
EDUARDO LOURENÇO: UMA VISÃO DO BRASIL
Adelto Gonçalves

I

Trata-se de iniciativa elogiável o trabalho de 
organização da obra do pensador português 
Eduardo Lourenço encetado pela professora 
Maria de Lourdes Soares, ao escolher entre 

a sua imensa produção textual as mais significativas 
páginas que têm o Brasil como tema, reunidas em Do 
Brasil: Fascínio e Miragem (Lisboa. Gradiva, 2015). 
São textos de diversas modalidades (ensaio, recensão, 
discurso, diário, entrevista e até carta) que abrangem 
o período de 1945 a 2012 e contemplam áreas como 
Filosofia, Ensino, Literatura, Cinema e as nem sempre 
pacíficas relações entre Brasil e Portugal.

Esses textos correspondem a cerca de um ter-
ço daqueles que integrarão o livro Tempo Brasileiro a 
sair na série Obras Completas de Eduardo Louren-
ço, que vem sendo editada pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, de Lisboa, pela qual já saíram três volu-
mes – Heterodoxias (2011), Sentido e Forma da Poesia 
Neo-realista e outros ensaios (2014) e Tempo e Poesia 
(2016).

Como observa a professora no prefácio que 
escreveu para este livro, há mais de seis décadas que 
“Eduardo Lourenço pensa o Brasil sem perder de vista 
que reflete sobre a realidade movente de um país mul-
tifacetado”. De fato, desde que veio para o Brasil, ainda 
um jovem de vinte e cinco anos de idade, para traba-
lhar como professor convidado na Universidade Fede-
ral da Bahia, não deixou de se preocupar com o futuro 
deste país que, ao longo de sua história, tem alternado 
fases de euforia desmedida, como aquela que pode ser 
resumida como o “país do futuro”, título de um livro 
(ensaio) de 1941 do escritor austríaco Stefan Zweig 
(1881-1942), e de pessimismo desenfreado como a de 
agora em que legiões de jovens e aposentados não veem 

outra saída para as suas vidas que não seja o portão de 
embarque dos aeroportos de Cumbica ou do Galeão.

II
Um dos mais instigantes artigos é “Sobre Brasil e 

África: outro horizonte” em que  analisa o livro do his-
toriador brasileiro José Honório Rodrigues (1913-1987) 
que leva este título, publicado em 1961, uma espécie de 
libelo contra o colonialismo português, que teria, segun-
do o professor, o indisfarçável propósito de fundamentar 
ideologicamente a ação diplomática do Brasil no conti-
nente africano, que se deu ao tempo do governo de Jusce-
lino Kubitschek (1902-1976), que compreende o período 
de 1956 a 1961. Ou seja, com uma “imagem de povo pró-
ximo da África”, o Brasil tentaria aparecer como padrinho 
do processo de descolonização que à época já se afigurava 
inevitável. 
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Este projeto é realizado com recursos do  
Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

O CORPO 
COMO  

NARRATIVA
Andressa Barichello

A Gorda é um romance que com hu-
mor e ironia denuncia a fragilidade e 
a força do que somos e das escolhas 
que fazemos.

Inicio a leitura de A Gorda na poltrona de 
uma livraria na baixa de Lisboa. E ter-
mino a leitura quase um mês depois, na 
mesma poltrona.  Poderia ter comprado 

o livro ao primeiro contato; a leitura das pri-
meiras páginas foi suficiente para ter a sensa-
ção de entrar em um quarto ou em uma sala e 
ser acolhida por uma mulher. Os capítulos da 
obra, aliás, têm como título nomes de cômodo. 
Convidados a entrar em uma casa (ou avançar 
por uma casa), também nas primeiras páginas 
somos apresentados a uma trilha sonora que 
nos possa acompanhar e, como por atenção de 
cuidado, nos deparamos com o aviso de que os 
limites entre ficção e realidade são fronteiras 
borradas. 

Continuação na página 7

A POESIA ENTRE DOCES E 
PEDRAS 

Vera Lúcia de Oliveira

Era uma vez uma menina feia, chorona e boba. 
A boba da casa, assim chamada pelos adul-
tos. Era também a boba da escola, sentada 
no fundo da sala, no banco dos atrasados.  O 

seu nome é Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas – 
Aninha –, lagarta que se tornaria a borboleta multico-
lorida Cora Coralina, que um dia abriu “o voo nas asas 
impossíveis do sonho”, como escreveu. Assim começa 
a história da poeta, descendente de bandeirante, que 
tropeçou em muitas pedras na longa estrada da vida... 
(Por que não a colocaram num cestinho, como Moi-
sés, no Rio Vermelho, quando nasceu em Villa Boa de 
Goyaz, uma vez que foi rejeitada por todos da casa?) 
Era o patinho feio, a gata borralheira, vigiada por oito 
mulheres, moiras terríveis tecendo as tramas do seu 
destino. Mas, talvez, atendendo ao chamado da Musa 
da Poesia, veio ao mundo para dar um sopro de bele-
za com seus versos com cheiro de terra, com gosto de 
água do pote e barulho de brisa do vento; veio, sim, 
para adoçar a vida dos que tiveram a sorte de com ela 
conviver e deliciar-se com os seus doces. Doce e poesia 
misturados.

A doceira-poeta tem a vida cantada em doce 
prosa poética por Sônia Helena Taveira de Camargo, 
sua conterrânea, no livro A doceira da Casa da Ponte 
(Cânone Editorial Ltda, Goiânia, GO, 2018). Tudo no 
livro é doce: a linguagem, a delicadeza, o respeito e 
seriedade da pesquisa biográfica, o prazer da leitura. 

E as belas ilustrações do mestre Elder Rocha Lima. 
Cora merece cada palavra de Sôniahelena, como gos-
ta de assinar, também autora de versos e prosas doces, 
que nos leva pela mão seguindo os passos de Cora 
sertão afora: saiu de Goiás seguindo o marido em via-
gem tortuosa em lombo de burro, em direção a São 
Paulo, estado onde residiu por vinte e cinco anos e 
teve várias vidas.  Entre outras, foi dona de pensão, 
e pequeno-agricultura, cultivando rosas, enquanto 
escrevia e publicava em jornais de vários pontos do 
país. Na infância, ao escrever seus primeiros versos, 
encontrou forte oposição e descrédito da família: “fui 
negada, pedrinha rejeitada”, “mal amada”, como diz 
em Vintém de cobre – meias confissões de Aninha; ca-
sada, encontrou ainda resistência do marido ao traba-
lho de escritora. Só na condição de viúva, de mulher 
dona do próprio nariz, é que pôde dar asas à imagi-
nação e jogar suas garrafas ao mar... E elas chegaram 
longe. O poeta da “pedra no caminho”, Drummond, 
foi o primeiro a encantar-se e reconhecer o valor de 
seus versos.  Tornaram-se amigos correspondentes. 
E a borboleta Cora voou e encantou também o país 
todo. Recebeu todos os prêmios e distinções. Entrou 
para academia. E virou nome de borboleta, de ruas e 
de estação de trem.

Continuação na página 10
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NEL MEZZO DEL 
CAMIN...

 Olavo Bilac

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha.
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E alma de sonhos povoada eu tinha...

E paramos de súbito na estrada
Da vida: longos anos, presa à minha
A tua mão, a vista deslumbrada
Tive da luz que teu olhar continha.

Hoje, segues de novo... Na partida
Nem o pranto os teus olhos umedece,
Nem te comove a dor da despedida.

E eu, solitário, volto a face, e tremo,
Vendo o teu vulto que desaparece
Na extrema curva do caminho extremo.

(Seleção de Napoleão Valadares)

JORNAL da ANE no 89 – outubro/2018Associação Nacional de Escritores
www.anenet.com.br

SEPS EQS 707/907 Bloco F – Edifício Escritor Almeida Fischer 
CEP 70390-078 – Brasília – DF 
Telefones: (61) 3443-8207 / 3242-3642 
E-mail: ane.df@terra.com.br

Editor
Afonso Ligório Pires de Carvalho

(Reg. FENAJ nº 286)

Revisão
Napoleão Valadares

Conselho Editorial
Adirson Vasconcelos, Anderson Braga Horta, 

Danilo Gomes, Edmílson Caminha e 
Fabio de Sousa Coutinho

Programação Visual
Cláudia Gomes

Toda colaboração não solicitada será submetida ao Conselho Editorial.

28a DIRETORIA
2017-2019
Presidente: Fabio de Sousa Coutinho 
1° Vice-Presidente: José Carlos Brandi Aleixo
2° Vice-Presidente: Edmílson Caminha
Secretário-Geral: Roberto Nogueira Ferreira
1ª Secretário: Jolimar Corrêa Pinto
2º Secretário: Joel de Medeiros

1° Tesoureiro: Salomão Sousa
2° Tesoureiro: Ariovaldo Pereira de Souza
Diretora de Biblioteca: Sônia Helena
Diretora de Cursos: Kátia Luzia Lima Ferreira
Diretor de Divulgação: Paulo José Cunha
Diretor de Edições: Afonso Ligório 
Conselho Administrativo e Fiscal: Adirson Vasconcelos, Alan 
Viggiano, Anderson Braga Horta, Danilo Gomes, José  
Jeronymo Rivera, José Peixoto Júnior e Napoleão Valadares.

Composição e impressão: Centro Editorial e Multimídia de Brasília.
SIG. Qd. 8 – Lote 2356 – CEP: 70610-480 / Brasília – DF – (61) 3344-3738

 www.thesaurus.com.br

Soneto
do Mês

DE AVIÃO, A 10 MIL METROS 
DE ALTURA

Danilo Gomes

A primeira vez que minha mulher e eu 
viajamos de avião foi na nossa lua de 
mel. Casamos em Belo Horizonte, na 
Igreja de Nossa  Senhora do Carmo, em  

12/12/1970. Naquela noite, fomos de avião para o Rio 
de Janeiro, hospedados no Hotel Trocadero, na Av. 
Atlântida. O hotel lá está até hoje, diante do mar de 
Copacabana.

Viajamos em terra e no ar pra cima e pra bai-
xo. Confesso que tenho um certo medo de avião; lugar 
do bicho-homem é na terra. Voar é com os pássaros. 
Nossa viagem mais longa foi para Portugal, em 2013. 
No mesmo avião da TAP viajou conosco o jornalista 
e escritor Pedro Rogério Moreira, que acaba de publi-
car pela Thesaurus, de Brasília, seu novo e delicioso 
livro memorialístico, intitulado Diário da Falsa Cruz 
de Caravaca. 

