira condição cidadã me deu a naturalidade carioca, a segunda me confere 
a prerrogativa de passar a ser um brasiliense.

O que fiz para merecer uma e outra? Para poder dizer, orgulhosamen-
te, que sou carioca, não fiz, a rigor, absolutamente nada. Tive, tão-somente, a 
fortuna de nascer na Cidade Maravilhosa. Para tornar-me brasiliense, pelo re-
conhecimento generoso do Deputado Cláudio Abrantes e de seus ilustres pares 
da Câmara Legislativa do Distrito Federal, vivi, trabalhei e produzi aqui, nos 
últimos 25 anos.

Visceralmente desafeto da autorreferência e refratário à egolatria, vejo-
-me, porém, na circunstância de, com a brevidade que a coerência impõe, recor-
dar que cheguei a esta capital por força de compromisso de natureza contratual 
e societária, consistente na abertura de filial de banca de advocacia em Brasília. 
Um quarto de século depois daquele já remoto 1993, tenho a felicidade de dizer 
que o primeiro estagiário que recrutamos é o atual chefe do Escritório, um dos 
maiores e mais prestigiados em seu segmento.

Exerci por um triênio, de 2009 a 2012, o mandato de Conselheiro da Co-
missão de Ética Pública da Presidência da República, empenhado, em caráter 
permanente e ao lado de  brasileiros do quilate intelectual e moral de José Pau-
lo Sepúlveda Pertence, Marília Muricy Machado Pinto e dos saudosos juristas 
Herman Assis Baeta e Humberto Gomes de Barros, na implementação, pela via 
do processo administrativo, de uma pedagogia da ética, que nos permitisse, no 
ambiente republicano e democrático, usufruir coletivamente de uma governança 
ética e,  idealmente, de uma sustentabilidade ética nas relações institucionais e 
funcionais da Administração. Foi um trabalho movido a patriotismo e esperança, 
sem qualquer remuneração ou compensação de ordem material. Ao realizá-lo, 
tive presente, em todos os momentos, a lição imortal de Agostinho, bispo de 
Hipona, homem santo e culto, para quem: “A esperança tem duas filhas lindas: 

a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como 
estão; a coragem, a mudá-las.”

Em outro triênio, 2013-2016, ocupei a presidência da 4ª Turma do Tribu-
nal de Ética e Disciplina da OAB-DF, buscando a plena e duradoura dignificação 
de uma das mais belas profissões em que o ser humano pode militar, no interesse 
maior da comunidade em que se insere.

No campo da intelectualidade literária, máxime nesta Associação Nacio-
nal de Escritores, mas, por igual, em outras importantes instituições desta cidade, 
tenho-me dedicado a seu crescimento e fortalecimento, a partir da convicção de 
que a cultura, nas palavras irretocáveis do filósofo liberal  espanhol José Ortega y 
Gasset, “é uma necessidade imprescindível de toda vida, é uma dimensão consti-
tutiva da existência humana, como as mãos são um atributo do homem.”

A dedicação aos redutos culturais não admite omissões, recuos, ausên-
cias e renúncias. Antes, exige que seus responsáveis estejam sempre a postos a 
fim de, com eles, por eles e para eles, avançar rumo à conquista de ganhos para 
a sociedade civil, precípua e necessariamente destinatária dos bens intangíveis 
que à inteligência cabe disseminar, acima de tudo e em benefício de todos. A 
democratização e o compartilhamento da cultura e do conhecimento são partes 
integrantes e essenciais da estrada que pode levar à utopia. Deles fazer pouco 
caso, abandoná-los, negligenciá-los, é praticar a utopia negativa, é investir em 
desprezível e indesejável distopia. E não há como fugir da máxima de Millôr 
Fernandes: “o resultado é o que resultar”.  E eu acrescento: para ele despencamos 
ou dele saímos realizados.  

Este foi, sinteticamente, o rumo que me impus e que procurei seguir, sem 
tergiversar, à frente, nos últimos três anos e meio, da entidade fundada em Brasí-
lia, há 55 anos, por um valoroso grupo de 42 escritores e intelectuais, então resi-
dentes na recém-inaugurada Capital da República.  Alguns deles, por sinal, ainda 
nos distinguem e privilegiam com seu convívio tão inspirador e enriquecedor.

É, pois, com modéstia, entrelaçada a júbilo e emoção, que recebo a nova 
e honrosíssima cidadania que me concedeu o Poder Legislativo local, passando 
a identificar-me como um carioca brasiliense ou, mantendo a imensa admiração 
e o enorme afeto que nutro pela cidade em que vim ao mundo, um brasiliense 
carioca.

Agradeço a presença de todos e a tantos quantos se manifestaram por e-
-mail e em telefonemas, transformando este evento em autêntica e inesquecí-
vel festa de meu coração. Em particular, dirijo um agradecimento ao Deputado 
Cláudio Abrantes, pela generosidade de iniciativa que sobremodo me distinguiu 
como indivíduo na espécie e pessoa no convívio social. Por fim, externo, aqui 
e agora, aberta e publicamente, minha gratidão a Rossini Corrêa, em relação a 
quem tenho o privilégio de ser colega, a sorte de ser confrade, a honra de ser 
discípulo e, acima de tudo, a alegria de ser amigo.

AMADA

Francisco Alvim

Recuo de meu dia para ver-te
e a toda claridade que me trazes

Não te busco
Não saberia encontrar-te
Estás onde o acaso te situa
e és a mesma embora outra me apareças
sempre a resgatar-me
com a vida que me vem de tua face

NEM SEMPRE É LINDO

Noélia Ribeiro

o amor
com sua destreza
tece uma teia invisível
que confunde
paralisa
e destrói a presa
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FILMES SOVIÉTICOS DÉCADA 1920
A GREVE – ENGAJAMENTO E ARTE

Guido Bilharinho

Pudovkin, em seu clássico Argumento e 
Montagem no Cinema (São Paulo, Edito-
ra Iris, s/d, p. 136), e Henri Agel, em Le 
Cinéma (Paris, Casterman, 1955, p. 85), 

citam, como exemplo de montagem simbólica, as 
cenas finais do filme A Greve (Stachka, U.R.S.S., 
1924), de Sergei Eisenstein (1898-1948).

Contudo, sob esse aspecto e essa preten-
são, o cineasta russo não utiliza adequadamente 
a ideia. Pretendendo paralelizar e comparar a 
matança dos grevistas com a dos bois no mata-
douro, o apropriado seria mostrar, ao invés da 
morte de um boi e seu descarnamento alterna-
do com o assassínio em massa dos grevistas, a 
queda de um boi após outro com idêntico re-
vezamento. O efeito seria bem maior, já que a 
eficácia decorreria da sucessão, sincopada e sin-
crônica, da queda dos operários sob as balas as-
sassinas com a derrubada de bois sob o guante 
do magarefe, pontuando-se o final com as cen-
tenas de cadáveres de operários de um lado e os 
corpos dos bois mortos de outro. O símile, no 
caso, é o tiro nuns e os golpes noutros com suas 
consequentes quedas ao solo. O descarnamento 
do boi, por demorado, não é impactante e nem 
estabelece analogia com os tiros e a queda dos 

operários, tendo função ou efeito contrário ao 
pretendido.

Todavia, esse primeiro filme de Eisenstein 
já é obra do gênio, que, de filme a filme, só faz 
consolidar-se e aprimorar-se.

A fotografia, os enquadramentos e angula-
ções, a seleção de fatos da realidade cotidiana dos 
operários, o enfoque de pequenos animais e aves, 
o ritmo da imagem e a direção e interpretação dos 
atores formam ordenado encadeamento de cenas 
e sequências, dispensando até mesmo os letreiros 
que, desnecessariamente, funcionam, no caso, 
como títulos de capítulos, ou, às vezes, simples le-
gendas.

