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MARECHAL MASCARENHAS 
DE MORAES

Romeu Jobim

No fi nal da década de 1940, eu estudava com outro irmão, Sylvio, no Rio de Janeiro. Morávamos 
na Rua Félix da Cunha, próxima do Largo da Segunda-Feira, a duas ou três paradas de bonde 
para o Instituto La-Fayette, onde fazíamos o segundo grau. Ali pelo meio do ano, época das 

férias escolares, chegou nosso pai, trazendo outro fi lho, o Argeu, para também estudar no Rio.
Continua na página 3

A gRANDE 
ARTE

 Fabio de Sousa Coutinho
 

Boca do Inferno, o premiado romance 
em que a cearense Ana Miranda con-
tou a vida de Gregório de Matos Guer-

ra, data de 1989. De lá para cá, foram cinco 
outros, todos de qualidade superlativa, com 
especial destaque para  A  Última Quime-
ra  (1995), em que o personagem principal é 
o vate paraibano Augusto dos Anjos, e Dias 
& Dias (2002), retrato em tom fi ccional do 
formidável bardo maranhense Antonio Gon-
çalves Dias.

Agora, em 2014, com Semíramis, Ana 
Miranda narra a trajetória de seu conterrâneo 
José de Alencar, amplamente reconhecido e 
respeitado como o fundador do romance bra-
sileiro, tal qual foi desenvolvido e aperfeiçoa-
do ao longo de nossa história literária.

Continua na página 8

A PARTIDA INESPERADA 
DE NILTO MACIEL

Anderson Braga Horta

De repente, Nilto Maciel nos deixou. As Parcas o surpreenderam, supostamente no último 29 
de abril, pouco após ter completado 69 anos (Baturité, CE, 30.1.1945 – Fortaleza, 29.4.2014), 
colhendo-o na plenitude de suas múltiplas atividades literárias. 

Continua na página 7

jOSé DE ALENCAR E O gUARANI
Margarida Patriota

O público brasileiro da segunda meta-
de do século XIX acolheu com entu-
siasmo o indianismo do poeta Gon-

çalves Dias e do prosador José de Alencar. 
Eles eram os porta-vozes dos nossos trópicos 
que expressavam com admirável verve e dons 
de estilo as cores e as formas da nossa vegeta-
ção, os tons e os graus do nosso clima, os sons 
das nossas aves canoras. O brasileiro sentiu 
que, com eles, a Literatura Nacional existia.

O indianismo romântico permitiu que 
a literatura brasileira inventasse para si um 
passado remoto povoado de lendas e mitos. 
Sabemos como, para escapar do “mal do sé-
culo”, a literatura romântica europeia em-
preendeu as viagens imaginárias pela Idade 
Média Feudal, trilhando o caminho do esco-
cês Walter Scott, que, em 1825, com Ivanhoé, 
lançara a moda do romance histórico. Dessa 
vez, quem encampou o desejo de dar ao Bra-

sil um passado imaginário próprio, alheio a 
origens portuguesas, foi o escritor cearense 
José de Alencar (1829-1877). Seus roman-
ces indianistas – O Guarani, de 1857, e Ira-
cema, de 1865 – consolidaram duas idéias 
fundamentais para a nossa cultura. Uma: a 
de que o povo que chupa o caju, a manga, o 
cambucá e a jabuticaba não pode falar um 
português com igual pronúncia e o mesmo 
espírito do povo que sorve o fi go, a pêra, o 
damasco e a nêspera. Outra: a de que a nos-
sa literatura era mestiça de origem, prove-
niente do cruzamento da tradição europeia 
com o mundo indígena. Embora Alencar 
omitisse o componente africano, mantido, 
nessa época, sob o jugo da escravidão (tal 
como não previsto no projeto romântico), 
ele lançou as bases de um Brasil literário 
dono de si.

Continua na página 11
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Soneto
do Mês

À CAÇA...

João Ribeiro

Dentro de um bosque nemoroso errava
Sobre um solo de trevos a mesquinha,
A dríade que eu louco procurava
Galgando montes, na loucura minha.

Mas quando eu vinha a deusa recuava,
Ia-se embora a deusa quando eu vinha.
Por ela tantas vezes eu passava,
Quantas por mim ela passado tinha.

Nisto a trompa de caça emboco... e o alento
Da tuba estruge, a dríade estremece,
Corre, do curso a cabeleira panda...

Deuses! Sabei que a fúria do instrumento
Que o vale abranda e os bosques enternece,
Não a enternece nem seu peito abranda.

(Seleção de Napoleão Valadares)

Zagreb
Claudinei Roncolatto

Estávamos em Zagreb. A capi-
tal croata, cortada pelo rio Sava,  
é muito bem arrumada. Che-

gamos à noite, fomos recebidos  
por um oficial brasileiro veterano na mis-
são, nos instalamos no hotel. O portei-
ro desejou-nos “boa noite” no seu inglês 
bárbaro e improvisado, e, para surpresa 
nossa, recitou toda a escalação do Santos, 
aquele dos velhos tempos, do goleiro ao 
ponta-esquerda.

Na manhã seguinte nos apresenta-
mos no quartel-general da Força de Pro-
teção das Nações Unidas na ex-Iugoslávia. 
Mergulhamos de imediato no estágio pre-
paratório de uma semana, muito corrido.

Fazia parte do estágio um teste de 
direção, empregando os veículos próprios 
da missão, os jipes japoneses. Fiz meu tes-
te e fui para o banco de trás, dando vez 
ao volante a outro brasileiro, que, ao fa-
zer uma conversão numa rua larga e mo-
vimentada, bateu forte no flanco de um 
trem (semelhante aos nossos antigos bon-
des). Acontece que o tal trem trafega em 
Zagreb no sentido contrário ao fluxo dos 
demais veículos, e disso não sabíamos en-
tão. Foi uma grande confusão no trânsito 
naquela tarde. 

Em outra ocasião, estando cami-
nhando à noite pelo centro da cidade, na 
“Praça do Cavalo”, assim apelidada em 
razão do seu grande monumento eques-
tre, vi que diversas pessoas esbravejavam 
exaltadas. Motivo: um mutilado de guerra 
esmolava. Esse foi para mim um aconteci-
mento surpreendente. Apesar de todas as 

dificuldades do momento, a mendicância 
feria o orgulho do cidadão comum. O mi-
serável indigente, estropiado pela guerra, 
não podia suplicar auxílio, era humilhan-
te, ao Estado cabia socorrê-lo. Será que o 
fazia bem?

Nessa primeira semana fomos ao 
hospital de campanha norte-americano 
para uma visita nada alegre. Naquele mar 
de barracas jazia naufragado um dos nos-
sos, um observador militar brasileiro aci-
dentado, piloto da Força Aérea, ainda em 
estado grave. Estava magro, sem cor, falava 
pouco e mal. Os médicos esperavam pela 
melhora do seu quadro geral de saúde para 
que pudesse ser transportado ao Brasil.

Na sexta-feira nos reunimos no 
quartel-general para receber a designa-
ção ao primeiro posto da missão. Éramos 
em torno de quarenta oficiais, de diversas 
nacionalidades. Um velho coronel norue-
guês ia lendo o nome e o destino de cada 
um. Na minha vez, olhando por cima dos 
óculos grossos, como quem profere uma 
sentença, de uma maneira que me soou li-
geiramente irônica, pronunciou a palavra 
então muito temida: Sarajevo. A capital 
da Bósnia era o “local quente” da época, o 
olho do furacão.