Ainda hoje, aos 75 anos, fico abismado com o 
fato de uma aeronave imensa, com dezenas de passa-
geiros e pesada carga, voar a mais de 10 mil metros de 
altura e… não cair. Não há Einstein que consiga me 
explicar o fenômeno, por física quântica ou qualquer 
outra genial teoria. Também não sei por que o maior 
navio de passeio do mundo ( já nem falo de portento-
sos porta-aviões militares), o “Simphony of The Seas”, 
não afunda rumo às abissais funduras. Minha igno-
rância é sesquipedal e também abissal. Jamais vou en-
tender, nem na hora da morte, por que avião “avoa” e 
navio não afunda.

Tenho lido sobre aviões. O assunto me fascina. 
Aviões imensos cortam os ares deste pequeno planeta 
azul; alguns são abastecidos em pleno voo. Homessa! 
O avião oficial do Presidente dos Estados Unidos, o 
famoso Number One, confortável e luxuoso, pare-
ce um hotel cinco estrelas. O nosso genial inventor 
Alberto Santos Dumont, mineiro de Palmira (hoje 
Santos Dumont), pai do modesto teco-teco “14 Bis”, 
ficaria impressionado e assustado e correria para o 
seu refúgio de Petrópolis, subindo rapidinho aquela 
escada, o chapéu voando pelos ares da serra.

Aterrissou em Brasília, há dias, o segundo 
maior cargueiro do mundo, em escala técnica para o 
Chile, vindo de Valencia, Espanha. Era uma Antonov, 
que exige velocidade altíssima para pouso e decola-
gem. Trata-se de uma aeronave russa, de fabricação 
ucraniana. A colossal bitelona carrega até 150 tone-
ladas. Maior que ela, só a Antonov 225. Como aquilo 
“avoa”, senhores, só Deus sabe…

Acabo de ler um artigo de Adriana Moreira,  
n’O Estado de S. Paulo, de 10-4-2018, sob o título “Os 
voos mais longos do planeta”. Começa assim:

“Em números absolutos, o voo mais longo do 
mundo hoje é o entre Doha, no Catar, e Auckland, 
na Nova Zelândia, com  16h30, operado pela Qatar  
Airways. Mas, na prática, o voo mais longo do mundo é 
aquele em que estamos com as pernas apertadas na clas-
se econômica, dividindo o exíguo espaço com estranhos 
com os quais, se tiver sorte, você não trocará palavra nas 
próximas horas.”

A jornalista se prepara para embarcar pela 3ª vez 
para a Austrália, onde participará de uma feira de tu-
rismo. A maratona aérea irá durar terríveis 19 h 45, até 
Sydney,com conexão em Santiago do Chile. Ela continua:

“Já encarei outros trajetos longos: direto até  
Dubai (14 h 30); até Osaka, no Japão, com conexões em 
Nova York e Tóquio (mais 25 horas); ou mesmo na pri-
meira vez que fui para a Austrália, em uma viagem in-
finita na qual conectei em Santiago, Auckland e Sydney, 
até finalmente desembarcar em Cairns quase 30 horas 
depois.”

Eu não tenho mais saúde e paciência para uma 
aventura dessas. Além disso, tenho problemas com va-
rizes e coluna. Uma odisséia dessas me dá… gastura, no 
duplo sentido.

A seguir, Adriana Moreira passa a dar dicas para 
uma longa e penosa viagem aérea, enfocando comidas, 
saúde (cuidado com a trombose!) e conforto.  

A serviço, outrora, já viajei de Boeing, heli-
cópteros, monomotores de  quatro lugares, grandes e 
pequenos aviões militares, etc. Uma vez, por volta de 
1980, eu e colegas de trabalho, num jato pequeno, os 
dois pilotos, de São Paulo, que não conheciam o Norte 
do país, perderam o rumo e a traquitana quase caiu na 
selva amazônica. Éramos meia dúzia de padecentes ali 
dentro. Já estávamos sobrevoando o Pará, indevidamen-
te. Tivemos que voltar. O combustível acabava a olhos 
vistos. Alguns, inclusive eu, já rezavam. Um deputado 
federal, de ascendência japonesa, que viajava conosco, 
tirou um mapa da pasta e se pôs a orientar os confusos 
aeronautas na procura de um afluente do Rio Tapajós, o 
Rio Teles Pires, ponto de referência. Foi a valença. Havia  
quase pânico a bordo. Uma colega, por nome Cândida, 
pensava nos filhos pequenos e chorava. A custo chega-
mos ao destino: Sinop, em Mato Grosso. Foi a conta: o 
combustível já estava pela hora da morte. Por pouco não 
embarcamos para o Além. Foi de Deus.

Bom mesmo é estar em terra. Há sempre um co-
nhecido boteco ali por perto, com bons tira-gostos, até 
o mineiro pastel de angu, como na Toca do Chope, do 
Claude Capdeville, na Quituart, no Lago Norte, aqui na 
nossa Brasília. Voar é coisa pra passarinho, seja o humilde 
bem-te-vi do cerrado, seja o majestoso condor dos Andes.
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GRANDES CAUSÍDICOS NA ABL
Manoel Hygino

Transposta a metade do ano, Fabio de 
Sousa Coutinho, através da Thesaurus, 
editora de Brasília que tanto divulga as 
vozes mais representativas da capital 

federal, nos premia com Juristas na Academia 
Brasileira de Letras, mostrando quantos que se 
dedicam ao direito chegaram à Casa de Ma-
chado. Atende o autor ao sugerido por Miguel 
Torga (escritor português que viveu na Zona da 
Mata Mineira): “será preciso primeiro quebrar 
a nossa luneta de horizontes pequenos e alar-
gar, depois, o compasso com que habitualmente 
medimos o tamanho do que nos circunda”. 

Fabio de Sousa Coutinho, ex-integrante 
da Comissão de Ética da Presidência da Re-
pública, membro do PEN Clube do Brasil e da 
Academia Brasiliense de Letras e presidente 
da Associação Nacional de Escritores, soube e 
sabe fazê-lo com propriedade, como observa 
no prefácio Rossini Corrêa, também advoga-
do, escritor e filósofo do direito, ao registrar 
que o autor é filho dileto de Thoth, o deus 
egípcio da escrita, criador dos hieróglifos e 
revelador das artes da redação, aritmética, 
ciências e magia. 

Assim se pode opinar. Efetivamente o en-
saio é notável, merecendo a publicação “expres-

siva contribuição à interpretação da cultura bra-
sileira, no cruzamento das vertentes do direito e 
da literatura”.

Cumpre-se plenamente o projeto, pois se 
desvelam nomes expressivos da advocacia bra-
sileira, que conquistaram lugar privilegiado na 
entidade fundada na ex-capital do país. Reve-
renciam-se os bacharéis que tomaram lugar na 
Casa do Bruxo do Cosme Velho, a começar por 
Rui Barbosa, Lúcio de Mendonça, Clóvis Be-
vilaqua, Joaquim Nabuco e Rodrigo Octavio, 
consagrados pelos amantes da boa leitura e da 
cultura.

O ensaio nos aproxima dos mestres do 
direito que chegaram à ABL, lembrando os 
iniciais ocupantes das cadeiras, como Rui Bar-
bosa, hoje visualizado em grêmios literários, 
placas de ruas e praças públicas; Lúcio de Men-
donça, a que se atribui a ideia de criação da 
Academia, membro do Supremo Tribunal Fe-
deral; ainda Clóvis Bevilaqua, cearense, a que 
se deve o anteprojeto do Código Civil, de 1916, 
primeira lei de direito privado editada entre 
nós; Joaquim Nabuco, de que muito se fala e 
pouco se conhece. Da importância de Rodrigo 
Octavio recordaria, à guisa de curiosidade, que 
as sessões ordinárias da ABL foram realizadas 

em seu escritório da rua da Quitanda, no velho 
Rio. 

A geração seguinte se forma com os 
mineiros Pedro Lessa e Lafayette Rodrigues 
Pereira e João Luiz Alves, e com Levi Carnei-
ro, Pedro Calmon, Barbosa Lima Sobrinho e 
Alfredo Pujol. Lafayette foi membro da Cor-
te de Arbitragem de Haia, Lessa (natural do 
Serro) foi consagrado como o Marshall bra-
sileiro pela ampliação do instituto do habeas 
corpus e João Luiz Alves, ministro da Jus-
tiça e do Supremo, ao tempo de Bernardes. 
Levi Carneiro foi o primeiro presidente do 
Conselho Federal da OAB; Pedro Calmon, his-
toriador, educador, revelou-se notável orador; 
Barbosa Lima Sobrinho, que viveu 103 anos, 
primeiro signatário do pedido de impedimento 
de Collor; o fluminense Alfredo Pujol, um dos 
entusiastas da obra literária de Machado. 

Fabio também focaliza Aníbal Freire, 
Cândido Motta Filho, Hermes Lima, Evandro 
Lins e Silva, Oscar Dias Corrêa, Pontes de Mi-
randa, Raymundo Faoro, Miguel Reale, Eva-
risto de Moraes Filho, Alberto Venâncio Filho, 
Celso Lafer e Joaquim Falcão, os últimos dos 
atuais quadros da Academia. Excelente o en-
saio. Ganha quem o ler.

DOIS SONETOS DE GELMIREZ FONTES(*)

 DEDICATÓRIA

Aos que se nutrem de ilusões desfeitas
e de imperfeitas realizações
dedico a solidão com que te enfeitas,
alma prenhe de arrítmicas canções...

Aos que procuram, junto a frases feitas,
esmaecidos ecos de ilusões,
dedico de minh’alma as mais perfeitas,
mais insensatas reverberações...

Aos que pressentem dentro em si o intruso
murmúrio de uma música que insiste
(sem que para ela se ache qualquer uso)

dedico esta beleza que inda existe.
Porque, se pelo belo me conduzo,
inda não sou completamente triste.

 CANÇÃO DA ALEGRIA DE AMAR      

Sou eu quem sopro o vento em teu cabelo
e acendo a Aurora p’ra te amanhecer.
Sou eu quem torno o mundo assim tão belo
para o teu coração se enternecer.