Por outro lado, não se pode negar que 
preside a realização do filme orientação mani-
queísta imposta pelas circunstâncias de tempo 
e lugar. No caso, os operários vitimados são 
bons, puros. Os empresários maus, cúpidos e 
cheios de defeitos. Já o extremismo oposto, que 
domina as mentalidades e a visão da vida des-
tes últimos, julga-os dinâmicos, trabalhadores, 
inteligentes e, por isso, ricos, enquanto que os 
operários são e continuam a ser operários por 
faltos de inteligência e, quando não, por pura 
malandragem. Ambas, visões unilaterais e dis-

torcidas da realidade, que, todavia, não enco-
brem e nem disfarçam o mecanismo da explo-
ração e apropriação do trabalho alheio.

No mais, tudo leva a crer que um dos ob-
jetivos de Eisenstein é, paralelamente a mostrar 
e denunciar a exploração capitalista, incentivar 
a greve e a luta contra essa exploração. Contudo, 
além de o filme não contribuir para isso, é-lhe, ao 
contrário, poderoso antídoto, já que a amostra-
gem das consequências da greve (fome, desespero, 
assassínio em massa de trabalhadores), redunda 
no amedrontamento do operariado.

É certo, porém, que A Greve é realizado a 
partir da realidade nacional soviética de então, 
no sentido de mostrar a seus operários a ex-
ploração e a violência capitalistas, reforçando, 
assim, o regime. Constitui, pois, nesse sentido, 
obra engajada. Como, a seu tempo, os grandes 
afrescos das igrejas e a música sacra. Mas, como 
inúmeros desses afrescos e dessa música, esse 
filme também é artisticamente realizado, sub-
metendo a mensagem à forma, sem o que nem 
configuraria arte. Por isso, uns e outros sobres-
saem e perduram muito além de seu condicio-
namento, projetando-se pelos séculos afora, 
como obras, certamente, perenes. 

Citei outro dia numa entrevista para 
uma revista literária que a literatura 
de ficção caminha a passos largos para 
produzir sketches, esboços, mídia para 

consumo instantâneo, sinopses para alimentar as 
produções de entretenimento da internet, como 
Netflix e companhia, ávidos por um bom roteiro 
que consiga tomar a atenção do cidadão moderno, 
mais afeito em ter a história aos seus olhos do que 
em transportar letras à mente e traduzi-las em so-
nho e epifania. Seremos, então, no futuro, meros 
roteiristas de luxo, nós ficcionistas?

Não sei.
Tirando o poeta, que extrai a sua composição 

da alma e a traduz em versos embriagadores, e se 
mostra indispensável ao longo do tempo, o escritor 
de ficção teve o seu mister reconhecido principal-
mente após a Revolução Francesa, a partir do ad-
vento do Romantismo, corrente literária que provo-
cou um alvoroço entre os consumidores de livros da 
sociedade contemporânea de então.

QUAL O FUTURO DA LITERATURA  
DE FICÇÃO?

Gilmar Duarte Rocha

Se pararmos para fazer conta, excetuan-
do as peças de Shakespeare, as novelas de Ra-
belais, Diderot e Miguel de Cervantes, veremos 
que mais da metade dos clássicos da literatura 
ocidental, em formato romance, foi concebida e 
publicada durante o século XIX.

No século XX, nota-se um aumento subs-
tantivo no número de publicações de bons livros 
do gênero, embora em termos de qualificação as 
produções consideradas top de linha, como os li-
vros de James Joyce, Faulkner, Albert Camus, Gui-
marães Rosa e outros, ficam uma polegada abaixo 
das produções oitocentistas. Até os gigantes que 
pincelaram as letras com arte no início do século 
XX, como Proust, Kafka, Henry James, Machado 
de Assis, trouxeram na sua bagagem a raiz da es-
cola realista que brilhou na segunda metade do 
penúltimo século.

Fazendo uma análise fria, portanto, da 
parábola que traduz a trajetória dos textos ima-
ginários, veremos que há um pico de produção/

qualidade em determinado ponto, talvez há 
cem anos, e essa curva tende a cair a cada déca-
da que passa.

Em princípio não vejo motivo de preo-
cupação, pois, como já citei aqui em um arti-
go publicado no Jornal da ANE, edição de ju-
lho de 2017, com o título também inquisitivo 
“Qual a razão de escrever?”, “o literato tem que 
ter em mente que ele é um ser escolhido por Deus 
para cumprir um desígnio que lhe foi conferido; 
cumprir com satisfação e sinceridade; sentir-se 
sempre feliz naquilo que faz; ser íntegro, hones-
to e irrequieto; e estar antenado constantemente, 
procurando amalgamar as lições aprendidas com 
mestres do passado com as inquietudes e desafios 
que a vida lhe oferece em profusão”.

Como tudo na vida é cíclico, quem sabe 
não está se desenhando no horizonte uma outra 
configuração de expressão literária, talvez diversa 
na forma, mas equânime na essência e na função. 
Assim espero.

Continuação da página 1
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POESIA BRASILEIRA ONTEM E HOJE 
(E SEMPRE?)

Marisa Lajolo

Sem deixar de comentar a atualíssima consciência política que o velho Piaga 
manifesta, Secchin detém-se no belo “Leito de folhas verdes” apontando a 
íntima relação que o poema tece entre a natureza e a voz lírica feminina que 
registra e lamenta a ausência do amado. Aponta ainda o entrelaçamento de 
desencontros amorosos protagonizados por personagens indígenas: a dor da 
índia que em vão espera por Jatir é antecipada pela dor da índia loira cuja 
mestiçagem não lhe permite esperar ninguém : é o lamento de “Marabá” .  
Unificando a presença de etnias representadas muitas vezes por mulheres, Secchin 
identifica, nesta vertente da poesia gonçalvina, o que vai constituir uma pluri-
alteridade crítica, absolutamente original ao tempo em que o poeta do exílio 
publicava seus “ Primeiros, Segundos e Últimos Cantos” .

Mais adiante, gostei particularmente do “resgate” (eu ia dizendo “perdão 
póstumo” ) do Parnasianismo e do leve puxão de orelha nos modernistas:  Secchin 
nos lembra que a liberação geral do verso livre gerou tanta bobagem quanto a 
busca de palavras raras.

São muito sugestivas as considerações sobre a forma “soneto” , que puxam 
para a “estrutura” (eu ia dizendo ossatura...) dos 14 versos do poema a ideia de 
rigor / distanciamento / formalismo que muitas vezes é reduzida a palavra raras, 
rimas ricas, sintaxe arrevesada. (Em tempo: estas considerações de Secchin não 
são nenhuma surpresa: afinal, ele é um exímio sonetista!). 

No seu todo, o capítulo propõe uma profunda “revisão” do Parnasianismo, 
que se encerra pelos comentários ao soneto bilaquiano “ A um poeta “. A ênfase 
com que Secchin comenta, a propósito da metalinguagem tão visível no poema, a 
valorização do trabalho (artesanato?) que o poema opera, articula-se muito bem 
a outros perfis de Bilac que Secchin registra: o Bilac jornalista e o militante pela 
profissionalização do escritor.

Ou seja, surge aí um Bilac bem próximo do nada “estéril turbilhão da rua” ...
Em seus capítulos finais, o livro alinhava questões importantes relativas à 

poesia brasileira contemporânea. E não se descuida – nem de heranças visíveis 
em (bons) poetas de hoje, nem das profundas alterações pelas quais produção e 
circulação de livros passam neste tempo nosso de blogs, homep@ges e simil@res ...

Ou seja: neste 2018, que assinala o centenário da publicação de Tarde de 
Bilac, e os 172 anos da publicação dos Primeiros cantos de Gonçalves Dias, este 
livro de Secchin proporciona a seus leitores uma deliciosa viagem pela estrada da 
poesia brasileira, na qual Gonçalves Dias e Bilac são marcos.

Antonio Carlos Secchin acaba de lançar, pela Autêntica/EdUfmg, Per-
cursos da poesia brasileira . Livro originalíssimo e ótimo. Com lugar 
garantido na estante de todos que gostam de poesia. Os que gostam 
de ler e os que gostam de fazer poesia. E com lugar também garanti-

do nas estantes daqueles que, além de gostarem de poemas, espalham este gosto 
por salas de aula. Ou seja: livro nota dez!