Eis-me no dia seguinte no setor mi-
litar do aeroporto de Zagreb, esperando o 
voo para Sarajevo. No local que, com boa 
vontade, poderia ser chamado de sala de 
espera, as pessoas se amontoavam. An-
davam de um lado para o outro, em de-
sordem, como uma procissão de formigas 
que você pisa e alvoroça.
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 PEQUENA RESENHA LITERÁRIA
Daniel Barros

Hoje tive a grata surpresa de receber 
novo livro de Nilto Maciel – Gregotins 
de desaprendiz –, que me deixou an-

sioso para ler. O último que li foi Menos vivi do 
que fiei palavras, livro que me encantou e me 
surpreendeu. Como o próprio Nilto diz, e con-
cordo com ele: “Gosto de surpresas...”, referin-
do-se a um romance que lia no momento, e que 
não a estava encontrando no tal romance.

Acredito que Menos vivi do que fiei pala-
vras é um livro que deveria ser lido por todos 

que pretendem se tornar escritores. Acho que 
não foi esta a intenção dele, mas à medida que 
comenta outros autores, dá uma lição de como 
escrever um bom livro, é evidente. Mais uma 
vez concordo com Nilto: “... arte não se apren-
de. É talento, vocação, inspiração, predesti-
nação. Seguidos de aprendizado, paciência, 
trabalho, dedicação.” Estão servidas as suas 
“dicas” a este segundo momento do trabalho.

Foram muitos os momentos em que 
me identifiquei com o autor em seus relatos, 

o que me deixou menos desamparado, menos 
só, como na seguinte passagem: “A leitura para 
mim ocorre, fundamentalmente, por dever (de 
escritor) e por falta de ocupação melhor. Para 
renovar a literatura, é preciso ler muito.”

Sem dúvida, como bem diz o poeta João 
Carlos Taveira, Nilto Maciel é um dos escritores 
mais completos da moderna ficção brasileira, 
como também o foram Graciliano Ramos, Ma-
chado de Assis, entre outros mestres da nossa 
literatura.

Continuação da página 1

MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
Romeu Jobim

Decorridos cerca de trinta anos, era a oportunidade que 
tinha meu pai para revisitar o Rio e a terra natal, o Rio 
Grande do Sul. Disse-me, logo à chegada, que, antes da 

viagem ao Sul, queria abraçar um amigo de infância que não via 
desde que fora para o Acre, no começo do Século. Achei ser prati-
camente impossível. Era um cidadão mais importante que o pró-
prio Presidente da República.

Meu pai não ligou para a minha observação e acentuou que 
só teria dois dias para vê-lo. Abri então a lista telefônica em seu 
nome e, na certeza de que era um homônimo, liguei. Atendeu de 
pronto uma voz forte e firme, do outro lado: Sim! Era o próprio! 
Sem mais conversa e com a mesma voz, disse-me: “Venham hoje à 
noite, assim pelas vinte horas!”

Fomos, à inglesa. Batida, a porta se abriu. Era ele! Com a 
desenvoltura que sempre lhe deram estas horas, meu pai o foi logo 
abraçando. Mas achei que o dono da casa, embora afável, parecia 
um tanto cerimonioso. Sentamo-nos. Sem perder a afabilidade, 
indagou aquele, baixo, porém rigorosamente perceptível: “A que 
devo, Armando, a honra de sua visita?”

Embora já começasse a extrabordar a alegria do reencontro, 
meu pai, ouvindo a observação e, não sendo outro o motivo de sua 
presença, respondeu: “Vim apenas abraçar o velho camarada de in-
fância!” Isso atingiu em cheio o coração do visitado. “Aquele abraço 
no velho companheiro de infância o derrubou por completo!” E 
um novo e afetuoso clima, repentino, envolveu o ambiente.

Abraços de trinta anos foram repetidos entre o autor da visita e 
o visitado, os mais entusiásticos sendo, agora, os deste. Com lágrimas 
nos olhos, o velho marechal repetia, emocionado... “Um abraço do ve-
lho companheiro de infância...” Mais aconchegantes cadeiras vieram 
para a sala à nossa disposição e perdeu-se a noção do tempo.

Tudo foi lembrado: pessoas, colegas, o que fazem ou fizeram 
na vida, parentes os mais antigos, tudo. Vizinhos de quase a mes-
ma idade, o sonho de seguirem a carreira militar, a brincadeira e 
o mundo de um era o do outro. Lá pelas tantas um lanche leve 
andou pela sala e a conversa continuou até às quatro da madru-
gada, mais ou menos. Uma observação necessária: em  momento 
algum falou-se de guerra ou da vida militar, embora o cidadão que 
visitávamos era precisamente, como dito, o Marechal João Baptista 

Mascarenhas de Moraes, então chegado da Europa, coberto de glórias, 
como o Comandante Supremo de Nossas Forças Armadas, no combate 
vitorioso contra o Nazismo e o Fascismo.

Ambos, meu pai e ele, com quase a mesma idade, tinham nas-
cido em São Gabriel, município sul-rio-grandense, que conquistou o 
título de “Terra dos Marechais”, pois dali também é oriundo Hermes 
Rodrigues da Fonseca. A ida de Armando de Oliveira Jobim, meu pai, 
para o Acre se devera a José Plácido de Castro, um de seus primos a 
quem, na volta do herói, após a Revolução Acreana, resolveu acompa-
nhar, com mais outros dois primos: Romeu de Castro Jobim e Jorge de 
Oliveira Jobim.

Jorge Jobim optou, durante a viagem, por ficar no Rio de Janeiro, 
ante a beleza da cidade (justificou-se), onde, além de tornar-se poeta 
de nome, veio a casar-se com Nilza Brasileiro de Almeida, união de 
que resultaram os filhos Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim 
(o famoso maestro Tom Jobim) e Helena Jobim (autora premiada de 
diversos livros, entre eles Verão de Tigres, Trilogia do Assombro e Antô-
nio Carlos Jobim, um Homem Iluminado (biografia do irmão).

Mas estamos falando do Marechal Mascarenhas de Moraes, 
como a Constituição de 1946, o aplauso e a unanimidade da Nação 
assim quiseram. Bons tempos aqueles! Às quatro e meia da madrugada 
um estudante de 20 anos, seu pai e outro cidadão, um deles sendo o 
Marechal João Baptista Mascarenhas de Moraes, caminhávamos, a pé, 
tranquilamente, sem qualquer arma de defesa pessoal, por um bom 
pedaço da Rua Ibituruna, no Maracanã, até à Praça da Bandeira, dali 
o Marechal, sozinho, retomando o caminho de casa, sem receio de 
qualquer perigo!

Abraçados os três, o Marechal dizia-me, sem que nada lhe tives-
se pedido neste sentido, que eu e meus irmãos podíamos recorrer a ele, 
sem qualquer cerimônia, se precisássemos, no Rio, fosse do que fosse. 
Com a graça de Deus, nunca tivemos necessidade de procurá-lo, por 
esforço próprio alcançando sempre o que almejávamos.

Devo registrar que, antes disso e depois disso, tudo que ouvi e li, 
em jornais ou livros, foi sempre de exaltação ao grande homem que vi-
sitamos naquela noite. Hoje ele já desceu às Dimensões da Morte, mas, 
em definitivo, merecidamente imortalizado nas Páginas da História.

Que sua lembrança e seu exemplo continuem a iluminar o Sol 
de Nossa Terra!
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Diálogo Insólito
Jarbas Junior

Estava deitado na minha rede
sob as árvores sem parede.
Aparece o Drummond, trazia
fímbrias de sol e alguma poesia.

Pergunto ao claro enigma redivivo:
– Como espírito, poeta
responda – Deus existe?
A sombra inconsútil fica circunspecta.
Medita sobre as impurezas do branco
e diz, enquanto se ilumina
a sua figura de suave neblina:
– Deus não existe de maneira concreta.

Mas parece feito de água, luz e vento!
Porém, sua essência divina
vibra em cada pensamento!