Sou eu quem crio o espaço e, ao teu apelo,
encho-o de luz e som, p’ra teu prazer.
Sou eu quem rio o riso mais singelo
de quanto riso para rir houver.

Sou eu quem gero múltiplas quimeras,
e desenho o luar nas noites claras,
e disperso as estrelas pelos céus.

Sou eu quem canto o canto das esferas
e torno férteis regiões avaras.
Amo-te tanto que pareço um deus.

____________________
(*) Gelmirez Fontes, poeta cearense nascido em 15.5.1946, faleceu em 4.1.1985. Seu único livro, Para Além do Arco-Íris, foi publicado postumamente por Maria Helena de Oliveira Fontes, sua irmã, e reeditado 
pelo irmão, também poeta, Eduardo Fontes (2.ª ed. pela Expressão Gráfica e Editora, Fortaleza, 2017).
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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 DA ANE A FRANCISCO ALVIM

A ANE celebrou, na Quinta Literária de 27 de setembro de 2018, os oitenta anos de 
vida e cinquenta de poesia do escritor mineiro Francisco Alvim. O evento foi realizado sob 
a forma de entrevista, conduzida pela poeta e jornalista Ana Maria Lopes.

Na foto, o homenageado e sua entrevistadora com o Presidente da ANE, Fabio de 
Sousa Coutinho. 

NOVO LIVRO DE GILMAR DUARTE ROCHA

“A lua parecia dominar 
o firmamento. Na quinta-fei-
ra da terceira semana de ju-
lho, ela estava no ápice da lu-
minosidade e roubava a cena 
perante a imponência dos 
arranha-céus da grande ci-
dade de céu lúgubre e cinzen-
to. Luzes tênues tremeluziam 
nas ruas e becos ainda reple-
tos de almas e aves noturnas, 
que cambiavam o dia pela 
noite. Sob os holofotes luna-
res, homens de longa capa 
preta nem precisavam de lan-
terna para esmiuçar o objeto 
nu, esfacelado e esparramado 
no asfalto gélido e cortante 
da imensa avenida. O corpo 
mórbido, visto do alto, asse-
melhava-se a um marco zero 
macabro. De perto, estampa-
va no rosto findo os traços de 
quem vira o terror há poucos 
instantes. Jorrava sangue por 
todos os orifícios e suas veias 

azuis infladas pareciam eclodir e explodir ao espaço todos os seus órgãos e vísceras.”

(Trecho de Dúplice, romance de Gilmar Duarte Rocha, disponível em formato 
eBook, nos principais canais de venda digital.)
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EDUARDO LOURENÇO:  
UMA VISÃO DO BRASIL

 Adelto Gonçalves

Obviamente, essa estratégia colocava toda a culpa histórica pelo trá-
fico de escravos nas costas dos portugueses, escamoteando, porém, 
que eram os fazendeiros da América portuguesa – os brasílicos – e, 
depois, do Brasil Império, que compravam os negros, incrementan-

do o comércio de carne humana, e que eram as elites africanas que vendiam nas 
praias os adversários derrotados em guerras internas. Mais: esquecendo que os 
portugueses não entravam no interior da África, onde o domínio dos negócios 
pertencia em absoluto aos chefes (sobas) africanos ou aos príncipes mouros (os 
chamados xerifes que se diziam descendentes de Maomé), que dominavam o trá-
fico de escravos muito antes da chegada dos lusos ao continente. E que, na África 
Oriental, bem antes dos portugueses, os franceses já faziam o tráfico de escravos 
entre Moçambique e suas ilhas do Índico.

Claro está que o colonialismo, tirando-se as suas numerosas vítimas in-
voluntárias, não é uma história de bandidos e mocinhos, mas antes, como diz 
Lourenço, “uma máquina infernal cujos traumatismos só com dificuldade se 
reabsorvem”. E que o Brasil até hoje se recusa a admitir que, durante mais de três 
séculos, a sua realidade e dinamismo histórico foram resultado da “ação e presen-
ça portuguesas enquanto ação colonial e colonialista”. Como exemplo, Lourenço 
lembra que, até hoje, os historiadores não veem de maneira uniforme a História 
da Literatura Brasileira – para uns, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, tudo 
o que foi escrito em terras brasileiras seria literatura brasileira, enquanto, para 
outros, tudo o que se escreveu até a separação em 1822 é literatura colonial. 

O ensaísta também ironiza os escritores brasileiros do século XIX que, 
sob a maré romântica, embora “descendentes dos destruidores de índios” – quer 
dizer, dos portugueses tornados “brasilienses” – fizeram um apelo ao mito do 
índio “para fugir a uma paternidade e a uma responsabilidade que obscuramente 
contrariava o desejo e a vontade da jovem nação independente”. Como se os bra-
sileiros estivessem desde sempre no continente americano e fossem autóctones, 
nascidos de si mesmos. Ou, então, como tentou defender José de Alencar (1829-
1877) no romance Iracema (1865), que o brasileiro seria metade-português e 
metade-índio, como Moacir, o filho da índia Iracema com o invasor português 
Martim. 

III

Em outro texto, “Os príncipes”, de 1992, Lourenço, apesar de admitir um 
antiportuguesismo latente em certas correntes do pensamento brasileiro, re-
conhece o carinho especial com que a historiografia do Brasil trata D. João VI 
(1767-1826) que, a rigor, como príncipe regente, fez da colônia, mais especifica-
mente do Rio de Janeiro, o centro de um poder imperial, invertendo o papel que 
Portugal desempenhara até 1808. 

Na verdade, o que é hoje o Brasil muito deve à Coroa que lhe deu, em 
1822, pelas mãos de um príncipe luso, a autonomia sem qualquer conflito, ao 
contrário do que ocorrera poucos anos antes com México, Argentina e Peru que 
conseguiram a independência a custo de muito sangue. Aliás, mais para a frente, 
se a república nascida de um golpe militar, em 1889, tivesse saído antes, certa-
mente, a antiga América portuguesa não seria o que é hoje, mas, sim, a exemplo 
da América hispânica, um rol de pequenas nações nascidas das ambições de cau-
dilhos regionais.

Mais adiante, em entrevista a Rui Moreira Leite, em 2000, que consta des-
te livro como anexo, Lourenço condena a teoria do luso-tropicalismo do soció-
logo Gilberto Freire (1900-1987), até hoje incensada em certos círculos do Brasil, 
acusando-a de ter servido como caução ideológica para o regime de António de 
Oliveira Salazar (1889-1970) – tanto que ele foi o único escritor que o ditador 
recebeu em palácio – em sua presumível tentativa de fazer em Angola e Moçam-
bique uma “descolonização à brasileira”, ou seja, com a manutenção no poder nas 
mãos de uma elite branca ou já miscigenada, para evitar o recrudescimento da 
guerra colonial ou guerra de libertação (expressão utilizada pelos africanos) que 
se daria entre 1961 e 1974. 

Como se sabe, o luso-tropicalismo defende que os portugueses teriam 
uma especial capacidade de adaptação aos trópicos, não por interesse político ou 

econômico, mas por empatia inata em razão de sua própria origem híbrida ou de 
seu contato íntimo com mouros e judeus na Península Ibérica, que redundaria 
na miscigenação e interpenetração de culturas. Mas, hoje, essa teoria já não é 
levada muito em consideração, até porque, como diz Lourenço, “esse discurso 
acaba por ter uma leitura de coisa racial, logo, racismo”. Aliás, essa condena-
ção ao luso-tropicalismo Lourenço já a fizera em artigo de 1961, “A propósito 
de Freyre (Gilberto)”, também incluído neste livro, considerando-o “um nefasto 
aventureirismo intelectual, incoerente e falacioso”. 

IV

Eduardo Lourenço, nascido em São Pedro do Rio Seco, concelho de Al-
meida, distrito da Guarda, província da Beira Alta, em 1923, concluiu a Licen-
ciatura na Faculdade de Letras de Lisboa em 1946, assumindo em seguida as 
funções de professor assistente, até 1953. Desse ano até 1958, exerceu as funções 
de leitor de Língua e Cultura Portuguesa nas universidades de Hamburgo, Hei-
delberg e Montpellier.

Foi ainda leitor nas universidades de Grenoble e Nice, na França. Nesta 
última universidade, foi maître-assistant, cargo que manteve até a sua jubilação 
em 1989. Na França, terra natal de sua esposa, Annie Salomon (1928-2013), vi-
veu por seis décadas. Pela editora Gallimard, de Paris, lançou Une Vie Écrite.

Seu primeiro livro, Heterodoxia I, é de 1949. Com mais de 40 livros pu-
blicados, é autor de O Desespero Humanista na Obra de Miguel Torga (1955), 
Heterodoxia II (1967), Sentido e Forma da Poesia Neo-realista (1968), Fernando 
Pessoa Revisitado – leitura estruturante do Drama em Gente, (1973), O Labirinto 
da Saudade – psicanálise mítica do destino português (1978), Fernando, rei da 
nossa Baviera (1986), Nós e a Europa ou as duas razões (1988), A Europa De-
sencantada – para uma mitologia europeia (1994), O Esplendor do Caos (1998), 
Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade (1999), A Nau de Ícaro 
seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia (1999), As Saias de Elvira e outros en-
saios (2006) e Paraíso sem Mediação (breves ensaios sobre Eugénio de Andrade 
(2007), entre outros.

No Brasil, a presença de seus livros é ainda restrita, embora tenha con-
quistado o Prêmio Camões em 1996. Na sequência, a Companhia das Letras, 
de São Paulo, publicou Mitologia da Saudade (1997) e A Nau de Ícaro (2001). 
Em 2016, ganhou a Prêmio Vasco Graça Moura – Cidadania Cultural. É doutor 
honoris causa pelas universidades do Rio de Janeiro (1995), de Coimbra (1996), 
Nova de Lisboa (1998) e de Bolonha (2006). De 2002 a 2012, exerceu as funções 
de administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi adido 
cultural na Embaixada de Portugal em Roma.

Continuação da página 1

FOLHAS DE OUTONO

Valda Fogaça
Amareladas, avermelhadas ou simplesmente ocre.
Elas tombam ao chão para depois serem chacoalhadas

Pelo vento, então, pobrezinhas, desfalecidas ficam
Ali forrando o chão feito tapete, e aos poucos voltam a ser pó.