Percursos da poesia brasileira distribui seu conteúdo – originalmente ensaios 
produzidos a propósito de diferentes circunstâncias – na tradicional cronologia 
dos estudos de Literatura Brasileira em cursos de letras e assemelhados. Os textos 
sempre claros, compreensíveis e com pitadas de um delicioso humor – levam seu 
leitor a percorrer a poesia, desde aquela que se fez no Brasil colônia até a que se 
faz hoje. 

Como indica seu subtítulo : Do século XVIII ao século XXI. 
O primeiro grande acerto do livro é que ele não se limita a elencar o que se 

chama de “características” dos vários estilos literários. Cada um destes senhores 
– que tem geralmente “Ismo” por sobrenome – merece, depois de considerações 
introdutórias, transcrição e análise de um poema.

Lindas análises!
Antes de prosseguir nestes comentários, faço uma confissão: quando recebi 

o livro, demorei um pouco para ir além da capa, que já é muito bonita, na sua 
superposição de azuis. Eu estava chegando de viagem, o freezer tinha pifado, os 
congelados consequentemente tinham descongelado, havia duas malas de roupas a 
serem lavadas, e – na portaria – tinha recado da faxineira que a mãe estava doente 
em Sergipe e ela tinha ido para lá... 

Precisa mais?
Daí demorei para mergulhar no livro. Trocado o conversor (?) do freezer, 

lavada a roupa e substituída a faxineira, voltei a ser leitora. E me fui ao livro de 
capa de lindos azuis... E fui me envolvendo na leitura. 

Particularmente dois capítulos me encantaram: “Gonçalves Dias: poesia e 
etnia” e “Presença do Parnaso”. Gonçalves Dias e Bilac, são poetas do meu coração. 
Talvez meus poetas preferidos...

Faz tempo que o autor da “Canção do exílio” me acompanha. Muito 
tempo. Eu e meus irmãos ainda sabemos de cor “ I-Juca Pirama” que nosso pai 
declamava. Já no título do capítulo, Secchin informa o Gonçalves Dias de que se 
vai ocupar: o poeta dos índios, com breve menção ao poema da escrava negra.  

UM ARTIGO PERDIDO
Sânzio de Azevedo

Aí por volta dos anos 70 do século passado, perto dos 100 anos de 
morte de Castro Alves, um amigo norte-americano, Walter Toop, 
conseguiu, por intermédio de uns professores, que eu publicasse 
um artigo sobre o poeta na Luso-Brazilian Review, de Wisconsin.

Depois de discorrer sobre o Romantismo do poeta baiano, lá para o fi-
nal do trabalho, eu dizia que ele ia-se tornando cada vez mais objetivo, como 
se seus versos caminhassem para a plasticidade parnasiana.

Entretanto, o antigo preconceito contra a escola de Bilac, persistente 
até hoje, fez com que a comissão da revista (da qual fazia parte o escritor 
brasileiro Oswaldino Marques) prometesse publicar o artigo, mas com a con-
dição sine qua non de que eu retirasse a alusão ao Parnasianismo. Seria uma 
bela honra publicar um artigo em revista estrangeira, mas preferi não apare-
cer com um texto mutilado num periódico norte-americano...

Não posso reproduzir as sete estrofes do “Crepúsculo Sertanejo”, o mais 
belo talvez dos poemas descritivos do nosso Romantismo. Mas basta ler as duas 
primeiras e as três últimas, e teremos a impressão de estar “vendo” a paisagem:

“A tarde morria! Nas águas barrentas / As sombras das margens dei-
tavam-se longas; / Na esguia atalaia das árvores secas / Ouvia-se um triste 

chorar de arapongas. // A tarde morria! Dos ramos, das lascas, / Das pedras, 
do líquen, das heras, dos cardos, / As trevas rasteiras com o ventre por terra 
/ Saíam, quais negros, cruéis leopardos. /.../

As garças metiam o bico vermelho /por baixo das asas – da brisa ao 
açoite; / E a terra na vaga de azul do infinito / Cobria a cabeça co’as penas 
da noite! //Somente por vezes, dos jungles das bordas / Dos golfos enormes 
daquela paragem, / Erguia a cabeça, surpreso, inquieto, / Coberto de limos – 
um touro selvagem. // Então as marrecas, em torno boiando, / O voo encur-
vavam medrosas, à toa... / E o tímido bando pedindo outras praias / Passava 
gritando por sobre a canoa!...”

Curioso é que somente alguns anos bem mais tarde foi que vim a sa-
ber que Alberto de Oliveira, grande nome do Parnasianismo brasileiro, havia 
observado, numa conferência de 1918, feita na Biblioteca Nacional, “como o 
espírito do moço baiano ia em evolução das formas puídas do romantismo 
para as novas formas de cunho artístico mais leve e delicado da poesia par-
nasiana”.

Mais uma razão para que nunca me arrependesse de ter desistido de 
publicar meu artigo, adulterado, na revista norte-americana...
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A TRAGÉDIA DOS EX-AMORES
Jeová Santana

Na privilegiada condição de formador de professores, há certos textos que 
formam espécie de cânone particular. Ou seja, são apresentados anual-
mente a cada nova turma. No momento, faço isso como profi ssional de 
Letras no âmbito da Universidade Estadual de Alagoas em União dos 

Palmares. Há alguns anos, cheguei a dividir alguns dos textos com os alunos do en-
sino médio. São boas as lembranças. 

É claro que a recolha desse tipo de experiência está aberta a novos es-
critos. Dela faz parte um de Lygia Fagundes Telles que, no findo mês de abril, 
chegou aos longevos 95 anos. O texto intitula-se “O direito de não amar”. Integra 
A disciplina do amor (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980). Este exemplar está 
autografado e acompanhado de uma cartinha datilografada. Trata-se de narra-
tivas breves, nas quais a autora retrata o vivido por meio de fragmentos. Estes 
são timbrados ora por títulos, ora por datas. Estas nos remetem à antiga forma 
do diário. Esse percurso pela memória, contudo, também pode ser visto como 
esboços de ficção.

O fragmento escolhido toca em um tema premente em nosso tempo: a vio-
lência que petrifi ca os amores não iniciados ou fi ndos após algum tempo de partilha. 
Os noticiários estão repletos desse tipo de relato. A Gazeta de Alagoas, por exemplo, 
trouxe em sua edição de 13 de abril (caderno A12. cidades),  a notícia de dois casos 
no mesmo dia, com diferença de horas e quilômetros. De manhã, em Arapiraca, 
Sineide Pereira Campos, 48, agente de endemias, morta supostamente a mando do 
ex-marido, quando ia tomar o café da manhã com os pais. Ela namorava, segundo 
a matéria, um amigo do ex.  À tarde, em Maceió, Faustino Vieira Filho, produtor 
musical, 27, morto pelo ex-marido da namorada.

O texto de Lygia Fagundes Telles abre com a referência a uma das frases 
profundas do escritor Oscar Wilde (1854-1900): “Todo homem mata o Amor”. Tal 
pensamento resultou do turbulento caso de amor entre Wilde e o também escritor 
Alfred Douglas (1870-1945), fato que levou um desafeto a detonar a honra e levar à 
prisão o autor de O retrato de Dorian Gray. Dessa trágica experiência, Wilde cunhou 
outra frase antológica: “O amor que não ousa dizer seu nome.” Se hoje ainda são 
duras as condições para os que têm uma relação homoafetiva, imagine-se na impe-
rialista Era Vitoriana. Felizmente, não é  somente pelos escaninhos da sombra e da 
vergonha que os pares dessa conduta trilham seus passos.

No tocante à questão dos amores contrariados, Lygia Fagundes Telles lembra-
-nos que existem três direções: a primeira é a mais trágica:  “‘Nem comigo nem com 
ninguém!’ Deste raciocínio para o tiro, veneno ou faca, vai um fi o’’’ (p. 118). Na se-
gunda, o rejeitado nutre-se de desejos negativos:  “a pior das vinganças é não matar, 
mas deixar o objeto amado viver” (p.118). Nessa perspectiva, torce-se para que o 
casamento do outro seja um fracasso, que lhe nasça “um fi lho debiloide”, que sofra 
com as variações corporais: “vai fi car gorda, tem propensão para engordar” (p. 119).