– Em qual brejo das almas você habita?
– Depois do fenômeno da vida passada a limpo,
descobri que o Monte Olimpo
E o céu são dimensões da mesma paixão medida,
como quem passa do samba para a sinfonia.

A morte apenas continua a vida
em outra sintonia!

Cultura em 
Debate

Afonso Ligório Pires de Carvalho

CEnTEnáRIO DE MARGuERITE DuRAS

A escritora Mar-
guerite Duras 
completaria este 

ano 100 anos de existên-
cia.  Nascida em 1914, no 
Vietnã, quando este país 
era colônia francesa, e 
falecida em 1996, escre-
veu 30 romances, quase 
todos transformados em 
filmes. Seu romance mais 
celebrado, O Amante, 
lhe rendeu fama mun-
dial, segundo Silas Martí, 

da Folha de S. Paulo. Citando Gloria Carneiro do Amaral, 
especialista na obra de Duras, Silas diz que “ela criou uma 
nova forma de fazer literatura desmistificando uma série de 
elementos”.

Marguerite Duras também é autora do roteiro do filme 
“Hiroshima Meu Amor”.  

MuRALISMO

Yara Tupinambá lançou em Belo Horizonte excelente 
trabalho sobre Muralismo. O livro começa com a de-
finição do pintor  Diego Rivera: “O mural é o Livro 

aberto onde lê o povo.”
A autora diz que o mural deve ser aberto a todos, com 

facilidade de leitura para as diversas camadas sociais.
Demonstra e define o mural nos diversos períodos, da pré-

-história e posteriores, no Levante espanhol, no Egito faraônico, 
no período bizantino, nos 
murais de Roma e Veneza, 
nos afrescos do cristianismo 
etc., até o modernismo. 

Diz que nos anos de 
1940 o arquiteto francês Le 
Corbusier, que participou 
da construção do primeiro 
prédio modernista no Bra-
sil, encomendou a Portinari 
sete painéis para cobrir as 
paredes do Ministério da 
Educação, no Rio.

Posse
Alberto Bresciani

O ar é só pele:
teu corpo expira
das dobras do mapa

aquece os dedos
saliva doce na boca
as esferas do sal

A falta é tensão
teu vulto invasivo
conturbado o pulso

em pedras candentes
nas farpas da noite

o ventre esfria
e explode em tentáculos
da fluida água marinha

vertigem que plana e pesa
por sobre as vozes
os cortes do dia

– teu sempre
no fundo de mim.

M
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CONTOS REUNIDOS
Lembrando Nilto Maciel

Enéas Athanázio

Embora meu intercâmbio com Nilto Maciel viesse de 35 anos, só duas vezes o encontrei 
em pessoa. A primeira foi em Brasília, na época em que ele editava “Literatura – A revis-
ta do escritor brasileiro”, publicação que me prestou inesquecível homenagem na sede 

da Associação Nacional de Escritores (ANE). A segunda aconteceu aqui mesmo, quando tive o 
prazer de recebê-lo em minha casa e no meu escritório. Éramos, portanto, muito mais amigos 
escritos que falados.

Sempre que me lembro de Nilto Maciel, acorrem-me à lembrança os vaqueiros en-
courados que vi no Alto Parnaíba, no Piauí, e que vinham dos ínvios do sertão ressequi-
do receber as mercadorias transportadas pelo barco onde eu me encontrava. Homens de 
corpos enxutos, sem uma grama excedente de gordura, pele requeimada de sol, com fisio-
nomias sérias e lacônicos, talvez pelo hábito da solidão nos vastos espaços desabitados. 
Ainda que Nilto Maciel, cearense, fosse urbano desde criança, tinha tudo dos homens que 
cavalgam na caatinga, na lida árdua com o gado, afrontando o semi-árido áspero, semeado 
de mandacarus, xique-xiques, palmas e variados vegetais garranchentos e hostis. Com a 
diferença de que ele, – como escritor e poeta que foi, – cavalgava as palavras e repontava 
uma tropa numerosa de contos, romances, crônicas, novelas e poemas que vinha produ-
zindo ao longo dos anos.

Em 2010 Nilto deu a público o segundo volume de seus “Contos Reunidos” (Editora Bes-
tiário – Porto Alegre), contendo nada menos que 122 histórias curtas, o que representa uma 
produção admirável e revela riquíssima imaginação, além de intenso trabalho para sua realiza-
ção. Escrever com qualidade literária exige esforço, concentração, solidão e talento. Como dizia 
Fernando Pessoa, escrever já é solidão que baste. Este segundo volume, pois, evidencia o amor 
e a dedicação desse vaqueiro encourado pela cavalgada das letras.

Nesse mar de contos encontram-se histórias para todos os gostos, algumas mais curtas e 
outras mais longas, quase atingindo a extensão das novelas literárias. Nelas a imaginação não 
encontra limites, colocando muitas vezes num só e mesmo plano o real e a imaginário. Surreais, 
fantásticas, algumas até fantasmagóricas, são comuns os desfechos inesperados, surpreenden-
tes e mesmo chocantes. Mas tudo é escrito em linguagem clara, sem reboleios desnecessários, 
quase sempre em frases curtas e sibilantes. Algumas têm títulos estranhos e que aguçam a 
curiosidade do leitor. Assim acontece, por exemplo, com “As insolentes patas do cão”, “O mun-
do estaliano”, “Avisserger megatnoc”, “Masmorrer”, “Pescoço de girafa na poeira”, “Dez cuecas 
para a eternidade” etc. Também os personagens são batizados com nomes muito estranhos: 
Afonso Baio, Newton Appletree, Quinca Manco, Luís Lamento e outros mais. Enfim, a leitura 
dos contos de Nilto Maciel é uma experiência inovadora e um agradável contato com a boa 
literatura. Vale a pena.

Em 1976, com outros escritores, Nilto Maciel criou a revista “O Saco”, suplemento literá-
rio que era vendido dentro de um saco ou envelope de papel. O periódico teve grande aceitação 
e foi muito comentado na imprensa da época. Ainda nos meus tempos de Canoinhas, creio ter 
sido o primeiro sulista a ter contos estampados naquelas páginas.

O autor desses “Contos Reunidos” foi detentor de grande número de prêmios literários, 
entre eles o “Prêmio Cruz e Sousa”, na categoria romance, concedido pela Fundação Catarinen-
se de Cultura em 1996. Participou em numerosas coletâneas e editou o “blog” cultural “Litera-
tura sem fronteiras.” 

Nilto Maciel faleceu em 26 de abril, em Fortaleza, aos 69 anos de idade. Morreu só, em 
sua residência, deixando uma lacuna no panorama literário de hoje. Sua partida inesperada 
comoveu os numerosos amigos e leitores que ele conquistou em todo o país.

B. Camboriú, maio de 2014.

Colchas de retalhos
 Terezy Fleuri de Godoi

Essas colchas de retalhos
São as nossas existências,
De variados matizes
E diversas procedências.

Da mais mimosa cambraia,
Ao pesado gorgorão,
Intercalam-se pedaços
De variado padrão.

Eis minha colcha. E o linho
Que de repente aparece,
 Representa minha fé
E meus minutos de prece.

Um vistoso tafetá
Desliza sob meus dedos,
Transportando-me à infância
De bonecas e folguedos.

A longa tira de brim,
Que foi outrora brilhante,
Me relembra, com saudade,
O meu tempo de estudante.

Lá está muito brejeira
Uma seda multicor,
Repetindo toda a história
Do meu primeiro amor.

Mas que vejo aqui tão perto?
Um alvo e belo cetim,
Que junto à mais fina renda,
Teve bem amargo fim.

Uma súbita tristeza
Invade-me o coração.
Mais que depressa procuro
Um pedaço de algodão.

Junto dele verde opala
Me aviva a esperança.
Meu  coração se enternece:
“Quem espera sempre alcança”?