São predestinadas: da terra veiram para terra voltam.
Que importa se vestiram aquelas árvores esqueléticas

Que agora se preparam para o inverno, e mais adiante
Se vestirem de uma roupagem nova e florida,

Para gestar noutra estação seus ricos frutos?
Este é seu destino oh folhas de outono.



6 JORNAL da ANE
OutubrO / 2018

Associação Nacional de Escritores 

A Casa
Marcelo Torres

—Dá oitenta e dois — disse o atendente do cor-
reio, com um olho no casal à sua frente e 
o outro no embrulho postal que colocara 

na balança, sem saber que ali dentro ia o texto original 
de A Casa, em seu exemplar único.

A mulher, que àquela altura era quem cuida-
va de tudo — da casa, das crianças, das economias 
— virou e revirou a bolsa sobre o balcão, foi catando 
e contando: três notas e seis nicas, era tudo o que 
tinham.

— Cinquenta e três — botou na palma da 
mão do marido. — Faltam vinte e nove — disse re-
signada, diante do olhar impaciente do funcioná-
rio, e já ouvindo rumores de resmungos às costas.   

Ele levara um ano e meio para fazer o roman-
ce, e ali estava o resultado, um calhamaço de seiscen-
tas folhas, que precisava ser enviado a uma editora 
que ficava a mais de mil léguas dali.

Era uma sexta-feira de agosto, final de expe-
diente, e o correio só reabriria na segunda. Sem es-
colha, o jeito foi enviar as primeiras trezentas pági-
nas, pagando metade, para na segunda-feira mandar 
as trezentas derradeiras.

Era um jornalista e escritor com algum nome, 
oito livros publicados, mas ganhava pouco, morava 
com a mulher e os filhos em uma casa alugada, já 
com cinco ou seis meses sem pagar.

No sábado e no domingo, em casa, lamenta-
vam não ter mais a quem recorrer, porque os bens já 
empenhados. Tinham a máquina de escrever, é ver-
dade, mas esta era a vaca boa de leite, d’onde tiravam 
o sustento da família.  

Então vasculharam toda a casa em busca de 
bens de valor para penhorá-los no banco. O aquece-
dor já não valia grande coisa. A batedeira, recebida 

de presente de casamento, o banco também não re-
ceberia.

— As alianças — dona Mercedes lembrou, 
para espanto do marido, mas antes que ele falasse, 
ela completou: — Não temos escolha, é uma emer-
gência, e tenho certeza que em breve vamos reavê-
-las de volta. 

Na segunda-feira foram à casa de emprésti-
mos, ofereceram o par de alianças como garantia e 
levantaram um valor que pagaria não só os custos 
postais da segunda remessa, como outras despesas 
dos próximos dias de precisões.

Voltaram à casa, tinham que preparar o envio 
do restante do livro, mas, antes, o telefone tocou, era 
o proprietário da casa, querendo uma previsão de 
pagamento do aluguel, já falando em despejo.

— Em quatro meses, no mais tardar, nós pa-
garemos tudo o que devemos ao senhor — assegurou 
dona Mercedes, talvez por não ter outra coisa a dizer.

Concluída a ligação, ela pegou os papéis para 
colocar em novo envelope, e descobriu que haviam 
se atrapalhado na sexta-feira: em vez de mandarem 
as trezentas primeiras folhas, postaram as trezentas 
últimas.

— Só falta agora essa merda ser recusada.
O marido, porém, achou que essas coisas do 

acaso talvez fossem bons sinais. E lembrou de como 
nasceu a ideia do romance. Era véspera de viagem, 
uma viagem com a família para uma praia, e ele teve 
um sonho.

Foi um sonho avassalador, ele contou depois, 
um cataclismo na alma, uma coisa que o perturbou 
por todo trajeto. Tanto que, ao volante, não enxer-
gou a tempo uma vaca na pista e acabou atropelando 
o animal.

Na praia, enquanto os filhos corriam pela 
areia e a mulher cochilava debaixo do sombreiro, 
sua cabeça estava em outro mundo. E no retorno da 
viagem, assim que abriu a porta de casa, ele correu 
para a máquina de datilografia.

O que ele escreveu na partida, na primeira 
página do livro, logo se tornaria um dos mais conhe-
cidos e mais famosos inícios de romances de todos 
os tempos, um arranque que arrebataria milhões de 
leitores em todo o mundo.

No outro dia, nos outros, todos os dias se-
guintes, ao longo de um ano e meio, dedicou qua-
se que todas as suas horas à história, deixando 
tudo o mais — a casa, as crianças, a feira — com 
a mulher.

Viviam em apertos e precisões, dívidas em 
banco, meses de aluguel atrasados, ameaça de des-
pejo. Os amigos, os mais chegados, lhes eram soli-
dários, levavam cestas básicas, avalizavam emprésti-
mos, enfim, ajudavam como podiam.

Depois de tudo isso, e algumas semanas após 
o episódio nos correios, eles receberam não só a no-
tícia de que o livro seria publicado, como também 
um cheque contendo os primeiros adiantamentos de 
direitos autorais.

E assim conseguiram pagar os meses de alu-
guel atrasados e todas as dívidas no banco, resgatan-
do o par de alianças, como planejara dona Mercedes, 
e ainda ficaram com um bom trocado para, pelo me-
nos, se sustentarem até o final daquele ano.    

Estavam em maio de 1965, e assim davam à luz 
do mundo seu mais novo filho, uma das maiores obras-
-primas da literatura universal, cujo nome inicial era A 
Casa, mas que depois, por sugestão de amigos, refina-
dos leitores, virou simplesmente Cem anos de solidão.

Por mais de uma vez, já falei nesta coluna da 
presença efetiva do escritor Gilberto Ama-
do, um dos mais festejados em sua época, 
na literatura e na vida literária do país e 

hoje figura totalmente esquecida em nossas letras. 
Leitor compulsivo que sou, como costumo dizer, 
sem falsa modéstia, capaz de ler, como dizia Cervan-
tes, mal comparando, é claro, “hasta mismo los pa-
peles rotos de las calles”, li-o, bastante, em certa fase 
de minha vida, especialmente, sua prosa ensaística 
e memorialística, de modo a se tornar o celebrado 
autor de História da Minha Infância uma de minhas 
referências literárias. É ele autor de um dos estudos 
mais perfeitos de interpretação da realidade social 
do país, intitulado As Instituições Políticas e o Meio 
Social do País, cuja 1ª edição é de 1924 e constitui 
fonte de referência de obras básicas do pensamen-
to político e social do país.  Este livro é reeditado 
em 1961, como integrante da Biblioteca Básica do 
Professor Secundário do Programa Educacional de 
Emergência do ministério Darcy Ribeiro, no breve 

ELEIÇÃO E REPRESENTATIVIDADE
M. Paulo Nunes

interregno parlamentarista do governo do Presi-
dente João Goulart, como a primeira experiência 
de planejamento educacional que se fez no país e do 
qual participei como representante do Ministério da 
Educação e Cultura, na condição de Inspetor Seccio-
nal do MEC, no Piauí.

É de Gilberto Amado, que também teve rele-
vante atuação política na chamada República Velha, 
como representante de Sergipe, seu Estado natal, no 
Senado, a observação de que, naquela fase de nos-
sa vida pública, a eleição era ilegítima, mas a repre-
sentação política era legítima. Ao contrário do que 
atualmente ocorre, quando a eleição é supostamente 
legítima, mas a representatividade política é absolu-
tamente ilegítima.

Acabamos de constatar esse fato, na votação, 
pelo Senado da República, do projeto referente à 
chamada “ficha limpa”, resultante de uma propo-
sição assinada por um milhão e seiscentos mil ci-
dadãos brasileiros e, por entre fogos de artifício e 
louvações indevidas, resultou numa decepcionante 

frustração para o país. É que, contrariando a letra 
e o espírito da histórica proposição, que objetivava 
expressamente o combate à corrupção eleitoral na 
vida pública, por artes do senador mineiro-carioca 
Ernesto Dornelles, resultou esta simplesmente em 
água de barrela, como vulgarmente se diz. Em lugar 
da expressão do texto legal “que tenham sido julga-
dos” (passado), culpados das costumeiras falcatruas 
eleitorais (ou eleitoreiras), constante do projeto ori-
ginário, aprovado na Câmara dos Deputados, ali 
aparece, na votação, “que forem julgados” (futuro), 
o que altera fundamentalmente o sentido da pro-
posição, ao excluir daquele julgamento os políticos 
useiros e vezeiros em crimes eleitorais e falcatruas 
políticas.

Só mesmo uma representação ilegítima, 
como dizia Gilberto Amado, pode chegar a tal extre-
mo de desfaçatez.

O episódio nos faz lembrar uma frase do 
velho Eça: “Que aberração de país!” este em que 
vivemos.
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DOIS SONETOS DE MARIANO SHIFMAN
Traduzidos por Anderson Braga Horta

quando procura a costa na tormenta?
Entre os vaivéns da fé vogo ou baqueio:
sua indecisa luz é a que me orienta?

NO CORAÇÃO DA TERRA

Mergulhe o homem no mundo de investida,
por si: pessoa alguma nos subroga.
Se cabível, dispomos de uma soga
que segurar — às vezes nos embrida...

Feliz quem vê a tempo a sua medida
e flutuando entre escolhos não se afoga.
Mais ainda o que nunca se interroga
quanto ao humano custo desta vida.

Existem sociedades de socorro —
mútuo? E as que reabrem cicatrizes.
E cordeiros que nascem para o zorro.

Tanto faz, não importa o protocolo,
nem viver entre normas ou deslizes:
que o ofício de ser se exerce a solo.

Mariano Shifman nasceu em Lomas de Zamora, província de 
Buenos Aires, em 26 de novembro de 1969. Poeta várias vezes 
premiado e traduzido, além de narrador e ensaísta, publicou 
Punto Rojo (Editorial de los Cuatro Vientos, Buenos Aires, 

2005), Material de Interiores (Proa Editores, Buenos Aires, 2010) e Cuestión 
de Tiempo (Yaguarón Ediciones, San Nicolás, 2016). Poesia elaborada, rigo-
rosa, voltada para a perquirição do eu, para as indagações filosóficas, mas 
não infensa ao lirismo, nem à sátira.

DERIVA

Persignam-se milhões diante de Cristo,
milhões reverenciam a Mafoma.
São legião os devotos de um axioma
ou um ideal apenas entrevisto.

Não cessa a morte: diariamente assisto
a seu tenaz ofício de carcoma. 
Porque reside em cada cromossoma,
preciso apoio em algo mais que isto.