A terceira saída é a mais nobre e a mais difícil: renunciar. Nem matar, nem desejar 
o pior, mas “simplesmente renunciar com o coração limpo de mágoa ou rancor, tão lim-
po que em meio ao maior abandono (difícil, hem!) ainda tenha forças para se voltar na  
direção da amada como um girassol na despedida do crepúsculo. E desejar que ao menos 
ela seja feliz” (p.119).  As palavras são poéticas e alentadoras. Para vê-las no cotidiano, 
no entanto, precisaríamos passar por uma revolução cultural.  Aos que fi caram para lutar 
pela memória de quem se foi em tais circunstâncias, só resta o verso do samba “Notícia 
de jornal” (1961), de Luís Reis e Haroldo Barbosa: “A dor da gente não sai no jornal”. 

‘A NOITE É DOS PÁSSAROS’: 
UM  EXERCÍCIO ORIGINAL E VIRTUOSO

Edmar Monteiro Filho

Queiramos ou não admiti-lo, somos uma 
Nação fundada sobre a escravidão, e não 
apenas dos povos africanos, ofi cialmente 
extinta há pouco mais de cem anos, mas 

também dos povos que aqui viviam antes da chegada 
da esquadra de Cabral, em 1500. De fato, não estamos 
sozinhos num concerto mundial em que a violência 
tem origem nas diferenças não apenas de cor da pele 
como também de crença, de origem, de convicção 
política e tantas outras. Mas sofremos especialmente 
as consequências de um feixe de misérias ocasiona-
das pelo tratamento de seres humanos como bestas 
durante centenas de anos. Ainda hoje, há os escravos 
com carteira assinada, os escravos sem segurança, 
sem garantias, os escravos humilhados pela necessi-
dade absoluta. 

Aquele que domina e escraviza entende o outro 
como inferior, criatura vinculada ao conceito de utili-
dade, seja para realizar as tarefas que o dominador não 
deseja ou não está apto a realizar, seja para dar prazer ou 
simplesmente alimentar a vaidade de deter a posse de ou-
tro ser humano – ainda que, no mais das vezes, tal do-
mínio venha justifi cado pela negação da humanidade do 
escravizado. Assim, a escravidão nasce da diferença que 
se autoriza a suprimir a dignidade ao outro, na medida 
em que lhe retira não apenas a liberdade, mas a autode-
terminação. 

A necessidade de levar a civilização ou a sal-
vação a povos considerados inferiores muitas vezes 
serviu de pretexto para escravizá-los, com base numa 
concepção que se traduz pela máxima: “minhas ideias 
e meus costumes são melhores e mais verdadeiros que 
o do outro e, por isso, é preciso impô-los para o seu 
próprio bem”. No caso dos portugueses que chegaram 
às terras brasileiras, a ideia de civilização entrou em 
choque com certos costumes impeditivos da sua pró-

pria existência, casos do incesto, do homicídio e da 
antropofagia. Por isso, a existência do sacrifício huma-
no e do canibalismo acabaram suscitando não apenas 
o repúdio e a proibição, mas também a imposição de 
outras atitudes igualmente contrárias à convivência, 
como o genocídio e a escravização. 

Ainda que a antropofagia praticada pelos povos 
indígenas em tempos coloniais seja o eixo temático do 
precioso romance “A Noite é dos Pássaros”, do escritor 
paraense Nicodemos Sena, seu enfoque é outro. Trata-
-se – nas palavras do próprio autor – de uma experiên-
cia que parte da história para avançar pela literatura, 
buscando a atmosfera dos mitos indígenas e “despindo-
-os da roupagem imposta pelo colonizador”, de modo a 
construir uma narrativa que mergulha fi rmemente “na 
penumbra dos sonhos”. O relato aborda as peripécias 
do naturalista português Alexandre Rodrigo Ferreira, 
feito prisioneiro dos tupinambás em 1751. Conforme 
o costume, o cativo recebe o tratamento de hóspede, 
enquanto aguarda o momento em que será morto e 
devorado, como forma de vingança a pelos inúmeros 
membros da tribo mortos pelos portugueses. Seus dias 
se passam em angustiosa espera, lendo e relendo um 
desgastado volume que narra as aventuras do mercená-
rio alemão Hans Staden, que viveu situação semelhante 
à sua, sobreviveu ao sacrifício e retornou ao país natal 
para redigir as memórias do cativeiro. Para amenizar 
sua angústia, Alexandre conta com uma importante 
aliada na fi gura da jovem Potira, fi lha do chefe tupi-
nambá, que por ele se apaixona e promete salvá-lo do 
ignóbil destino que o espera. 

A pesquisa extensa realizada pelo autor, os en-
xertos da língua tupi nas falas dos personagens, a deta-
lhada descrição da vida na aldeia, estabelecem um con-
junto rico e verossímil, que foge do meramente exótico 
ao se apoiar a todo instante nas inserções da mitologia 

indígena no enredo. A beleza da poesia tupi, liberada 
do exotismo romântico, mas em diálogo reconhecido 
com obras fundamentais da nossa literatura, desde 
“Caramuru”, passando por “I-Juca Pirama”, até chegar 
aos modernos “Cobra Norato” e “Macunaíma”, trans-
forma “A Noite é dos Pássaros” num exercício original 
e virtuoso, no qual História e mito, fantasia e registro 
fi el do real e a força da linguagem estão a serviço de 
uma narrativa de amor e de costumes. E, como se não 
bastasse, serve ainda ao propósito de suscitar interes-
santes refl exões acerca do verdadeiro signifi cado da 
cultura em sua ampla diversidade. 

Difícil não enxergar na revoada fi nal dos pás-
saros uma espécie de polifonia de cores e signifi cados 
dentro de uma suntuosa sinfonia. 

ERRATA

O conto Don Carlito, de 
Flávio René Kothe, saiu no nº 87 
do JORNAL da ANE com erros 
de natureza editorial. O texto 
definitivo, fornecido pelo Autor, 
foi publicado na versão em PDF 
do Jornal e passou a integrar a 
coleção que figura no site da 
ANE.
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MARGARIDA
Raquel Naveira

Se eu fosse uma flor, seria uma margarida. De pétalas 
fechadas ao entardecer e toda aberta, cheia de 
contentamento, acolhendo o sol, ao despertar pela 
manhã. Quando criança, despetalava a margarida 

para saber o número de anos que faltavam para me casar, 
repetindo o refrão: “Bem me quer, mal me quer.”

Margarida, em inglês, daisy, significa “o olho do 
dia”. A flor justifica esse nome pelo movimento de dobrar 
a corola ao final do dia, como se fosse dormir. Lembrei-
-me do nosso velho professor de inglês, no curso Clássico, 
Nagib Raslan, magrinho, com seu jaleco branco e uma 
régua na mão, escrevendo no quadro a letra de uma anti-
ga canção popular, Daisy Bell. A letra dizia assim: “Daisy, 
Daisy, give me your answer do/ I’m half crazy all for the love 
of you.” Traduziríamos assim: “Margarida, Margarida, dê-
-me sua resposta/ Estou louco de amor por você.” Regida 
pelo mestre/maestro, eu cantava como se fosse uma con-
dessa britânica, prestes a trocar o luxo das carruagens por 
uma bicicleta construída para dois amantes.

Fazendo uma releitura de Fernando Pessoa e seus 
heterônimos, encontrei nos poemas atribuídos a Álvaro 
de Campos, o engenheiro naval, uma cantiga escrita “em 
estado de inconsciência alcoólica”, que começa assim: “Ai, 
Margarida,/ Se eu te desse minha vida,/ Que farias com 

ela?” Seguida do “Soneto Já Antigo”, onde ele completa: 
“Olha, Daisy, quando eu morrer tu hás de/ Dizer aos meus 
amigos aí de Londres,/ Que embora não o sintas, tu escon-
des/ A grande dor da minha morte.” Estranho o heterôni-
mo mais urbano e alucinado de Pessoa escrever irônicos 
poemas de amor à misteriosa musa Margarida/Daisy!