O banlon e o tergal,
Tão práticos e modernos,
Se misturam num mural
De paraísos e infernos.

Comparo, pois, esta vida,
De muita alegria e dor,
A uma brilhante colcha 
De tecidos – multicor.
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DAS MORTES EM vIDA
Flávio R. Kothe

Todos nós teremos como nossa última 
vivência o próprio morrer. Isso é inde-
legável. Ninguém pode morrer a morte 

de outrem, cada um tem de morrer a sua, já 
dizia o filósofo caxiense Gerd Bornheim, que 
descobriu um dia que estava com um tumor no 
cérebro e teria poucas semanas de vida. Nosso 
amigo Enio Squeff foi visitá-lo no Rio, assaram 
uma picanha e Gerd reconheceu com lucidez: 
“no meu caso, não tem jeito”. Morreu como um 
estoico. Na última vez que me visitou, além de 
falar bastante do filho e de pintura, deu-me seu 
livro sobre Brecht, A Estética do Teatro. Ele foi 
estoico ao longo da vida também, pois embo-
ra tenha sido perseguido pela ditadura militar, 
tendo perdido o posto de professor na UFRGS, 
tido de sobreviver na França como porteiro e 
passado por diversas mazelas, não ficava se 
queixando. Sua obra foi uma vitória sobre os 
carrascos.

Como não mais seremos nós ao não mais 
estarmos aí, nós nada temos a temer. Nada mais 
vai acontecer conosco, pois não mais haverá o 
nosso eu para que lhe aconteça algo. Olvido ou 
fama, ódio ou boas lembranças, isso restará en-
quanto alguém se lembrar de nós, mas já não há 
de nos afetar. Todos aqueles que ocuparem os 
nossos espaços terão como sua reserva exclusiva 
também o próprio morrer.

Ao longo da vida, várias vezes temos de 
chutar o balde e dar a volta por cima: morremos 
uma situação, para ressuscitarmos diferentes em 

outra. Não somos mais os mesmos, nos transfor-
mamos, como tudo o que existe. Quem não re-
nasce, regride, torna-se vegetativo. Como dizia 
Fernando Pessoa: um cadáver adiado que procria.

Depois de um ano fazendo a oitava revisão 
do que espero vá ser o livro Arte Comparada, na 
noite de 30 de dezembro concluí as 550 laudas. A 
sensação era de enviar um longo e-mail sem des-
tinatário e sem esperar resposta; a fantasia, de es-
tar concluindo algo como uma sinfonia, em que 
todos os instrumentos tinham de combinar até 
o fim. Poucas horas depois comecei a me sentir 
muito mal.

Passei o Ano Novo na UTI com septi-
cemia aguda, com mais de 50% de chance de 
defuntar. Uma bactéria anônima queria me as-
sassinar. Eu estava decidido a não dar, porém, 
tanta alegria aos inimigos. Os médicos não des-
cobriram qual a bactéria que se apaixonou por 
mim nem por quê. Mas conseguiram tratar. O 
que refuta o pragmatismo americano que acha-
va que se soubermos o que funciona na prática 
já se sabe toda a verdade.

Na UTI, com 39º de febre, eu não conse-
guia me mexer. Todas as forças do corpo estavam 
no campo de batalha que era eu mesmo. Entre o 
eu e a doença, entre o eu e o mundo, a doença 
construiu um delírio que fazia parte dela. Era um 
barato estar entregue às baratas. Eu via um jogo de 
xadrez num computador, mas congelado, no em-
pate técnico de dois exércitos. Eu não queria que 
fosse assim, mas assim era. 

Às vezes alguma peça se movia, um bispo 
indo comer um cavalo (o xadrez é um jogo 
indecente e impiedoso, o peão é capaz de co-
mer a rainha na frente do rei) e naquela casa 
se abria uma tela com uma bela pintura; nou-
tra casa, outra tela se abria. Daí o jogo voltava a 
congelar e eu nada podia fazer. De repente uma 
peça se movia ‒ clique/claque‒ e na casa ocu-
pada se abria uma cápsula com notas musicais 
que saíam pelo ar e cuja melodia eu podia ouvir. 
Faziam sentido. 

As luzes da UTI me feriam a vista. Eu fe-
chava os olhos, sabia que devia ficar tudo escu-
ro, mas não! Eu continuava vendo, só que ora 
uma parede de barro em que escorriam filetes 
de água, como se fossem o sangue a correr en-
tre os músculos, ora uma paisagem verde, com 
um regato cheio de peixinhos coloridos ou um 
canal pantanoso em que moluscos dançavam 
enfileirados como se fossem um corpo de baile. 
Entre mim e a morte, havia abrigos provisórios 
cheios de imagens, como se fossem catedrais 
submersas.

A mente humana é muito estranha. Eu sa-
bia que estava tomado pela fantasia, mas nada po-
dia fazer. Ela era mais forte que eu. Assim ela me 
livrava da doença, do perigo mortal que eu talvez 
corresse. Os médicos e enfermeiras me curaram 
e o barato acabou. A vida ficou mais cara. Ela é, 
afinal, a única coisa que temos para sustentar o 
que temos e não temos. Antes um burro vivo que 
um sabichão morto.

A TORTURA APóS O gOLPE
Manoel Hygino

Nilto Maciel foi encontrado morto em 
sua casa, em Fortaleza, tão logo abril se 
despediu. Era um escritor de méritos, 

publicou dezenas de bons livros, editou duas 
revistas, entre as quais a “Literatura”, que tam-
bém não mais existe. Pelo seu último trabalho, 
“Sôbolas manhãs”, lançado pela “Bestiário”, de 
Porto Alegre, neste ano, fica-se sabendo deta-
lhes de sua vida peregrina, como dos nordesti-
nos honestos.

Apareceu Nilto numa cidadezinha do 
Ceará, no sopé da Serra do Baturité, em 30 de 
janeiro de 1945, mesmo dia em que torpedos 
soviéticos afundaram o transatlântico alemão 
“Willhelm Gustoff ”. Na sua nota biográfica, 
consta que Nilto só tomou conhecimento de 
Hitler no curso ginasial, embora conhecesse, 
em Fortaleza, Eça, Billac, Machado de Assis e 
dezenas de outros notáveis, evidentemente por 
leitura.

Adolescente, imaginou-se revolucionário 
como Lênin e, com o golpe de 1964 no Brasil, 
sonhou-se transformado em guerrilheiro barbu-
do, como Fidel Castro e Che. Faltando coragem 

e oportunidade, voltou aos estudos, formando-se 
em Direito e rabiscando poemas e contos, depois 
publicados, e com os quais conquistou prêmios 
em concursos literários. Morou em Brasília, fez 
amizades, mas voltou ao estado natal.

Sempre combinou bem com a vida, tinha 
humor, o que se depreende de seus livros. No que 
lançou no abril letal, confessava-me num de seus 
derradeiros bilhetes: “Se quiser ler ou dispuser de 
tempo, ficarei muito grato. Tenho certeza de ter 
escrito um livro de boas ideias ou, pelo menos, 
com o melhor dos intuitos: o de divulgar os es-
critores brasileiros avessos ao “jornalismo de re-
sultado”, à crítica tendenciosa e os vendedores de 
pedras falsas”.

O cearense recorda ali que, logo após o 
31 de março de 1964, os comunistas, socialis-
tas, nacionalistas e demais ativistas de esquerda 
eram conduzidos a quarteis. Um deles se dizia 
poeta. Sempre que, detrás das grades, os “inimi-
gos da pátria” começavam a cantar hinos revolu-
cionários, a gritar e exigir tratamento humano, 
o comandante do quartel ordenava o início da 
sessão de torturas. E em que consistia o castigo? 