E, como tantos, creio que ora creio
ou creio mesmo, enfim, sem me dar conta.
Quem distingue um abismo de um anseio

O CORPO COMO NARRATIVA
Andressa Barichello (*)

Compreendo agora possíveis razões para essa preparação e para a 
leitura iniciada e concluída fora de casa; as razões sempre como 
coisa que se deixa entrever no depois. 
Foi mesmo preciso adiar a leitura como quem adia um desejo, 

num adiamento que é também preservação: fazer durar o querer capaz de 
obrigar saídas em pleno inverno, a vencer a preguiça, a ir para a rua, es-
paço onde a vida acontece. Era preciso voltar ao livro com algum esforço 
superior ao esticar de braços que faz alcançar as estantes íntimas. Um gesto 
mais longo. 

Como chave de leitura, elejo o que disse Clarice Lispector: “é preciso 
sair de casa para que a carta chegue, e quando o telefone finalmente toca, o 
deserto da espera já cortou os fios”.

Escolho voltar tantas vezes à livraria feito uma comensal também por-
que não posso aferir os riscos de trazer para casa um tal corpo de palavras. 
Seria gula demais o desejo de tê-las só pra mim? Não compro, encontro; não 
como, experimento. E não demoro, portanto, a perceber que a comida, escas-
sez ou excesso, é matéria de outras fomes. 

A ideia de estabelecer encontros com um livro brinca com o ir ao en-
contro de uma amiga, de um amante, de um analista. Mas não demoro a 
perceber que o compromisso que estabeleço é, em alguma medida, um com-
promisso com certa leitura da minha própria história. 

O rosto com o qual imaginei a personagem Maria Luísa foi o meu. 
Esse adesivo – ou essa adesão? – não tem a ver com uma qualquer coincidên-
cia biográfica entre personagem e leitora. Nunca precisei abandonar o meu 
país de nascimento, não pertenço à mesma geração da personagem e nunca 
fui gorda. E digo gorda, assim sem mais, pois o livro trata da possibilidade 
de que seja possível evitar eufemismos desnecessários para falar sobre a va-
riedade e a verdade dos corpos, especialmente os femininos. Gorda, gorda, 
por que não?

 Tudo isso para dizer: a identificação que o leitor sente ao ler A Gorda trata 
do reconhecimento do drama que é, a partir de certas experiências, encontrar 
um lugar no mundo, e um lugar dentro de si. Talvez seja por isso que em uma 
das muitas idas à livraria, um dos livreiros tenha interrompido minha leitura 
para confessar que A Gorda foi recentemente a melhor das companhias em uma 
longa viagem. Talvez seja por isso que uma turista espanhola tenha tocado meu 
ombro para contar sobre seu grupo de leitura em Madri e da leitura de A Gorda 
em português. Ela ria como quem não consegue se conformar com a ideia de que 
foi possível ler o original em língua estrangeira e compreender “tudo”.

A Gorda é de fato um livro [e muito especialmente uma personagem] 
que nos desafia a empreender um esforço extra, lá onde o familiar escapa. 
Um esforço que não se trata de ir em direção ao novo, ao diferente, mas de 
ir ao limite, como um elástico esticado por um dedo e que, ao arrebentar, 
leva ao reconhecimento do que já era sabido, entre matérias e resistências. A 
Gorda faz pensar que a vida e a relação de todos com o próprio corpo, gordo 
ou magro, é sempre marcada por alguma forma de violência. Entre o excesso 
que explode e o corte rente que impede a progressão do que se avoluma, há 
a repetição de um vazio e de um cheio, há – ou resta – a repetição. Temos de 
fazer algo com ela. Por mais fixos pareçam os cômodos [e os incômodos] é 
possível reorganizá-los com palavras.

A escritora portuguesa Isabela Figueiredo esteve em Paraty como con-
vidada da FLIP 2018. Seu livro, A Gorda, sucesso em Portugal, foi lançado 
nesse ano pela Todavia. Nascida em Lourenço Marques, Moçambique, e de 
volta a Portugal em 1975, ela é também autora de Conto é como quem diz 
(1988) e Caderno de Memórias Coloniais (2009).

_____________
(*) Andressa Barichello nasceu em São Paulo e é advogada e crítica literária. É autora do livro Crônicas 
do Cotidiano e outras mais (SP, 2014). É co-fundadora do projeto fotoverbe-se.com. Escreve resenhas e 
perfis. Vive em Lisboa.

Continuação da página 1
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NAVEGAR, NAVEGAR! 
NAVEGAR ENQUANTO

HÁ VENTO!
Paulo José Cunha

Gong Ji-Young,
não te mates mais.
Descansa um pouco
de tanto morrer,
já morreste demais.
 
É hora de seguir,
quem sabe, até viver
sem olhar para trás. 
 
Gong Ji-Young, 
a noite é escura, eu sei,
mas o sol
insiste em nascer
toda manhã.

E, mesmo sem sonhar,
mesmo sem dormir,
até mesmo sem viver,

é preciso acordar,
abrir as janelas, se vestir,
arrumar as coisas,

e seguir.

Na Quinta Literária da ANE de 23/8/2018, a es-
critora coreana Gong Ji-Young, autora de Nossas Horas 
Felizes, que já vendeu mais de 12 milhões de exemplares, 
foi entrevistada pelo jornalista e poeta Paulo José Cunha, 
que escreveu para ela um pequeno poema, recebido com 
entusiasmo pela escritora, que fez questão de ressaltar ser 
o primeiro “que já recebeu de alguém do exterior”.

DEPOIS DE TUDO
Emanuel Medeiros Vieira

“Quando morto estiver meu corpo, evi-
tem os inúteis disfarces, os disfarces com que os 
vivos procuram apagar no morto o grande cas-
tigo da morte (…)

Descubram bem minhas mãos!
Meus amigos, olhem as mãos!
Onde andaram, o que fi zeram, em que 

sexos demoraram seus dedos sabidos?
(…) Quero ser um tal defunto, um morto 

tão acabado, tão afl itivo e pungente que possam 
ver, os meus amigos, que morre-se do mesmo 
jeito como se vão os penetras escorraçados, as 
prostitutas recusadas, os amantes despedidos, 
que saem enxotados mas voltariam sem brio a 
qualquer gesto de chamada.

Meus amigos, tenham pena – senão do 
morto  – ao menos dos dois sapatos do morto. 
Olhem bem para eles. E para os vossos tam-
bém!”

(PEDRO NAVA (1903-1984) 
(“O Defunto”)

Depois de tudo. Quando será? Sempre acre-
ditamos que nos salvaremos pela memória. Como 
saberemos?

A vida é menos heroica, não napoleônica.
É só ela. Nascer do sol, pôr do sol. E escreve-

mos. Todos já escreveram.
São toneladas de meditações. E, no fundo, 

nunca entendemos.
Nunca entenderemos.
O que queria dizer? Tudo e nada. E o que 

consegui escrever, é quase menor do que a epígrafe 
de mestre Pedro Nava (bem melhor,  diz tudo e não 
engana ninguém).

Porque  na vida social precisamos de dis-
farces, blindagens, camuflagens, representações, 
máscaras.

Alguém disse que envelhecer não é para 
frouxos.

Estar doente, com enfermidade incurável, 
também não é.

Uma pessoa pediu que eu tivesse mais fé.
Para quem não está doente, está fora de ti e 

das tuas dores diárias, é mais fácil…
Nós sabemos (e NÃO queremos “saber”) 

QUE TODA A DOR HUMANA É INTRAN-
FERÍVEL.

Ninguém carregará os nossos trambolhos e 
fardos   por mais solidariedade que tiverem.

Não tenho mais idade (ou paciência) para 
dissimulações.

O ser que me pediu mais fé talvez tenha razão.
Mas somos o que somos.
Há que viver cada dia (e ainda agradecer).
Existem seres amados, sol, um pássaro.
Viver também não é fácil –  e só digo um cli-

chê, uma platitude, nada de novo.
O diabo sempre ri para mim e pergunta-me se 

o Deus que me foi ensinado não irá aliviar as minhas 
dores…

Eu fi co em silêncio e, no geral, leio um poema 
e (pelas minhas raízes) a oração de São Miguel Ar-
canjo, e tento rezar a prece de São Francisco de Assis   
que sempre foi o santo de minha predileção. Seria 
bom ter a fé de guri.

Lamento (mesmo tendo ido à Itália três ve-
zes – na primeira, fugindo da nossa ditadura – não 
ter ido à cidade natal de Francisco). Ficará para uma 
outra vida… E ninguém quer ir embora…

Como disse o bardo inglês (tantas vezes cita-
do) “o resto é silêncio”. Depois de tudo…

(Brasília, setembro de 2018)

OUTONO EM PARIS

sôniahelena
 

O dia de hoje lembrou-me

as tardes de outono em Paris.

O cinza do céu do planalto

bem mais que cinza, era gris.

No sopro do vento eu ouvia

acordes da Marselhesa,

enquanto sentia no ar

perfume de Crêpe-Suzette,

promessa de sobremesa

após o vinho e o jantar.

Cheguei a pensar que avistava,

ao longo de minha caminhada,

vendedores de marrons

tostados e embrulhados

em jornais a aquecer

nossas mãos na rive gauche,

como se as pistas do parque

tivessem se transformado,

ou nas margens do Sena,

ou no Bois de Boulogne.

Mesmo que eu não encontrasse

o tapete alaranjado

das folhas que caem das árvores

no outono de Paris,

ainda assim o ar molhado

e o dia acinzentado

cheiravam a fl or-de-lis.