A primeira vez que esse nome, Margarida, en-
trou com força em meu imaginário, foi ao assistir, na 
década de setenta, à novela de maior audiência de to-
dos os tempos: As Pupilas do Senhor Reitor, com a atriz 
Márcia Maria no papel da doce Guida e Agnaldo Rayol 
como o donjuan Daniel. Mais tarde, li embevecida o ro-
mance português de Júlio Diniz que inspirou a novela. 
A temática girava em torno da tese segundo a qual a 
vida simples e natural torna as pessoas alegres e felizes. 
O autor descreve os campos, as figuras humanas, os há-
bitos e ideias, os costumes burgueses. As personagens 
são autênticas, reais. O Dr. João Semana, por exemplo, é 
o retrato fiel do cirurgião João José da Silveira, médico 
de Júlio Diniz, já tuberculoso, fazendo tratamento na 
aldeia de Ovar. O Reitor encarnava o clero convertido 
a uma postura liberal. Margarida era a heroína, a mu-
lher-anjo, fada ou samaritana, plena de virtudes, capaz 
de recuperar com mansidão o mais duro dos homens. 

Resumindo: beleza e bondade encantam e mudam as 
circunstâncias difíceis (ainda acredito nisso).

Visitando o Museu do Prado, em Madri, um qua-
dro me chamou a atenção: “As Meninas”, de Velásquez, 
pintor da corte espanhola no século XVII. A infanta Mar-
garida, aos cinco anos, com um vestido dourado, no estú-
dio do artista, cercada por damas de companhia, os olhos 
cravados em seus pais, cujo reflexo é visível no espelho 
da parede. Fiquei imaginando qual teria sido o destino de 
Margarida: casou-se? Permaneceu solitária? Envelheceu 
trancafiada num castelo? Ficou louca? Sucumbiu a algu-
ma febre? Pústulas de varíola fecharam-lhe a garganta? 
Foi exilada para um país distante? Decapitada?  Um mis-
tério. O retrato de Margarida é tão fascinante que Pablo 
Picasso pintou, séculos depois, mais de quarenta variações 
dessa obra.

Pesquisei: ela se casou ainda menina com o im-
perador do Sacro Império Romano Germânico, Leopoldo 
I, seu tio. Faleceu de parto aos vinte e dois anos, pobre e 
frágil Margarida, com sua testa ampla, gerada por prínci-
pes de Habsburgo.

A margarida representa a inocência. A inocência 
nos protege, enquanto andamos distraídos, perfurando 
noites e dias. Seria uma margarida, se fosse flor.

AMIZADE
Emanuel Medeiros Vieira

Era só amizade. Ela não tinha paixão por mim, eu também só a queria como amiga.
As pessoas não acreditam que isso possa existir.
Assim, não liberávamos os “baixos instintos”, como em certas estórias de “amor”: 

ciúme, raiva, posse, agressão etc.
Sempre caminhávamos.
Era uma manhã de sol pleno, maio, Planalto Central do país.
Alice tinha uns olhos “de verdade”. Seus interlocutores não a enganariam com 

facilidade.
E ela pegava na veia, ia direto ao ponto:
– “O que é pior: o câncer ou a tortura?”
A tortura.
– “Por quê?”
A tortura “fica” para sempre. O câncer, mesmo com reza brava, mata.
Ela parecia estar compadecida.
Eu temia cair na autopiedade.
Lembrei do que um cineasta dissera, quando indagado se acreditava no inferno 

“cristão”.
Ele não respondeu que o inferno era aqui mesmo.
Mas para ele, o inferno não existiria – seria apenas um mito.
O inferno era a ansiedade e a depressão – disse.
Alice complementou: “E a insônia”.
Eu iria dizer – mas pareceria pomposo: e a injustiça.
Mas a injustiça não era um inferno em si, mas uma espécie de “antivalor”.
– “Nas estórias, as pessoas dizem frases heroicas, retumbantes, na hora de morrer”, 

ela disse.
Eu olhei para ela, uns bonitos olhos azuis, alta, magra.
Complementou:
– “O que você diria?”
 Repetiria mestre Machado de Assis no sexto capítulo do seu romance “Quincas 

Borba”: “Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas”.
– “Você é um romântico confesso: não diria isso”, Alice riu. 
“Espírito Santo, entra na minha vida”, reivindicava meu pai, e dizia que, durante a 

existência, eu deveria pedir o mesmo. Ele era autêntico.
Alice perguntou: 
– “Entrou?” – o Espírito Santo.
Fingi que não tinha escutado a indagação.
“Espírito Santo, toca a minha vida”.
– “Tocou?”
 “Espírito Santo, renova a minha vida”.
– “Renovou?”
Não fingi mais que não havia escutado.
Disse: 
Talvez Ele tenha deixado para fazer tudo isso na Hora Suprema. 
 Eu driblara a morte algumas vezes, mas ela ganharia sempre: tinha todo o tempo 

do mundo.
– “Vão te chamar de pessimista...”
 Eu já estou acostumado. Só  escrevo o que sinto. Não sou relações públicas nem 

marqueteiro.
Meu pai acreditava que o Bem iria vencer. Mas muitas vezes advertiu: “Não 

subestimes a força o mal, meu filho”.
Subestimamos. Quebramos a cara.
Eu falei: Alice, quando passo por jardins de infância, vendo crianças muito 

pequenas, fico pensando nelas – não agora, mas no futuro.
– “Você sempre procurou entender a genealogia do Mal”, ela disse.
– Por essa razão sempre li Dostoiévski, tentei brincar.
E pensei nesta gênese, através de Stavrogin – o personagem do escritor russo, em 

“Os Demônios”.
Seminal? Niilista total. Ele era tão forte que não conseguia defini-lo.
Foi um personagem premonitório que “antecipou” a Revolução Russa?
Não saberia dizer.
– “Citas muito”, falou Alice.
– “Quem não te conhece, poderá dizer que és um ‘filósofo de boteco”, complementou.
Eu iria dizer: não ligo. Mas me importava sim.
Ela percebeu o meu desconforto e tentou suavizar.
– “Essa autenticidade total é impossível”, Alice comentou.
– “Queres captar tudo, sentir tudo, como uma esponja que tudo absorve”.
Fiquei em silêncio.
– “Muitos poderão pensar que é mera erudição, em uma estória na qual nada 

acontece”, reforçou.
Simulei um sorriso – era mais uma careta.
Ela olhou para mim.
– “Ficaste chateado ou aborrecido?”
Não.
– “E depois de Dostoiévski, buscaste entender ai culpa sem sentido”.
 Sim: gosto muito de Franz Kafka.
E busquei entender o pecado e a Graça – redenção – lendo o cristão Graham Greene.
Mas na hora final, Alice, tentarei levar comigo a imagem de um berço, olhando, 

pedindo que alguma “força maior” protegesse uma menina, ainda um bebê e, anos 
depois, um menino.

Não ficaram comigo, mas essa imagem ficará para sempre – colocava música 
numa vitrola para eles, sim, rezava.

 Ela agora é adulta, ele adolescente. 
Iria falar em “perdas”, mas temi cair no sentimentalismo e no vitimismo.
Seria piegas se caísse na queixa.
Ela riu de novo, me beijou no rosto, nos despedimos, a manhã terminava, as 

crianças saíam da escola, cada um com suas vidas – era apenas mais um dia, um dia nas 
nossas existências – que passaria também, e não sei a razão, em casa, fiquei olhando – e 
contemplando mais – uma foto emoldurada dos meus pais mortos.
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DE HERÓIS E BANIDOS
Flávio R. Kothe

A aristocracia francesa não pagava impostos a pretexto de que ela 
é que marchava para a guerra. Sobrava lá aos campesinos e ao 
terceiro estado sustentar todos os custos do Estado, o que levou à 
Revolução de 1789.