O poeta subversivo (?), de fala rouca, cabelos 
desgrenhados, gestos de rebeldia, punha-se a de-
clamar seus versos, em bom som, para os demais 
presos, evidentemente com permissão oficial. 
Após alguns minutos de “poesia”, os detidos pe-
diam socorro, prometiam não cantar mais os hi-
nos e aceitavam, silentes, a comida deteriorada 
e toda a imundície das celas. Estavam dispostos 
a tudo, desde que o coronel levasse para longe o 
“poeta”.

Para Nilto, “para inventar literatura, não 
basta conhecer as palavras. É preciso muito 
mais. Como aprender gramática (regras e nor-
mas). Ampliar o vocabulário. Ir dos embustes 
aos ardis, dos enredos às tramas, das astúcias 
às tramoias. Se possível, saber a origem de 
cada vocábulo, assim como transformação”. 
A produção literária é fruto de gestação mui-
tas vezes dolorosa. O autor da Serra do Baturi-
té perdeu horas da vida a desenhar palavras e 
frases, pois não conseguia compor, de uma vez, 
crônica, conto, poema, artigo, seja o que for, 
na luta vã com a palavra. Venceu e deixou uma 
obra valiosa.
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A PARTIDA INESPERADA DE  
NILTO MACIEL

Anderson Braga Horta

Nilto estreou em 1974 com os contos 
de Itinerário, que iniciam longa e 
profícua carreira de narrador.  Se-

guem-se-lhe As Insolentes Patas do Cão 
(1986) e vários outros, culminando a 
série com os Contos Reunidos, em dois 
volumes, de 2009 e 2010. A primeira 
novela é de 1982: A Guerra da Donze-
la; Vasto Abismo, dezesseis anos depois, 
acrescenta a esta outras obras na espé-
cie. O romancista surge em 1987 com 
Estaca Zero; O Cabra que Virou Bode, 
de 91, deu origem a um vídeo. Poeta 
de Navegador (1996) e cronista de Me-
nos Vivi do que Fiei Palavras (2012), foi 
ainda excelente crítico e ensaísta, como 
o demonstra seu último trabalho no gê-
nero, Sôbolas Manhãs, saído este ano. 
Exerceu de modo muito pessoal a crí-
tica literária, em seu blogue www.litera-
turasemfronteiras.blogspot.com.br. Nem 
se esqueçam as antologias que organi-
zou, de contistas cearenses e de sonetos 
brasileiros – Alma Gentil: Novos Sonetos 
de Amor.

Esses livros, quase aleatoriamente arro-
lados, apenas exemplificam a vasta produção 
do autor, que ascende a mais de vinte títulos 
e mereceu cerca de dez importantes prêmios 
nacionais.

Foi um dos fundadores, em 1976, da 
revista O Saco. Fundou e editou por mais de 
quinze anos (de 1992 a 2008) outra prestigio-

sa publicação: Literatura – Revista do Escritor 
Brasileiro. No dia 29, deveria abrir encontro 
sobre literatura fantástica, no município de 
Sobral; não compareceu; mas desde o dia 26 
não atendia ao telefone, segundo depoimen-
tos. Foi encontrado morto em casa, no dia 30.

Formado em Direito, residiu em Brasí-
lia entre 1977 e 2002. Aqui, trabalhou na Câ-
mara dos Deputados, no Supremo Tribunal 

Federal e no Tribunal de Justiça.
Nilto Maciel foi sócio da ANE.

UM POEMA DO LIVRO NAVEGADOR, 
DE NILTO MACIEL:

LAnGOR

Oh! eu preciso ser como os poetas,
não como aqueles que florejam tudo,
até jardins e paraísos vãos,
mas como os langorosos, doentios,
de almas escuras e a calvários presos.

Ah! sobretudo quando chove, e o vento
sibila e geme e chora e vai e vem,
e mais ninguém me vê, me fala e sente.

Oh! eu preciso ver além de mim
— estrelas, noites, infinitos, deuses —
e fazer versos como quem se vai.

UM CONTO DE AS INSOLENTES  
PATAS DO CãO, EUCARISTIA

Nilto Maciel

São três meninos. Raquíticos, sujos, esmolambados. Talvez 
irmãos. Lutam entre si pela posse de restos de comida. Há 
bolinhos de arroz, fiapos de macarrão e carne. Pedaços de 

frango assado. Asas, pescoços, pés. Tudo já roído, descarnado, 
puro osso. Estão sentados no chão e não param de mastigar, fa-
lar, roer, rosnar.

Ao largo, pacientes, vira-latas esperam o fim do banquete. Há 
de sobrar algum osso. Por menor que seja. Dedos, bicos, pontas.

O jornal onde veio a comida amarrotou-se, rasgou-se. Só res-
tam letras e fotos. Não é possível comer papel. Resta lamber. Chu-
par o óleo. Espremer as folhas.

Estão lambuzados os três meninos. Irreconhecíveis. Cobertos 
de partículas brancas, amarelas, incolores. Macarrão nos cabelos, 
arroz nos olhos, carne nas narinas. Catam-se uns aos outros. Nada 

pode se perder. Embora fartos. Barrigas inchadas, moleza nos cor-
pos.

Do outro lado da grade de ferro, outros meninos brincam. 
Estão seminus. Apenas os sexos cobertos. Saltitam, pulam, riem, ao 
redor da piscina. São muitos, multiplicados pelo espelho da água. 
Todos enormes, limpos, bonitos. Talvez irmãos, amigos.

Acorrentado, um cão formoso espreita o mundo. Protege os 
banhistas, a piscina, o jardim, a mansão. Nenhum vira-lata trans-
porá a grade de ferro. Nem sequer se aproximará dela. Nenhum 
menino sujo abocanhará seu filé. E rosna.

Assustados, os três meninos apanham os últimos ossos e cor-
rem. No seu encalço vão os cães famintos.

Guardião sossega e morde um naco de carne. Os meninos se-
minus caem na água.
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A gRANDE ARTE
 Fabio de Sousa Coutinho

 

Filho de um padre e neto de uma heroína republicana, a vida do genial 
autor de Iracema é traçada com base em diálogo epistolar de duas 
irmãs, Iriana e Semíramis. Esta, a autora das cartas em que Alencar 

é revelado àquela, dá título ao livro, despontando como a figura central da 
narrativa.

Tendo vivido apenas quarenta e oito anos, José de Alencar (1829-1877) 
fez-se ícone do romantismo brasileiro e protótipo do homem de letras do século 
XIX. Ao biografá-lo em fluência romanceada, Ana Miranda transporta os leito-
res para os tempos do Segundo Império, nos quais Alencar frequentou e inspirou 
a nata da intelectualidade nacional.

Companheiro de Machado de Assis, José de Alencar a ele apresentou, no 
Rio de Janeiro dos anos de 1860, o jovem poeta baiano Antonio de Castro Alves. 
Em pouquíssimas ocasiões, na história da inteligência pátria, juntaram-se, no 
mesmo ambiente cultural, personagens tão grandiosos quanto Alencar, Macha-
do e Castro Alves. Ao fundar a Academia Brasileira de Letras (ABL), em 1897, 
exatos vinte anos após a morte precoce de José de Alencar, Machado de Assis 
o escolheu para seu patrono na Cadeira nº 23 da Casa, a mesma que depois foi 
honrada, entre outros, pelos prosadores baianos Jorge Amado e Antônio Torres, 
o atual ocupante.

No livro originalíssimo de Ana Miranda, que lemos através das inspira-
das  cartas de Semíramis, Alencar também nos é mostrado como o polemista 

construtivo, que sustentou embate de ideias com ninguém menos do que Jo-
aquim Nabuco. E é aí que José de Alencar se agiganta como homem público, 
tornando-se, ainda, desafeto do Imperador Dom Pedro II, o que, de resto, já nos 
havia exposto outro escritor cearense, Lira Neto, autor da impecável biografia O 
inimigo do rei.