M

EMBRIAGUE-SE 
DE AMOR

Wélcio de Toledo

embriague-se de amor

fi que à vontade

use sem moderação

o preço da paixão

é proporcional

à sua dose de coragem
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ARQUITETURA  
ANTROPOFÁGICA

Valfredo Melo e Souza

Na segunda metade do século XIX 
um escritor de livros juvenis, Ho-
ratio Alger Jr. (1832-1899), trouxe 
a lume uma história que retratava 

o grande sonho americano: Dick, o Maltrapi-
lho (Ragged Dick), 1867. Com coragem e sor-
te poderiam, os jovens, vencer a pobreza, der-
rotar qualquer “vilão”, ou mesmo casar com a 
filha do patrão. Influenciou, pelo menos, duas 
gerações nos Estados Unidos. O Ragged Dick é 
uma história moral, mas muito viva, que con-
ta como um engraxate sem lar chega a ser um 
homem próspero. Com a boa sorte, caracterís-
ticas das personagens de Alger, Dick estava na 
barca para Brooklin quando ouviu um pai de-
sesperado, cujo filho havia caído na água, gritar 
angustiado: “Meu filho! Quem vai salvar o meu 
filho! Mil... dez mil dólares para quem o salvar”. 
Dick era um excelente nadador e mergulhou no 
East River assim que viu o garoto Johnny apa-
recer na superfície. Logo Dick salva o menino. 
Neste momento Dick começa a receber o apoio 
daquela família para sua educação completa. 
Começou a subir na vida. Também descobriu a 
vantagem de ter instrução. A prosperidade vem 
com o trabalho árduo, a poupança, a honestida-
de e o respeito à cidadania. “Só agora percebo 
como eu era ignorante”, pensou Dick.

Tomo esta obra como um incipit para 
chegar à presença de Rubem Siqueira Cam-
pos – o Rubnil – nascido em 1913 no Rio de 
Janeiro. Seu ninho artístico: Rua Xavier dos 
Pássaros, Piedade, subúrbio carioca. Casa fei-
ta sob um tema intitulado “filosofia de vida”. 
Surreal para muitos. Arquitetura Kitsch na vi-
são dos profissionais arquitetos. Seu interior 
assemelha-se a um laboratório para exercícios 
estilísticos. E é. Da porta de entrada (grade em 
formato de teia de aranha porque a vida é um 
emaranhado), até aos fundos com ideias poéti-
cas colhidas ao acaso. 

No Rio de Janeiro o bonde 77 sempre por 
ele decorado nos carnavais saía da esquina da 
Assis Carneiro com a Rua Manuel Vitorino e ia 
pela Clarimundo de Melo até o Encantado. Daí 
até o Engenho de Dentro pela Amaro Cavalcan-
ti; dobrava à direita e seguia pela Adolfo Berga-
mini entrando na esquina com a Arquias Cor-
deiro, onde havia o botequim Chave de Ouro 
(encontro de menestréis), descia a Dias da Cruz 
até o Méier... Ah!  Era uma chegada ao Nirvana. 
Neste itinerário é que se esbanjavam confetes 
sobre a vida de Rubnil. Cada carioca (suburba-
no) conhecia um pedacinho da vida do artista.

Rubnil, balconista de padaria, lavador 
de elefantes, ajudante de mágico e ventríloquo 

no Circo Sarrazani, torna-se mágico, artista 
plástico, cenógrafo, carnavalesco, funcionário 
da Light onde ao final da carreira atuou como 
professor de desenho.  Trabalhou no cinema 
em chanchadas da Atlântida; participou do fil-
me Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. 
Apresentava nos cinemas, em fins de semana, 
espetáculos de ilusionismo (onde era mestre) 
com a colaboração de sua mulher e partner 
Edwiges. Viajou por todo o Brasil. No Rio foi 
uma espécie de “marqueteiro” do candidato ao 
Senado Luiz Gama Filho. No seu paraíso à Rua 
Xavier dos Pássaros (do alto da Igreja da Cape-
la), executou trabalhos de pintura, escultura e 
projetos de decoração para bailes de carnaval. 

Sua residência deixa indeléveis traços da 
arquitetura Kitsch no Rio de Janeiro, postura 
tropicalista, estruturas coloridas, profusão de 
ornatos. Inovações à tímida arquitetura vigente 
que só contemplava o aspecto funcional. São as 
“casas de subúrbio” que expressam um choque 
de vanguarda e provocam interessante reflexão 
sobre o papel da cultura de massas na frontei-
ra entre a arte erudita e a popular. Baniram-se 
as expressões “cafona”, “brega” ou “vulgar”. Os 
detalhes têm significados simbólicos, cabendo, 
em muitos casos, a admiração de estudiosos: 
“decifra-me ou te devoro”. 

 

 ACRÓSTICO PARA 
UM CENTENÁRIO:  

MARTHA GARCIA DE 
SOUSA COUTINHO
(26.8.1918 – 20.5.2009)

Fabio de Sousa Coutinho

Minha mãe se lembrava de todos os 

aniversários: a parentes e amigos

reservava, invariavelmente, palavras

tão afetuosas que, às vezes, surpreendia:

hoje é seu dia, parabéns!, ou seja,

alguém especial pensou em você.

 

Grande leitora, frequentava, com

assiduidade, a extinta Biblioteca

Regional do Leblon, viva extensão de

casa, pois, quase que diariamente,

ia e voltava de lá, carregando

as novidades achadas nas estantes.

 

Do querido bairro de residência,

escolhido por meu pai em 1963,

 

sempre cabe recordar as belas

ondas e marés da praia do Posto 11,

um lugar em que se entregava ao 

sol, à conversa animada na barraca e

ao prazer das boas companhias.

 

Cem anos faria neste 26 de agosto,

o mês de tantas datas históricas,

uma a uma vividas por ela e, claro,

todas regularmente comentadas em 

incontáveis telefonemas com que,

na impossibilidade de fazê-lo em pessoa,

homenageava um feliz interlocutor,

o filho que ora celebra seu centenário.

DOMINGO DE PRAIA

Noélia Ribeiro

Deitado sobre a areia, um
homem aguarda o mar.
Não presume o próprio
deserto porque tem em si
o mar de Sophia. 

Sussurra o mar ao seu
ouvido o epílogo da vida.
Dias e horas de rabiscos na
página aberta do diário.

Os banhistas não reparam
a ausência do poeta nem
da poesia. Mais uma vez,
desperdiçam o mar.
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A POESIA ENTRE DOCES E PEDRAS
Vera Lúcia de Oliveira

Isso quando já contava mais de setenta anos.  O destino que se cum-
pria devagar, no tempo da fruta madura de sua poesia, no tempo de 
maturidade da velha senhora, que voltava à velha casa da ponte, que a 
vira nascer, unindo as duas pontas da vida. As pedras rolam e caem no 

mesmo lugar.  Destino. Assim, Cora Coralina, a doceira e poeta de Goiás, que 
teve seis fi lhos e muito perambulou pela vida, para, quem sabe, voltar borbo-
leta carregada de cores, leveza e humanidade. Humanidade e humildade, se 
quisermos resumir sua poesia.  Poesia dos pobres, dos becos, dos deserdados. 
Das mulheres prostituídas e rejeitadas. Poesia do milho, alimento mítico da 
nossa América.

Cora, que nasceu com a República, em 1889, que morreu quase cen-
tenária, não recuou diante das pedras do caminho: saltou-as como acroba-

ta, pois sabia que “atrás de morro, tem morro”, como disse o Rosa, autor de 
sua grande admiração. Não recuou porque sabia também que, ao nascer, 
foi “assinalada” pela Poesia, como lhe diria Cruz e Sousa, se a tivesse co-
nhecido.

Cora é patrimônio da poesia brasileira: doce, humilde e grande poeta 
que um dia foi chamada de boba. A boba da casa da ponte. Doce doceira de 
palavras cuja poesia “Veio escorrendo num veio longínquo de cascalho./ De 
pedra foi o meu berço./ De pedra têm sido meus caminhos./ Meus versos: 
pedras quebradas no rolar e bater/ de tantas pedras.” Escalou a “Montanha 
da Vida, removendo pedras e plantando fl ores.”

Essa é Cora Coralina, planta humilde como o milho, cantada por Sô-
niahelena, doce poeta de sua gente, nossa gente...

ALGUÉM TEM CULPA?
Mauro de Albuquerque Madeira

Continuação da página 1

O camponês do vale do Peru planta coca para sobreviver e alimen-
tar seus fi lhos. Outrora lutaram contra o Sendero Luminoso que os 
oprimia e agora continuam armados contra o Governo, que tenta 
erradicar suas plantações. O alquimista da cocaína fabrica a merca-

doria infame, escondido no meio da mata, adicionando à inocente folha de coca 
urina, gasolina, cal e outros ingredientes nocivos. Encapuzado, dá entrevista ao 
jornalista estrangeiro e diz que está apenas sustentando seus fi lhos com a venda 
do produto, a preço irrisório. O piloto de teco-teco transporta cocaína do Peru 
para a Bolívia, por trinta mil dólares, por correr riscos de ser abatido pela polícia 
ou exército, ou não conseguir pousar em pistas clandestinas na mata, frequente-
mente explodidas pelas tropas governamentais. Ele também alega que está ape-
nas sustentando sua família e não tem outro meio de vida. Pequenos trafi cantes 
costumam circular a pé, de sacolas nas costas, de noite e de dia, a atravessar os 
Andes entre Peru e Bolívia, precariamente transportando pasta de cocaína, com 
risco de serem assaltados por ladrões que também querem se apossar do pro-
duto e levá-lo a destino. Todos alegam que não têm outro meio de vida e estão 
apenas alimentando seus fi lhos. Da Bolívia a cocaína voa para Manaus, de lá se 
distribui pelo Brasil afora, na maior parte do que poderia migrar para a Europa 
ou Estados Unidos. Por lá e no Brasil, viciados na droga esperam comprar o 
produto, a preço infl acionado pela cobiça dos muitos intermediários. Todos os 
trafi cantes, durante o percurso agitado da mercadoria clandestina, lutam entre 
si pela posse e venda, armados, se matam com frequência, e todos, encapuzados, 
dizem ao entrevistador que desde a adolescência ou até infância vivem nesse 
meio perigoso, não têm como escapar disso, e estão apenas trabalhando e sus-
tentando seus pais e fi lhos. Ninguém sente culpa de nada, é apenas a vida. E os 
ricos ou remediados consumidores urbanos de cocaína, em Ipanema, São Paulo 
ou Paris e Nova Iorque, se acham no direito de alimentar o mercado do produto. 
Nem imaginam os riscos e vida precária de todos os intermediários e produtores 
daquela droga maldita, que os governos combatem ou fi ngem combater. Após as 
perigosas entrevistas, o jornalista parte para a Amazônia brasileira, à procura do 
madeireiro da fl oresta do rio Javari, que, motosserra na mão, descobre na mata 
um pé de mogno, ou castanheira ou outra valiosa madeira de lei. Este lhe diz 
que desde a infância aprendeu com o pai a derrubar árvore na fl oresta. Não tem 
qualquer remorso, é seu meio de vida, que prefere ao tráfi co de droga, e assim 
sustenta seus fi lhos com trabalho duro. Do outro lado da fronteira, no Peru, a 
entrevista é com o empresário da serraria, que também trabalha duro, cortan-
do em placas comerciáveis a madeira, livre da fi scalização do IBAMA e isento 
da do governo peruano. Como as matas do Peru já foram devastadas, não lhe 
custa muito receber a matéria-prima das fl orestas da Amazônia brasileira. É seu 
direito de viver e lucrar e igualmente sustentar a família. Em seguida, o jorna-
lista parte para o Arco do Desmatamento, no Pará, e conversa com o pecuarista 
latifundiário, que cria gado extensivamente no solo empobrecido que fora outro-
ra exuberante fl oresta nativa. Ele se acha um fazendeiro de sucesso que produz 
carne de boi onde outrora fora apenas uma fl oresta inútil. Isso vem desde a ro-
dovia Transamazônica, que possibilitou explorar aquelas imensas terras, desde a 
década de 1970, quando a ditadura militar afi rmava que queria integrar a região, 
para não entregar...  O jornalista também conversou com o cacique Mundurucu, 