No livro de Klaus Becker sobre a participação de alemães na Guerra 
do Paraguai, há o registro de um Ritter com nome condizente a Johann Peter 
Ritter. Houve em Tuiuti uma ofensiva do exército paraguaio com cerca de 
nove mil homens. Os argentinos, ao verem tantos inimigos, fi zeram estraté-
gica retirada. Ficaram os alemães, cerca de 150 homens, provavelmente um 
grupo de sapatadores, vanguarda para fazer pontes e abrigos. Decidiram fa-
zer frente aos paraguaios, esperando reforços: a proporção era de um contra 
sessenta. Cerca de um terço morreu, um terço foi ferido e um terço sobrevi-
veu inteiro. Johann Peter Ritter foi ferido no joelho. Promovido a cabo, deve 
ter convalescido lá e continuado até o fi m da guerra. O soldo acumulado 
durante anos lhe permitiu comprar as terras que hoje são o bairro industrial 
de Santa Cruz do Sul.

Conta-se na família que ele teria voltado do Paraguai com o seu futuro 
sogro. Casou com Catharina Konzen e teve seis fi lhos. O que se conta na fa-
mília é que as lembranças das atrocidades da guerra passaram a atormentá-lo 
cada vez mais, caindo ele em profunda depressão. Em 1883, aos 33 anos, ele 
se enforcou num capão na região de Cerro Alegre Alto. Como era costume 

católico na época, em vez de haver compaixão pelo infeliz, apenas se cavou 
uma cova por baixo do corpo e se cortou a corda, deixando-o cair. Não há 
túmulo, não há monumento, não há nome de rua, para alguém que pode ser 
considerado herói da guerra. Alguém ser lembrado ou esquecido não depen-
de apenas de seus méritos.

Os arquivos brasileiros sobre a Guerra do Paraguai ficaram fecha-
dos. Sabe-se, no entanto, que a chacina contra os paraguaios praticada 
pelos Aliados foi imensa. Diz-se que no fim da guerra, de cada oitenta 
homens paraguaios restou um, o que levou as mulheres a terem de com-
partilhá-los. 

Uma vez perguntei ao embaixador Augusto Estellita Lins, hoje já fa-
lecido, se ele tivera acesso aos arquivos do Itamaraty sobre essa guerra. Ele 
disse que sim, mas nem entendia por que se mantinha a restrição ao acesso, 
pois a maior parte era formada por jornais, especialmente europeus, que re-
latavam a guerra. Sim, havia denúncias contra o comandante Caxias, acusa-
do de genocídios, tendo sido substituído pelo Conde d’Eu, marido da prince-
sa Isabel. Alguns príncipes europeus acompanharam a parte fi nal da guerra 
para torná-la mais “civilizada”, mas há o registro de uma cena, na presença 
deles, em que um grande número de paraguaios tinha sido trazido ao novo 
comandante e este, de espada erguida, dissera: “à minha direita, escravizem-
-nos; à minha esquerda, degolem-nos”. E assim foi feito.

CIDADÃO 
FABIO DE SOUSA COUTINHO

Jolimar Corrêa Pinto

Brasília ganha mais um cidadão
Em classe digna dos honoráveis;
Tem os títulos de integração,
Por todos os méritos inegáveis.
Merece a acolhida com certeza
Quem escolheu Brasília pra viver                                                                            
E aqui contribuiu para a grandeza
Das letras, desde o nosso alvorecer.
Academias lhe reconheceram
Grandes qualidades de escritor
E os deputados distritais lhe deram
Cidadania honorária com louvor.
E assim, ao Fabio de Sousa Coutinho
Os nossos cumprimentos, com carinho.

A MUDANÇA
Elza Zarur

Continuação da página 1

A cada crônica que escrevo sobre a cidade de Visconde do Rio 
Branco, o meu Rio Branco, percebo que saí dele, faz muito tempo, 
mas ele não saiu de mim, jamais! Eu penso que ainda moro lá, 
na chácara da Mello Barreto, que vou acordar cedinho, amanhã, 

com o barulho dos bichos e abrirei as janelas para ver o terreiro coalhado de 
mangas Ubá, fresquinhas.

Eu não consigo deixar de me ver menina, bem sapeca e feliz, corren-
do a disputar velocidade com o vento como que, se assim, fosse impossível 
deixá-lo passar por mim e virar tudo lembranças.

Na verdade, eu preciso agora é de recordar o dia em que a mamãe me 
contou que mudaríamos. Nós voltávamos da missa, programa nosso de todo 
domingo, quando ela tocou no assunto com uma peculiar cerimônia de mãe 
mineira que não sabia muito bem como aquela notícia ia ser aceita por mim: 
“………Elzinha, sabia que vamos nos mudar para a Capital do Brasil? Para 
Brasília?”

Na hora, preocupada com a surpresa do meu silêncio, ela continuou 
ilustrando a notícia: “A cidade é linda, acabou de ser construída, fi ca no meio 
do Brasil, você terá uma escola novinha, muito amigo para fazer e – eu pro-
meto – passaremos nossas férias aqui, no sobrado.”

Com meus pensamentos ainda de criança, eu não tive dúvida de que a 
mudança seria uma imensa caixa com todo o meu Rio Branco embrulhado 
dentro. Poderia abri-la, a qualquer momento. Nada me faria falta. Nada fi -
caria para trás! Levaria tudo e todos que faziam parte do meu universo e, até 
mesmo, aquele clima quentinho e de brisa fresca, típico da Serra da Piedade, 
que percorria a casa sempre no fi nal do dia.

Afi nal, eu jamais imaginaria abandonar o que quer que fosse e que me 
fazia tão absolutamente feliz ! Eu jamais imaginaria que a gente pudesse vir a 
mudar – e o que dizer de “mudar de casa?” Não ! Impossível! Casa, para mim, 
era sinônimo de um teto eterno. Era nossa identidade maior! Nascíamos com 
ela, para sempre.

Mesmo acreditando assim, no dia a dia a programação da família foi, 
aos poucos, embalando o meu destino…Tudo pronto, quatro horas da ma-
nhã, mamãe, Elvira, Edila e eu embarcamos, com a maior expectativa e ale-
gria de vida, na Companhia Real, rumo aos 1500 km que nos esperavam de 
estrada. Mas, de surpresa, logo na esquina da Praça 28 de Setembro houve 
uma parada inesperada na viagem: Tia Pequita, contrariando a promessa de 

não haver despedidas, apareceu, entregou este lindo quadro pintado por uma 
prima, e um lencinho todo barrado em richelieu – e, no centro, bordada por 
ela, a palavra saudade. Triste, nos deu seu discreto beijo. Todos nós nos emo-
cionamos baixinho… e, nesse momento, eu conheci a primeira decepção da 
minha vida: a infância, logo ela, o meu maior patrimônio, havia fi cado para 
trás, para sempre!

Era fevereiro de 1963. Rio Branco permaneceu quietinha, naquela ma-
drugada de verão…
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PERSONAGEM SINGULAR
Nelson Wedekin

Conheci Emanuel Medeiros Vieira nos 
anos 70, em plena ditadura militar, tem-
pos de insegurança e medo. A tortura era 
prática comum nos porões do regime, a 

imprensa era censurada, as vozes discordantes per-
seguidas e caladas.

Emanuel era, então, um sobrevivente das  
“sucursais do inferno da ditadura”. Na Oban da Rua 
Tutoia, em São Paulo, o mais emblemático centro de 
violências físicas e psíquicas cometidas contra presos 
políticos, foi submetido a várias sessões de choques 
elétricos, nas mãos, nos ouvidos, nos órgãos genitais. 
Ali, naquele lúgubre endereço, viu a morte de perto, 
de tantos golpes que lhe infligiram. Emanuel resistiu 
e permaneceu vivo porque tinha têmpera e fé.