Poeta e cronista, a par e passo com sua estupenda vocação de romancista, 
Ana  Miranda produziu, com Semíramis, mais um poema em prosa, além de 
brindar seus leitores com uma nova e irretocável crônica dos costumes e prin-
cipais acontecimentos da época em que José de Alencar foi protagonista, como 
literato de escol e político de coragem singular.

Semíramis é livro de consagração artística, produto do rigor da pesquisa 
e da energia poética de uma escritora que se alçou, por tantos méritos e virtudes 
tantas, ao topo da pirâmide da literatura de língua portuguesa. Iniciada por Ra-
chel de Queiroz, em 1977, a linhagem das ficcionistas na ABL prosseguiu com 
Dinah Silveira de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Nélida Piñon e Ana Maria 
Machado. Por força de uma rara e luminosa obra romanesca, aproxima-se a hora 
de mais uma cearense vestir o fardão que simboliza a glória inaugurada pelo 
maior de nossos escritores.

Ana Miranda na Academia Brasileira é uma questão de justiça literária, 
de reconhecimento à mais alta e bela voz feminina da ficção contemporânea en-
tre nós, ao trabalho incansável, culto e erudito que Ana cria e entrega, visando à 
afirmação da grande arte do romance no Brasil. 

ARQUITETURA DE ESPANTOS
João Carlos Taveira

Acabo de ler  Sortilégio possível, ainda  
inédito, mas certamente o mais maduro 
livro de poemas de Ivan Marinho. E tal-

vez o mais oral e visual, desde que aprendeu a 
descansar os pincéis para abraçar a poesia, uma 
vez que se divide agora em “três metades” distin-
tas: as artes cênicas, as artes pictóricas e a litera-
tura. Sem contar, naturalmente, a inconfundível 
disposição para voar.

“FRAGMENTO DO ACASO

Sem gravidade flutuam
Estilhaços de um espelho
E cada parte reflete
Um fragmento do acaso.
 
Giram dando a impressão
De serem um universo
E são, de certo, mil vezes,
A expressão original
 
Da mesma parte perdida
A se olhar eternamente.
Ali, imagem pra sempre,
Como se fosse real.
 
E menos se vê no mundo

E no mundo só se vê
Como entérica alegria
Buscando a rima vazia
De não ser, só parecer.”

Pois bem. O livro está simetricamente cons-
truído sobre dois eixos: poemas curtos e estrofes 
de quatro versos, algumas rimando, mas a maioria 

ragens munição para usá-la quando no descaminho, 
na vil presença avessa e inesperada”. Por isso, sem  
titubeio, vem praticando uma poesia também de 
preocupação social, em que o homem, embora  
sujeito aos desmandos, é senhor absoluto do rumo 
de seus ideais. Basta ir à luta.

“PAI, PERDOAI!

Massa, úmida, de barro
Amassada pelas mãos
Cúmplices ou desconhecidas
Modelando a intenção.

Bloco que forma e reforma
Sempre perfeito, pois um,
Quando deforma ignora,
Se não se compara algum.

E cresce lá, grande barro,
Sem jamais querer o forno
Se o fim é a eternidade:
Quente nem frio, só morno.

Sucedem mãos, outras mãos,

Tão mesmas a modelar
A forma que se desfaz
E se refaz sem mudar
Porque não sabe o que faz.”

Sortilégio possível, editado como merece, há 
de demarcar um terreno fértil e promissor para o 
pouso deste arquiteto de espantos. Ivan Marinho, 
além de amplidões, nuvens e cores, tem, desde 
já, espaço seguro na grande seara da nova poesia  
brasileira.

sem rima alguma, bastando-lhes, quando muito, a 
métrica para alcance do ritmo e da plena musicali-
dade. Ivan se mostra muito à vontade nas redondi-
lhas menor e maior, e grande parte dos seus poemas 
encontra-se esculpida em versos brancos.

“ORORUBÁ

Dançando em sua cabeça
Voltas ocres de corridas
Ondulam verdes cabelos
Juntos, outros, ao redor.

Em cada volta, a memória
Gesta um breve esquecimento
Para no centro um encontro
Ancestral se revelar.

Memória de gerações
Despertada em sentimentos
Perdidos anos a fio
Das lembranças, das histórias...

E se cabelos são matas,

Tantas voltas, todos um,
No meio da ebulição
Surge, como larvas, homens
E a guerra se faz canção.”

Outra característica do autor deste novo  
trabalho  é o lirismo, não o lirismo raquítico e s 
ifilítico magistralmente referido por Manuel Bandei-
ra, mas o lirismo sadio e arejado de quem sabe das 
agruras da vida e também das delícias do sobrevoo. 
Ivan, com seus versos, lúcidos e antenados, sabe que 
o sonho por si só não basta, é preciso colher “nas mi-

Continuação da página 1
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SHIRLEY CAMPBELL EM BRASÍLIA
Palavras de Kori Bolivia apresen-
tando a poetisa costarriquense ao 
público brasiliense, no Instituto 
Cervantes

Agradeço ao Diretor desta Casa, pelo con-
vite feito à Associação Nacional de Escri-
tores, a qual tenho a honra de presidir, 

para participar desta noite de poesia. E é com 
muito prazer que aqui estou, em nome da ANE, 
e no meu próprio, ao lado do poeta Jorge Amân-
cio, para compartilhar da apresentação do livro 
Rotundamente Negra y otros poemas, da poetisa 
costarriquense Shirley Campbell.

Este livro está dividido em quatro partes, 
e cada uma com um subtítulo: 1ª Declaración de 
principios, 2ª ...de manos abiertas..., 3ª, onde há 
uma subdivisão: Sueños de mujer e Entre cartas y de 
abuelas, e a 4ª Historia develada. Vejo nos poemas 
uma gama expressiva que, talvez, poderia ser carac-
terizada como um sentimento amoroso e melan-
cólico, uma sensibilidade social, um nativismo de 
profundas raízes, ou seja, uma descrição lírica da 
sua alma atribulada pelo drama que ainda vive na 
profundeza emocional à qual a palavra dá corpo.

A excelência de sua inspiração é românti-
ca, indagadora e positiva. Fortes, corajosas e tam-
bém doloridas e sangrentas, vibram as palavras de 
Shirley Campbell Barr, que se sente memória de 
escravidão sofrida por seus antepassados, que se 
sente, ainda indignada, docemente, na luta por ser 
mulher. E é mulher em toda a extensão da palavra, 
e é negra com toda a consciência que a vida e a 
memória lhe permitem ter.

Ao ler a primeira parte de seu livro, posso 
dizer que ali está, realmente, uma declaração de 
princípios de luta. Logo no início, o poema “Des-
cubrimiento” nos fala de sua origem. O ser pelo 
sangue e pelo gênero. O que representa e o que faz 
por ela e por si mesma, sentindo-se orgulhosa de 
ser quem é.

DESCUBRIMIENTO

Descubrí en mi sangre
de pronto a una abuela
a una hembra
y una hilera larga de madres cantando
y una tierra negra sembrada por ellas
y entonces crecí
y me hice grande como las estrellas
me hice larga como los caminos
me entendi mujer
una mujer negra

Em outros poemas escutamos o grito altivo 
pela  barbárie cometida contra um povo só por ser 
de outra cor. E o tempo passa e ainda que esses se-
res tenham ajudado na construção de outras cida-
des e outras culturas, o preconceito racial e social 
está presente. Mas a esperança não está ausente: é 
o reconhecimento para o qual caminham os povos 

para quem ajudou a erguer esta América. A poe-
tisa insiste ao ser esse grito que incomoda alguns, 
e lembra que ainda não viu a justiça ser feita tanto 
por ser negra, como por ser mulher. Exemplo dis-
so está no poema “Insistencia”, do qual apresento 
o último fragmento.