ALAN
Antonio Carlos Esteves Torres

Alan, corpo na praia jazido
         De três anos vividos no medo
                        Tantas cenas de tristes jazigos
                                         Essa já não me irá tão cedo

         Jaz comigo; frio escondido
     No fundo da alma em segredo
                                                             Explode soluço incontido
                                                                         No fi m do horror deste enredo

Fuga ao terror desconhecido
Frustro e incompleto degredo
Diante destino corroído

                                                       Lá jaz Alan posto em sossego
     No brinquedo de haver morrido
     Último e terrível folguedo

no subúrbio de Manaus. É o outro lado dos índios, que há décadas vêm sendo 
expulsos de suas matas por madeireiros, fazendeiros, garimpeiros e pistoleiros. 
Estes também afi rmam que cumprem ordens de matar, e não têm outro meio de 
vida para sustentar suas famílias...  Os garimpeiros são a outra praga a devastar 
os rios amazônicos, à procura de ouro, a auri sacra fames dos poetas antigos, des-
barrancando ribeiras e matas com máquinas, bombas e mangueiras, fabricando 
desertos e erosões quilométricas. Todos se consideram trabalhadores honestos, 
sustentadores de famílias com seu ganha-pão precário. O meio ambiente que se 
cuide, e o mercúrio que espalham nos peixes, rios e solos não é problema deles. 
Ninguém tem culpa de nada, todos ganham a vida, ou a perdem, até fi sicamente.  
Finalmente o jornalista vai até a Amazônia colombiana e entrevista uma jovem 
guerrilheira de 17 anos das FARC, Forças Armadas Colombianas, que lutam há 
cinquenta anos com os governos, polícias, milícias e exército daquele país.  A 
moça aos onze anos teve a família destroçada pelas milícias de direita e polícia, 
e desde então se engajou na guerrilha.  Agora o governo da Colômbia e as FARC 
tentam, com o patrocínio do governo de Cuba, chegar a um acordo de paz que 
termine os mais de cinquenta anos de guerra civil. O diabo é que ninguém é ino-
cente. As FARC têm acordos escusos com os trafi cantes de droga da Colômbia. O 
comandante afi rma que as FARC cobram imposto dos trafi cantes para sustentar 
seus gastos militares... E o governo chama as FARC de narco-guerrilha. Tomara 
que eles cheguem a acordo e acabem com a guerra fratricida de cinquenta anos.    
E todos os entrevistados se acham sem culpa de nada...  
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HISTÓRIAS DE  
ANTEPASSADOS

Flávio R. Kothe

Em literatura, a palavra precisa ser pre-
cisa, cirúrgica e, mesmo assim, corre o 
risco de não ser bem entendida. Mesmo 
que literalmente se diga uma coisa, pode 

ser a ela atribuído outro sentido, um espírito que 
pode ou não ter estado na mente de quem escre-
veu: ele pode acabar sendo punido pelo que não 
disse. Na fábula de Esopo sobre o cordeiro e o 
lobo, o lobo acusa o cordeiro de estar sujando sua 
água e, quando o cordeiro diz que está bebendo 
na parte mais abaixo do regato, o lobo alega que, 
se não é ele, então teria sido algum antepassado: 
salta em cima dele e o devora. 

O interesse se sobrepõe à verdade dos fatos, 
mas a fábula registra um tímido protesto contra a 
prepotência. Muitos escritores foram perseguidos 
ao longo dos séculos, de Rabelais a Oscar Wilde, 
de Baudelaire a Bertolt Brecht. Rabelais por ler 
grego, Oscar Wilde por ser homossexual, Bau-
delaire por ter decantado o amor lésbico, Bertolt 
Brecht por ser comunista. Os motivos variam, a 
intolerância acaba se tornando ridícula. O que 
parecia virtude acaba sendo um pecado contra a 
liberdade.

O que em um meio é aceito tranquilamen-
te, em outro pode despertar reações fortes. Há 
mais motivação política externa e interna na cria-
ção das colônias do Sul do que tem sido admitido.

Minha bisavó materna pertencia à família 
Etges.  O nome Etges provém do francês d’Etogés, 
alta aristocracia francesa que, à época da Revolu-
ção Francesa, ficou do lado da monarquia. Jean-
-Pierre d’Etogés (1762-1804), casado com a fran-
cesa Augustine Piaget (1762-1832), fugiu para o 
sul da Alemanha, para o lugarejo. Dorweiler: Des-
sa união nasceu Peter Etgés (1795-1864) que ca-
sou com Katharina Haeser (1804-1886), dos quais 
provém Johannes Etges Etges (1830-1904), que 
nasceu no sul da Alemanha e morreu no sul do 
Brasil . Houve duas pequenas alterações no sobre-
nome, para proteger o filho de eventuais persegui-
ções. Depois se perdeu o acento final, não usual 
em alemão, e surgiu o sobrenome Etges. Dessa 
família descendem em Santa Cruz do Sul perso-
nalidades como o deputado Euclides Kliemann e 
o bispo Dom Alberto Etges, que foi reitor da PU-
CRS e da UNISC.

A Revolução Francesa causou a morte de 
mais de 60.000 pessoas, mas é vista como positiva. 
A história corre no sangue das pessoas. Uns po-
dem se sentir melindrados por serem descenden-
tes de refugiados políticos, outros podem admirar 
a coragem dos antepassados na busca de alterna-
tivas. Há quem possa ficar chateado com aquele 
que conta tal história, em vez de continuar calado. 
Se há alguma má notícia, o mensageiro não é o 
culpado dela: não adianta cortar sua cabeça, o fato 
relatado não muda.

Eu não sabia de onde provinha a minha fa-
mília paterna. Uma tia-avó, cujo pai fora imigran-
te, supunha que proviesse da região do Reno; meu 
avô, Pedro Kothe, como era usual entre os homens 
mais velhos de origem alemã, não gastava tempo 
conversando com os netos. A terra de origem era 
algo tão doloroso que não se falava a respeito. Ha-
via os que a idealizavam, mas não se transmitia 
uma consciência dos motivos da emigração. 

Descobri, por anotações feitas em cadernos 
por Carlos Trein Filho – que fez um levantamento 
durante seis anos entre as famílias dos colonos e 
que foram entregues no final de 1992 pela viúva 
Bartholomay a Hardy Martin, no Instituto Histó-
rico do Colégio Mauá – de onde provinha a fa-
mília Kothe e quando tinha vindo: de Klopschen 
bei Glogau, em 1870, em abril-maio. A guerra de 
1870 eclodiu pela metade do ano. Como se sabia 
que iria eclodir uma guerra? Por que foram para 
Santa Cruz do Sul?

Em 1995, fui visitar essa região da Silésia, 
que era alemã e se tornara polonesa como parte 
das punições aplicadas à Alemanha ao final da 
Segunda Guerra, por reinterpretações do Tratado 
de Yalta. Hitler é responsável pela destruição total 
de três povos germânicos: silésios, pomeranos e 
sudetos. Há uma sociedade dos exilados da região 
de Glogau e que mantém um jornal mensal, o Glo-
gauer Anzeiger. Em 1947, os poloneses expulsa-
ram os alemães e trataram de varrer as lembranças 
de 700 anos de presença alemã na região. Todas 
as cidades e vilas mudaram de nome, Klopschen 
virou Globucin; Glogau, Glogovo. 

Um padre do sul de Berlim, oriundo de 
Klopschen, me colocara em contato com um pro-
fessor polonês, que me recebeu e mostrou várias 
coisas. Andando pelas ruínas de Glogau, vi um 
pedestal sem busto, com uma anotação ao lado. 
Como eu não entendia polonês, perguntei o que 
estava escrito. Ele disse: onde está o nosso Goe-
the? Tinha havido aí um busto de Goethe que, à 
época do nazismo, tinha sido substituído por um 
de Hitler. Com o fim da guerra, este fora destruí-
do, sem que se recolocasse o de Goethe. Discrimi-
nado por representar a cultura alemã, Goethe de-
fendera, porém, o conceito de Weltliteratur, uma 
literatura universal que permitisse aos diferentes 
povos se entenderem melhor.

   Encontrei também um parente, um con-
tador que vivia em Bad Homburg: era ferozmen-
te contra Hitler, mas tinha sido recrutado para o 
exército alemão que invadiu a Rússia. Feito pri-
sioneiro, teve de reconstruir o destruído durante 
cinco anos após a guerra. Ele me disse que, como 
outros prisioneiros, havia sido esterilizado quimi-
camente, sem saber. Na família se falava de emi-
grantes para a América. Poucos meses após eu fa-
lar com ele, faleceu em um acidente de carro.

SAUDAÇÃO NA  
PRIMAVERA

Paschoal  Motta

Viaja no pólen do desejo,
nas asas de abelhas operosas,
luz inteira,  garça em azul;

volta do sempre, desde o gesto
inicial, desde a pedra e o musgo,
desde a fonte, desde a sede;

e chega:  suas mãos destas vazias
velejam num remanso de lágrima,
por ausência e apelos repetidos;

luar na tarde, calma na estrada,
sonho de um sabiá protegido
na sombra de verde cantiga;

nem sabia mais o gosto da polpa
da manga de vez das meninices,
cheiro roxo do capim-de-mel;

agora, encanto: a festa nas espigas,
e novo encontro, encantada manhã,
flor de primavera, seiva e raiz.