Sabíamos que Emanuel tinha pago um alto 
preço pela ousadia e coragem de confrontar o regi-
me, como tantos outros da sua geração. Mas nunca 
ouvi dele uma palavra de queixa ou autolouvação. 
Guardou para si aqueles momentos de humilhação e 
de dor, e só mais recentemente, ele decidiu fazer um 
relato, e lavrar o testemunho dos seus padecimentos, 
naqueles dias sinistros, nas mãos dos celerados da 
Oban e das forças da repressão.

Só ele pode saber o quanto lhe custaram os 
“telefones” – tapas com as mãos abertas nos dois ou-
vidos –, as horas na “cadeira do dragão”, a alta vol-
tagem a lhe percorrer o corpo inteiro, fazendo-o es-
tremecer, sob o escárnio de torturadores iracundos. 
Nunca terá sido o mesmo, ao longo da vida, depois 
dos atos de barbárie, das agressões covardes. As se-
quelas, em tais condições, permanecem para sempre 
nos recônditos da alma e da memória, e com fre-
quência vêm à tona. às vezes sob a forma de pesade-
los aterrorizantes.

Porém Emanuel tinha um trunfo: ele amava 
intensamente a vida. E com paciência e fé, refugiado 
na militância política, na leitura, na produção literá-
ria, na atividade cultural, no convívio com os entes 
queridos e com os muitos amigos, reintroduziu-se 
no mundo, e por assim dizer, superou os traumas, se 
recompôs e levou uma vida intensa e rica.

Dos suplícios sofridos, terá, quem sabe, vindo 
o riso nervoso, a fala rápida, engolindo sílabas, acres-
cido ao sotaque ilhéu de sua infância, e uma certa 
timidez – que também poderia ser vista como uma 
atitude contida e sempre respeitosa.

O calvário dos maus tratos, a desdita da pri-
são e da tortura, não afastou Emanuel da luta pelas 
liberdades civis e políticas, pela restauração demo-
crática. Foi ali, nas trincheiras cavadas com paciên-
cia e método, que o conheci, engajado, afável e bem-
-humorado.

Nossos caminhos se cruzaram em inúmeras 
aventuras (e desventuras) da resistência. Eram as-
sociações culturais (na verdade, focos de resistência 
política), jornais e publicações alternativas, mobili-
zações partidárias e politicas, eventos e iniciativas 
que só tinham um objetivo: a volta da democracia, o 
fim do ciclo autoritário e militar de poder.

Ao contrário do que seria razoável, Emanuel 
(que eu me lembre) nunca se dedicou ao ódio, mes-
mo em relação aos seus algozes. Não era por vingan-

ça que militava, mas por valores maiores, herdados 
da formação familiar e cristã. Os gestos concretos, 
o pensamento articulado, o domínio da palavra, as 
convicções profundas dialogavam com o respeito ao 
outro, a convivência fraterna, a busca de um mundo 
de paz e liberdade.

Quando combateu, não o fez para substituir 
uma ditadura por outra: jamais serviria um ditador, 
seria um dissidente. Se fosse um general vencedor de 
batalha, trataria os vencidos – penso eu – com res-
peito e humanidade. Mas não lhe peçam para aliviar 
os desvios de quem, ontem, no campo da política, 
dizia uma coisa, mas no poder fez completamente 
outra, aderindo com fervor aos métodos e práticas 
que antes condenava com ira santa.

Emanuel tem sido, pois, um paladino do bem, 
da verdade, da justiça. Se ele fere um ator do jogo 
político, ou um conjunto de atores da política, com 
a palavra dura (e só com a palavra!), podem ter cer-
teza de que os atingidos, de algum modo, violaram a 
ética, transgrediram normas de civilidade e traíram 
valores republicanos.

E com que arma o combatente empreendia 
a luta? A arma da verdade e da palavra. A verda-
de redime e liberta, ele sempre pregou. A palavra, 
posta a serviço da causa comum da humanidade 
– a busca da felicidade e a superação do atraso e 
da barbárie. Era assim e até hoje é. Dessa postura 
inamovível, da qual ele nunca abriu mão, ele pen-
sa, ele cria e escreve.

O estilo é seco, às vezes áspero, a palavra é 
certeira: estilhaços se alinham em posição, se coadu-
nam entre si, e a frase sai ora elegante, ora aguda, ora 
simplesmente lírica, reminiscência de um tempo em 
que a sua Desterro era uma cidade acanhada, provin-
ciana, e em que a vida corria simples, o tempo corria 
livre – amores infantis, frutas do pomar, guloseimas 
caseiras, celebrações religiosas, a memória carinhosa 
e agradecida dos pais e familiares. Dá para organi-
zar uma antologia de frases e construções literárias 
primorosas, inspiradas, que só verdadeiros poetas e 
escritores são capazes de produzir.

Mas não se furtou a abordar, nos seus poe-
mas, romances e contos, as questões cruciais do 
nosso tempo, o amor e o desamor, a bondade e 
a violência, o gesto gentil, as nossas angústias 
existenciais, as nossas perplexidades, as dúvi-
das recorrentes, que vão e que vêm como ondas, 
ora deslisando suavemente na praia, ora rugindo 
ameaçadoras e tudo arrastando.

Emanuel está doente, agora. Como detesta a 
autocomplacência, convive com a dor com estoicis-
mo e bravura. Se há algo que nós, os seus amigos, 
devemos fazer é cultivar o anseio ardente – pela ora-
ção, para quem acredita – de sua recuperação e cura.

Foi em meio à doença que o seu nome foi in-
dicado pela International Writers and Artists Asso-
ciation para o Prêmio Nobel de Literatura. Não sei 
dimensionar o grau de influência da entidade ame-
ricana em favor de sua indicação. De toda a maneira 
é honrosa menção, de um personagem singular com 
quem tenho o privilégio de trocar ideias e impressões 
e de privar da amizade.

DESMANCHE

João Carlos Taveira
 

Para Salomão Sousa

Mordi o prego
e meus dentes
se regozijaram
de ter quebrado o ferro
e as armadilhas
de prender suspiros
e pássaros.
 
Cadê os solavancos
da carne?
os queixumes dos guizos
ante a impureza
do susto?
 
Morder a isca
não satisfaz a aspereza
do espanto
diante de um sol
já decomposto
e pronto
para a reconstrução.

M

TEMPO

Maria José Giglio
Vivo
o mesmismo
de um dia
sem princípio
ou fim.
  
Como o refluxo
de uma onda
que se desdobra
e rola
sobre-si-mesma
assim.
 
Perdi o Tempo
não sei quando
e um pronto agora
responde
quando chamo.
 
A Eternidade  é isto:
estar aí
não estando.
 
Inconsútil transparência
imensurável Nada.
 
E um fosco 
átimo
de ausência
por mim.
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TONS DO BOVARISMO
Valfredo Melo de Souza

A França é o país mais centralizado do mundo. Tudo que tem valor 
e interesse está em Paris. Para a província só ficam os não valores 
(fanatismo, estupidez), as paixões recalcadas, os ressentimentos, 
enfim, os sonhos decepcionados. Podemos lembrar que a obra de 

Flaubert já circulava abundantemente entre leitores metropolitanos e alhu-
res, desde 1856, mesmo cercada pelos tabus sociais, da Igreja, do Estado e das 
noções pseudomoralistas no campo do sexo e do casamento.  Convenções 
sociais (matrimônio) não fazem um coração bater descompassadamente, 
apaixonadamente. A aventura do adultério ajudava Emma a curar a insatisfa-
ção crônica afetiva que adquirira em suas leituras adolescentes, amenizando 
o estado de melancolia, de solidão e de depressão.

Pesquisas apontam que Havellock Ellis (1859-1939) médico inglês, 
reformador social, estudioso da sexualidade e seus tabus, começa a editar 
em Londres (1897) um “Estudo sobre a Psicologia do Sexo”, com total sin-
ceridade e imparcialidade; o sexo visto não como uma função vergonhosa, 
mas como alguma coisa normal e comum aos terráqueos humanos. Ficou 
conhecida como a primeira enciclopédia de informações sobre o sexo no 
Mundo. Sigmund Freud (1856-1939), seu contemporâneo,  segue nesta linha 
de pensamento,  isto é, falar-se  livremente sobre tudo que diz respeito a sexo. 