Porque aún soy
la piedra que incomoda en el zapato
y el número más notable entre las cifras.
Aún soy la luz relegada a la parte postergada de la casa
pero que alumbra insistentemente el jardín de enfrente
que grita con muchas voces la palabra cierta,
pelea con muchas manos la guerra más humana
y aguarda irreverente
por su justo homenaje.

Por vezes, em seus poemas, e não só nas 
segunda e terceira partes deste livro, ela projeta 
a função social da mulher como reprodutora e 
afirma com toda razão, que as crianças, os filhos, 
dão forças para continuar a luta e a vida. A cora-
gem surge graças à maternidade e ela, a autora, é 
política a partir do momento em que é defensora 
de suas raízes, e dos direitos da mulher. Aí está o 
desejo de ser útil, dando o seu grão de areia para 
um futuro melhor do ser humano, que, parece, 
ocorrerá no momento em que realmente for livre 
como ela o é, para fazer e dizer o que quer, para 
chorar ou rir quando bem entender, para lutar 
por si e pelos seus, além de pensar que “(...) Me 
convertí en mí misma/ me aprendi/ soy yo. (...)”, 
como assegura o poema “Liberada”. Isto soa a um 
legítimo anarquismo poético, enquanto indepen-
dência, liberdade total e absoluta. O poema “Por-
que me da la gana”, da primeira parte, é um bom 
exemplo desse anarquismo.  

Porque me da la gana
porque es la sola razón
de mis palabras
porque ya no es mi boca
la que habla.
Porque yo ya no mando sobre esta lengua endemoniada
y escupo malas palabras
y se me acabó el respeto que mis abuelas guardaban.
Porque habla el cerebro
a través de estos dos labios
y porque me da la gana.
Y hablo en canciones
y en danzas
y en maldiciones
y hablo en poesía
y en lenguas
y en putrefacciones.
Que por qué canto como yo canto.
Porque me da la ira
y me da la gana.
Porque me cansé de callarme la lengua
y la piel
y el alma
y se me cansó la nuca

de tanto llevarla arqueada
de tanto mirar al suelo.
Y se me cansó la espalda
de tan trabajo duro.
Y se me cansó el sexo
de tanto maldito juicio
de tantos odiosos nombres
de tanto llevarlo puro
a pesar de los malditos
que le llamaron impuro
y hasta salvaje.
Que por qué?
Porque me da la gana
y porque me ronca 
la puta y la reputa gana
y me da la regalada gana.
Porque se me cansó la piel
y los ojos 
y el alma.
Y me cansé de recordar
a mi abuela doblegada.
Y me cansé de volver la mirada
y encontrar la misma fotografia
esclavizada.
Que por qué?
Que por qué?
Porque me da la gana...

Na realidade, é simplesmente o seu eu que 
desfruta de seu destino. Revolta-se, mas se diz 
predestinada a ensinar e amar a igualdade neces-
sária aos seres humanos, e nos beijos que anseia 
dar estão os sonhos, a esperança de uma vida cor-
reta, consciente e justa para todos.

Na segunda e na terceira parte, e esta últi-
ma, aliás, constituída de duas subpartes, adverti 
algo de sonhos, esperanças e solidão, algo de de-
cepção talvez, mas ela diz que superou o tempo 
do temor e  isso, para mim, é a base dos sonhos 
do ser humano, e, principalmente, da mãe que 
sempre sonha o melhor para os filhos, como as 
limpas manhãs, presságios de novos dias. São po-
emas longos como o são os pensamentos através 
da memória, da realidade, da amplitude do espaço 
e desde o centro da alma, como ela afirma: “(...) Es 
que yo no nací/ me fui creando/ entre silencios/ 
haciéndome/ ser.”

Os poemas da quarta parte nos mostram a 
História, essa que conhecemos e que se repete, a 
parte suja e sangrenta, essa História que nos foi 
entregue “(...) sucia... vacía/ hecha pedazos/ nos 
llegó en harapos/ descalza/ acribillada/ la reco-
gimos humillada”. Essa História que precisa ser 
recuperada e redimida, para ser apresentada ao 
futuro, “(...) con el pecho erguido/ y la frente alta”.

Portanto, fundo e forma em sua indissolú-
vel harmonia, levam à plenitude de um mundo 
que está em pleno século XXI e, ainda que em tom 
de crítica, a autora cria auroras perante este mun-
do corrupto e cruel. 

Rotundamente negra, eis aqui o Amor, com 
maiúscula.   
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Três poemas de 
Antonio Temóteo

JOSÉ JERONYMO RIVERA

É sempre assim, um homem silencioso,
com a alma cristalina e silenciosa,
de poucos gestos, cerimonioso,
inteligente e muito bom de prosa.

Um tradutor viril e primoroso,
de lume e mente leve e buliçosa,
mas, no soneto um músico vaidoso
que escreve partitura luminosa.

Eis que o poeta, um homem reservado,
nos apurados versos requintados
perfuma o doce amor que ele venera,

com a solenidade e a fantasia,
a brisa leve inflada da poesia
que traz o ferro em brasa de Rivera.

CAYMMI

Caymmi quando toca o seu violão
nas cordas faz ventar e faz chover,
encrespa as ondas, faz escurecer,
rebenta a ira de João Valentão.

Lança a jangada no mar da ilusão
cercando o peixe em cada amanhecer
e puxa a rede que acabou de encher
de xaréu grande e de samba canção.

Quem lhe ouve o canto, o verso iluminado,
a sua batida, o toque bem cuidado,
no requebrado de Iemanjá-Ilê,

sente os mistérios de sua melodia
e o santo que recebe com poesia
de mal com sua Marina e com você.

RONALDO ALVES MOUSINHO

Mousinhos vêm de longe, lá da Beira,
das portuguesas terras mais antigas,
são do Alentejo, arrimo das cantigas,
da inteligência arguta e feiticeira.

Do fin’amor tocante na craveira
às artes que o jogral canta às velidas, 
dos Pergaminhos D’Ajuda e Despedidas,
aos Contos dos Segredos da Roseira.

É dessa tradição culta e distinta,
dessa cultura nobre, dessa tinta
amalgamada a tanto num cadinho

que se origina a trova e o trovador,
o dom da escrita e o engenho do escritor
de fino estilo – Ronaldo Mousinho.

PARQUE NACIONAL DO 
XINgU KUARUP:  
ALMA INDÍgENA

Ana Suely

Em julho de 2003 tive a oportunidade de conhe-
cer o Parque Nacional do Xingu e assistir ao 
Kuarup, uma reverência aos mortos ilustres.
Naquela oportunidade a homenagem era dedi-

cada ao sertanista Orlando Villas Boas, grande guerrei-
ro e defensor da causa indígena.

A predominância dos brancos foi grande e evi-
denciou o domínio do homem branco sobre o índio. 
Presenciei essa coisa ainda tão viva em nossas cultura, 
através de atitudes e concepções. Traduzido no nível de 
intromissão, no sentimento de domínio, de superiori-
dade; literalmente falando, de falta de respeito.

Sinto não ter tido um contato genuinamente in-
dígena, o que, com certeza, me passaria um mais inten-
so sentimento de amor, afeto, natureza e compreensão 
daquela gente esquecida pela gente “civilizada”.

Mesmo com a intervenção constante do branco 
busquei do fundo da minh’alma perceber, sentir e vi-
venciar o SER ÍNDIO, por meio de gestos, costumes, 
olhares e da expressão que tanto se faz presente e im-
pressiona!