M

MANGABEIRA
 

Dimas Macedo
Mangabeira de Lavras,
Mangabeira,
de Ivonildo tu és a prata fina,
és a menina dos olhos de Batista
e a posse indomável de João Lemos.
 
És o moinho de vento que tritura
as rapaduras do Sítio Taquari,
és afamado nin’ de bem-te-vis
que adolesce o sal da escritura.
 
És a ternura dos olhos de Vicente,
de Fátima Lemos, de São Sebastião
e de Bruno Pedrosa no repente.
 
És o batente do mundo, és o batente 
de Anchieta nos bares de Brasília,
és a mobília do céu, posta na mente.
 
És a semente do sol, és a raiz,
e de Nonato Luiz tu és a partitura.
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UM HOMEM COM UMA CÂMERA
A Mágica da Arte – Filmes Soviéticos Década 1920

Guido Bilharinho

Os anos da década de 1920 caracterizam-se como os de maior efervescência formal 
da história do cinema. Não que anteriormente, ainda nos anos 10, não se preocu-
passe com a arte cinematográfi ca. Ao contrário. Ao lado da tendência espetaculo-
sa de Cabíria (Cabiria, Itália, 1914), de Giovanni Pastrone, e da síntese espetáculo-

-linguagem-montagem de Griffi  th, vicejaram correntes essencialmente estéticas, a exemplo do 
fi lm d’art francês (Henri Levedan e Charles Le Bargy) e da vanguarda italiana (A. G. Bragaglia).

Mas, é na década de 1920 que o desenvolvimento e amadurecimento dessa linha 
vanguardista assume grandes proporções, principalmente, na percepção e consciência 
do fenômeno cinematográfi co. À evidência, como sempre acontece, por força do natural 
desdobramento e aprofundamento das experiências anteriores.

Assim, sincronicamente com as teoria e prática da montagem desenvolvidas por 
Eisenstein, exercita-se a vanguarda experimental (Dulac, Duchamp, Man Ray, René Clair, Léger, 
L’Herbier, Ruttmann, Cavalcanti, Buñuel) e, ainda, a concepção do “cinema olho” exposta e 
efetivada pelo cineasta soviético Dziga Vertov em contraposição à fi lmagem fi ccional estruturada 
em cima de trama dramática com utilização de atores, estúdios e décors ou cenários montados.

Para ele, o cinema deveria ser a amostragem artisticamente elaborada de cenas e imagens 
captadas diretamente no cotidiano do ser humano e nas paisagens natural e construída por 
seu trabalho.

Vertov, pois, opunha o gênero documentarista ao fi ccional, não considerando aquele 
apenas uma das possíveis variáveis da materialização cinematográfi ca da realidade.

Se o cinema comercial abastarda a vida, falsifi cando-a, e deturpa a arte, aviltando-a 
ou negando-a, o cinema como tal atinge proporções ilimitadas, permitindo – e só com isso 
viabilizando – mediante a construção e elaboração fi ccional, atingir e expor o cerne da existência 
humana, como o faz a literatura, evidentemente apenas nas grandes obras, que o são justamente 
por isso, a exemplo, em seu próprio país, dos romances de Dostoievski e Tolstoi e dos dramas 
de Tchekov, Gorki e Gógol.

Se, sob esse aspecto, a concepção de Vertov é restritiva, já em si mesma é do mais 
relevante alcance, não só na estruturação, enriquecimento e ampliação do documentário 
cinematográfi co, como no descortinamento de novas possibilidades da câmera no plano estético.

Seu Um Homem Com Uma Câmera (Cheloveks Kinoapparatom, U.R.S.S., 1929), é além 
de tudo, obra de arte, na qual a beleza da imagem contém a beleza do objeto que a compõe, bem 
como esta constitui aquela num ato simultaneamente temático e formal, em que um depende 
do outro para existir e se manifestar.

A simbiose imagem-objeto e vice-versa processa-se no instante mesmo em que se perfaz 
uma e se evidencia o outro, criando realidade nova e autônoma que se concretiza e se mantém 
por força da técnica submetida à criatividade artística.

O resultado dessa atividade confi gura-se em belíssimas visualizações de belíssimos 
objetos transfi gurados esteticamente numa valoração que transcende seus contornos físicos 
e materiais.

O olho da câmera, as tomadas, enquadramento e fi lmagem da matéria efetuam, técnica 
e artisticamente, a mágica da arte, que tudo transforma, perpetua, descobre e revela.

As imagens (e motivos) do filme de Vertov contêm essa beleza transfigurada e 
transfi guradora. São do mesmo gênero das de Walter Ruttmann, em Berlim, Sinfonia de Uma 
Metrópole, de 1927, realizado antes, mas, infl uenciado pelas ideias de Vertov, consubstanciadas 
em Kino Glaz (1924), feito anteriormente à Berlim.

Mas, vendo-se um lembra-se forçosamente do outro, conquanto sejam mais líricas e 
suaves as imagens (forma e conteúdo) do mestre soviético e mais vigorosas as do cineasta alemão.

A destacar-se, ainda, no fi lme de Vertov, algumas rápidas superposições de imagens 
e outras experiências vanguardistas, a exemplo da montagem horizontalizada em duplo 
écran, diversamente de sua apresentação verticalizada e tríplice por Abel Gance, em Napoleão 
(Napoléon, França, 1927).

Além disso, salienta-se a reiterada focalização dos bondes e, ainda, diferentemente 
de Ruttmann, a montagem alternada entre algumas situações fílmicas. Ou seja, não obstante 
documentarista, Vertov não resiste à montagem temática ao mostrar o desenvolvimento de 
ações humanas, mesmo que não articuladas e relacionadas com outras de igual natureza, com 
o que, então, ter-se-ia autêntica estruturação fi ccional.
______________________________________
(Do livro Clássicos do Cinema Mudo. Uberaba, Instituto Triangulino de Cultura, 2003)

MISSA DO GALO
Arlete Sylvia

Belém do Pará. Era um casarão: sala, alcova, sala de 
jantar, um corredor com cinco quartos ao lado, 
depois a despensa para guardar os alimentos e a 
cozinha.

Havia ainda um lindo pomar onde se podia en-
contrar variadas e saborosas frutas como: sapoti, graviola, 
jambo, tangerina, manga, vários tipos de banana além de 
outras.

Na casa moravam 17 pessoas, ou seja, o pai, a mãe 
e mais 15 filhos. Eram tempos felizes, nos quais mesmo 
morando no centro da cidade, se podia deixar portas e ja-
nelas abertas durante o dia ou à noite, sem nenhuma preo-
cupação.

Próximo havia um Posto Policial, porém a fi nalidade 
principal era receber os índios quando estes precisavam vir 
à cidade para tratar da saúde. (Há uma lenda que diz que os 
índios escutam de longas distâncias colocando o ouvido no 
chão.) Verdade ou não, o certo é que uma das fi lhas a título de 
brincadeira falou para nossa mãe: “AMANHÃ OS ÍNDIOS VI-
RÃO TOMAR CAFÉ COM A GENTE.” Foi repreendida pela 
brincadeira, mas ACONTECEU.

Como já falei, a família era grande e por isso a porta 
da casa fi cava sempre encostada para facilitar a entrada e saí-
da de todos. Isso permitiu que os índios entrassem. Eram 7 h.

Estávamos todos sentados à mesa, fazendo nossa ora-
ção matinal, como era hábito antes de cada refeição, pois nossa 
família sempre foi por tradição muito católica, quando mais ou 
menos uns 20 índios adentraram à casa, todos em fi la e falando 
ao mesmo tempo sem que a família entendesse nada. Foram se 
servindo de tudo o que havia sobre a mesa, enquanto todos em 
pànico somente olhávamos.

Um dos fi lhos menores correu até o Posto Policial 
para pedir ajuda, todos nós chorávamos e minha mãe rezava 
para que aquela situação se resolvesse pacifi camente. Feliz-
mente chegaram os policiais que já tinham prática de lidar 
com eles e conseguiram convencê-los a ir embora.

“QUE ALÍVIO!”

Aí foi só alegria, rimos muito e resolvemos fechar a 
porta.

Nós sempre fomos uma família de católicos 
praticantes, ir à missa aos domingos e dias santos, confes-
sar e comungar, orar antes das refeições, era uma tradição 
de família.

Mas quando chegava o Natal, “QUE BELEZA! ” Nos-
sa casa fi cava toda enfeitada para receber o Aniversariante 
Menino Jesus. Um lindo presépio com santos barrocos, a 
grande árvore de natal toda iluminada e com presentes para 
toda a família. Lembro sempre as palavras de minha mãe, 
acho que ela falava em tom de brincadeira, mas levávamos 
a sério:

DOIS POEMAS DE 
ADRIANO ESPÍNOLA

A ÁRVORE
 
Incêndio esverdeado no meio da praça.

 Chama vegetal.
As folhas bebem de estalo

a luz matinal.
 
O sol a tudo assiste: atento,

imperial.
 
Sim, o sol – ó pai de todo pensamento.

A VELHA
 
Esculpida em silêncio,

sentada e sábia,
fi ta o horizonte da mágoa.
 
Ao lado, o mar murmura

as sílabas do ocaso.
 
Ó beleza antiga e súbita:

sobre o seu ombro
o instante se debruça,

iluminado.

“QUEM NÃO VESTE ROUPA NOVA NO NATAL O 
GALO BELISCA.” (Risos)

E a maravilhosa toalha branca bordada onde seria ser-
vida a Ceia. Mas só depois da Missa do Galo, sim, porque todos 
tínhamos que ir assistir a missa de roupa nova para depois cear.

A Missa do Galo começou a ser celebrada em meados 
do ano 300 da Era Cristã. Desde então ela é rezada na Basílica 
de Santa Maria Maior, em Roma, na Itália, pela própria Santi-
dade, o Papa, no Vaticano, na véspera de Natal, à meia-noite 
do dia 24 para 25 de dezembro. Ocorre neste horário porque a 
tradição católica diz que Jesus nasceu à meia-noite, bem como 
a lenda nos conta que a única vez que um galo cantou à meia-
-noite foi quando Jesus nasceu. Atualmente com o avanço da 
tecnologia algumas emissoras de televisão já fazem a transmis-
são diretamente da Itália.