Flaubert pertenceu àquele grupo de escritores que por volta de 1850 
desprezou o romantismo, e na busca de novos caminhos inaugurou o realis-

mo. Como sucessor de Balzac e precursor do naturalismo de Zola ameaçou 
cair no “positivismo” de Comte. Não foi considerado um naturalista, nem 
propriamente realista (há controvérsia). É um artista. Como tal batalhou 
dentro dos princípios da “ficção experimental”. Na verdade Flaubert criou 
em Emma uma realidade. “Emma Bovary  c’est moi”.  

A aparência do romance indica Emma Bovary como a heroína, mas a 
narração começa e termina com o estúpido marido, o médico Charles Bova-
ry, com o estúpido donjuanesco Rodolphe, com a estúpida paixão de Leon, 
a estupidez do farisaico padre provinciano Bournisien. Neste ambiente aca-
nhado de província, sem saída para Ema e para ninguém, o verdadeiro per-
sonagem do romance é a Estupidez Humana. Eis por que, ao final, Emma 
ingere arsênico em pó e morre. 

Flaubert foi grande estudioso da condição humana, mas não escre-
veu um tratado  sobre o assunto. Mais tarde, no século seguinte, isto faria o 
italiano Carlo Cipolla (1922-2000), considerado o pai da teoria da estupidez 
humana. Flaubert, entretanto, colecionou assiduamente burrices que leu em 
livros e jornais. Seu último romance, Bouvard e Pécuchet, estava destinado a 
ser uma espécie de “Epopeia da Estupidez”. 

Numa época dominada pela ansiedade consumista, sempre promovi-
da pela cultura popular, pelas redes sociais, lembramos uma frase literária de 
domínio público: “nous sommes tous des Madame Bovary”.

A PESTE E A PESTE DE CAMUS
Vera Lúcia de Oliveira

Na plataforma da estação do trem começa 
e termina a bizarra história da peste que, 
assim como veio, partiu, não se sabe pra 
onde...

Um dia, que seria como outro qualquer em 
Oran, cidade feia e curiosa cujos cidadãos tinham cer-
ta dificuldade para morrer, apareceu um rato morto 
na escada do consultório do doutor Bernard Rieux. 
Depois vieram outros, e mais outros, e muitos, muitos 
mais... Era só o começo do inferno. Em seguida, as pes-
soas começaram a morrer também. E foram morrendo, 
morrendo depressa... Era a peste.

Esse é o assunto do romance A peste, de Albert 
Camus, livro já setentão (1947) que, no entanto, con-
serva o frescor do clássico, cujo interesse é, por isso 
mesmo, permanente. Como não gostar de um livro 
assim? Tudo nele nos instiga e faz refletir: o estranha-
mento da situação por que passam as personagens, o 
absurdo que a cidade vive, a dura condição humana, o 
sofrimento a que todos estão submetidos, o isolamen-
to, a separação, a dor, a morte. O enredo poderia facil-
mente nos levar a julgar o livro uma alegoria. Mas não 
é.  Isso seria reduzi-lo.  Talvez até fosse se não se tratas-
se de Camus, filósofo que, com sua visão humanística, 
aprofundou a análise da peste, doença desconhecida 
que se abateu sobre a pequena cidade; que coloca na 
boca da personagem Jean Tarrou, por exemplo, outra 
ideia da peste: aquela que cada um traz em si, que está 
incorporada, arraigada na sociedade e é responsável 
por toda espécie de injustiça, por toda indiferença. A 
indiferença é o escândalo, a verdadeira banalização 
do mal. E a maior desgraça é acostumar-se à desgraça, 
diz o narrador. Mas há esperança e bondade, pois não 
foi outra a razão por que durante exatos nove meses 
– como numa gestação –, as pessoas puderam supor-
tar o pesadelo, a desgraça que caiu como uma noite 
macabra sobre a gente de Oran. Foi graças ao trabalho 

do doutor Bernard Rieux, que não queria ser santo 
como Tarrou, mas tão somente um homem e compar-
tilhar com seus concidadãos o amor, o sofrimento e 
o exílio – e seus ajudantes, como o próprio Terrou, 
homem extraordinário que lutava contra a injustiça 
da pena de morte; o funcionário municipal Grand, 
que se dedicou de corpo e alma à luta contra esse mal; 
e ainda Rambert, jornalista recém-chegado à cidade, 
e já prisioneiro da peste como os demais habitantes. 
Esse jornalista, que tentou de tudo para fugir e encon-
trar a mulher amada e, como Orfeu, gritou seu nome, 
surpreende o leitor ao desistir do amor, aceitando fi-
car e ajudar os necessitados, dando um novo sentido 
à sua existência. Em vez de arriscar a vida fugindo 
clandestinamente da cidade, optou por arriscá-la por 
uma razão superior, pela vida do próximo. Abdicou 
do individual pelo coletivo. 

E há também a personagem fundamental 
para o contraponto da história: o padre Paneloux, 
cujos sermões soaram como as trombetas do Apoca-
lipse, lembrando a todos que a cidade estava conde-
nada por um crime desconhecido, e que a peste era 
castigo divino para o pecado dos homens; e depois 
refletindo, com tristeza, sobre o difícil amor a Deus e 
o sofrimento imposto a todos naquela cidade. E hou-
ve ainda quem tirasse vantagem da situação, como o 
pequeno capitalista Cottard, homem estranho que se 
torna explorador do povo com negócios escusos, de-
tentor de outra moralidade. Mas o livro de Camus é 
sobre a ternura entre os homens. Sobre a paz. Sobre 
os homens de boa vontade que acreditam na vida.

Entre as ocorrências dos milhares de vítimas 
da peste, pelo menos uma merece atenção pelo seu 
simbolismo. Trata-se da morte do ator da companhia 
da ópera que, impedida de sair da cidade, represen-
tava no teatro a mesma peça havia meses: o Orfeu, 
de Glück. Certa noite, na cena em que Orfeu gritava 

por Eurídice no Inferno, o ator chegou até o público 
e desabou. A morte não o deixou resgatar Eurídice. O 
grito de Orfeu calou-se ali para sempre. Assim, Ram-
bert gritou o nome da amada no alto da montanha. 
Assim o doutor Rieux chamou por sua mulher na 
estação do trem que a levava para uma jornada sem 
volta... O mito de Orfeu está presente nesse romance,  
seja pela separação dos amantes, seja pela viagem ao 
mundo dos mortos, isto é, o inferno em que se trans-
formou Oran.

A cidade sitiada (ninguém entrava, ninguém 
saía) travou uma luta de morte contra o anjo da peste 
durante meses. E amargou sua derrota ao ver desapare-
cer parte da população. Foi o silêncio da derrota, diz o 
narrador, ou ainda, da morte, o mais espesso silêncio... 
Mas, como tudo passa, um dia a cidade se viu liberta-
da do anjo exterminador: e foram muitos os abraços, 
o povo dançou nas praças, os cafés e os bares se en-
cheram de vida, os sinos repicaram anunciando um 
novo tempo, procurando apagar os vestígios da inde-
sejada das gentes. Os canhões rebentaram no céu com 
o seu estrondo. É que a liberdade faz barulho... (Mas, 
em meio ao barulho da festa, insidiosamente, o bacilo 
da peste, que não morre nem desaparece, esperava nos 
quartos, nas roupas, nas malas, o dia de acordar os ra-
tos e mandá-los “morrer numa cidade feliz”, vaticina o 
narrador).

E o incansável doutor Bernard Rieux, médico 
da esperança, que viveu e testemunhou esses terrí-
veis acontecimentos que ninguém poderia imagi-
nar, que se recusou, como Mitya Karamazov, a ver 
algum tipo de justiça no sofrimento de uma criança, 
e que, no fim, foi vencedor na luta pela vida – é, sim, 
a grande personagem que homenageia os verdadei-
ros médicos. Talvez tenha sido para ele o que disse 
um dia o poeta latino Horácio: “Um médico vale por 
muitos homens”.
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