Não quero registrar apenas indignação pelo 
domínio do homem branco sob o índio, certamente 
obcecado pela sede de poder (vi muito com que me 
indignar, sim...), mas desde que iniciei meus escritos, 
seja em forma de poesia, crônica ou qualquer tipo de 
redação, fiz uma jura a mim mesma; relatar o protes-
to sim, a evocação, o grito de insatisfação, de alerta, 
mas, procurar evidenciar o belo, o etéreo, o sagrado; 
enfim, a beleza da natureza expressa seja de que forma 
se apresente.

Naquela gente, que nos lembra quem somos, 
nossa origem, que temos família, faz-nos lembrar ain-
da que fomos feitos para viver em harmonia. Senti-me 
pequenina diante de suas grandezas, desde o gesto in-
fantil que já perdemos ha muito tempo, de recordar 
nossas origens.

Fiquei emocionada quando Killir, uma india-
zinha meiga, companheira, linda... perguntou-me o 
nome dos meus pais (já não os tenho mais em vida), 
há quanto tempo alguém na minha vida teve o in-
teresse de saber o nome deles... senti que ainda há 
quem dê valor ao espírito de família, que se importe 
com os outros.

A companhia daquela indiazinha mexeu muito 
comigo; perplexa por nossos atos, atitudes, comporta-
mento, modelos, costumes, exemplos e, de repente, fiz 
uma leitura de que não tinha o que ensinar, e sim muito 
a aprender com o povo indígena. Eles se comportam 
de forma feliz, simples, inocente, natural e cativante, 
exemplo para nós.

O viver, o simplesmente ser, em tudo que lhes 
diz respeito. A harmonia nos gestos, nos traços da ca-
bana, nas cores exóticas, no preparo dos alimentos, no 
olhar e na forma de se relacionarem. A conversa entre 
os familiares, ao deitar, ao acordar, soa como um com-
promisso à própria vida, a própria natureza harmônica 
e liberal. A naturalidade de forma expressiva do ser, do 
fazer e do respeitar.

O coração do cacique Aritana, ilustre líder in-
dígena, enaltece a imensa maloca com seu aspecto so-
berano – simples, mas tão expressivo quanto seu olhar 
de sabedoria – seu dom nato de saber ouvir e acolher 
quem está em seus “braços”, impressionante, louvável e 
por que não dizer, apaixonante!

Seu olhar seguro, determinado, firme e gran-
dioso carrega valores e transmite aulas vivas de sabe-
doria e aprendizagem de vida.

A submissão das mulheres lhes garante o direi-
to de companheiras, protegidas e também guerreiras, 
pois cabe a cada uma o seu espaço, o seu trabalho e 
determinação.

O céu do Xingu, imenso chão de estrelas, relu-
zindo sobre os seres, refletindo brilho, piscando incan-
savelmente, fez-me acreditar que existe céu na terra, 
como um banho de estrelas caindo em forma de véu, 
envolto numa cortina imensa, à qual apenas os aben-
çoados por natureza têm acesso.

Senti falta da chuva, mas contentei-me e enten-
di sua ausência como um sinal de respeito que naquele 
momento eu interpretaria sua presença como uma lá-
grima dos céus, da mãe natureza em confronto com a 
maldade humana e preferi assim...

Os rios, carregando a lembrança de sonhos de 
criança, de espaço, de paz e esperança, ainda que so-
fridos, desgastados e modificados pelo assoreamento 
oferecem o espírito de liberdade e me permitiram viver 
a sensação de céu, do divino, da natureza que eu só co-
nhecia nos sonhos de criança.

De quebra nos proporcionou um espetáculo 
maravilhoso! A dança das gaivotas, acompanhando-
-nos num sob e desce, sob o barco, que num entre-
cortar de asas, numa harmonia perfeita, cantavam, 
revoavam e num compasso exuberante deixaram-nos 
(uma poetisa, um artista plástico e um jornalista) fas-
cinados. Subiam e desciam no céu apresentando um 
espetáculo sem hora marcada, sem ingresso e sem 
ensaios. O único passaporte livre exigido livremente, 
foi a coragem de desafiar os costumes, o comodismo, 
o mundo evoluído e o sedentarismo largados aqui 
na “sociedade civilizada”. Elas ecoavam aos céus, às 
águas, aos seres um grito de liberdade, de viver e nos 
transmitiram uma mensagem de que ainda é possível 
sermos felizes.

Foi mais que uma viagem, foi um sonho, um 
reencontro as origens, uma volta ao útero materno, 
um retorno à infância, um repensar de viver, do ser, 
enquanto fincados na evolução, na perda de amor do 
homem em nome do avanço tecnológico, das constru-
ções edificantes.

Um encontro de vida, uma lição de amor, de 
bondade e sabedoria por uma gente a quem tanto de-
vemos, e que hoje num gesto sublime de magnitude, 
resiste, ainda que com toda a intromissão do homem 
branco.

Eles perduram; guerreiros d’alma, vivos e em 
plena vida. Gente com quem tanto precisamos apren-
der, reaprender a nos tornamos mais gente!
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jOSé DE ALENCAR E O gUARANI
Margarida Patriota

A abertura do romance Iracema, que narra o 
nascimento do primeiro mestiço cearense, 
Moacir, filho da dor, mostra que com eleva-

do senso poético José de Alencar deu voz ao cenário 
brasileiro:

O GUARANI 

Publicado com grande sucesso em 1857, o 
romance indianista O guarani consagrou o escritor 
José de Alencar e serviu de tema para a mais famosa 
ópera do compositor Carlos Gomes (1836-1896). O 
público da ópera encontrou-se com o heroísmo de 
um índio poeticamente idealizado, inserido na pai-
sagem da nossa mata atlântica, descrita em prosa de 
rara beleza.

Em 1604, desgostoso de ver o Brasil sob do-
mínio dos espanhóis, o fidalgo português D. Antô-
nio de Mariz retirou-se com a família para um cimo 
da Serra dos Órgãos, onde nasce o rio Paquequer, 
que deságua no Paraíba. Nessa região de vegetação 
grandiosa, intocada pelo homem branco, construiu 
confortável morada, onde se instalou com a mulher 
Laurinda, a filha Cecília, o filho Diogo. Um grupo 
de aventureiros, comandado por Álvares de Sá, asse-
gurava a proteção da casa contra ataques ocasionais 
dos selvagens.

Uma tarde, a família reunida no jardim, de 
repente alguém grita: “Lara!”, ou “senhora”, em gua-

rani. D. Antônio ergue o olhar na direção da voz e 
vê sobre o rochedo, que domina a relva, um índio 
segurando com esforço um pedaço de rocha des-
prendida, pronto a desabar sobre Cecília, na grama. 
D. Antônio precipita-se sobre a filha e a remove do 
perigo. A pedra rola e vai cravar-se no ponto exato 
onde a moça sentara, instantes antes.

O grito de alerta foi dado por Peri, chefe tri-
bal da nação goitacá. Ele vem observando Cecília, 
desde que a confundiu com a imagem da Virgem 
Maria, que muito o impressionou, num combate 
travado contra os brancos.

Peri recebe a estima de D. Antônio e, com o 
tempo, estreita amizade  com Cecília. Determinado 
a zelar de perto pela segurança da moça, acaba cons-
truindo para si mesmo uma cabana vizinha à casa 
do fidalgo.

Depois de salvar sua protegida de inúmeras 
ciladas e ameaças, um fato grave ocorre de difícil 
solução. D. Diogo, durante uma caçada, inadver-
tido, feriu à morte uma jovem índia aimoré. Pela 
lei de vingança, a tribo da vitima exige em troca o 
sangue de Cecília. Esperando solucionar o impasse, 
Peri se entrega como refém aos aimorés. Sabe que 
eles imolam em sacrifício guerreiros corajosos, de 
que se alimentam. Está disposto a servir de banque-
te ao inimigo, quando Álvaro de Sá e seu grupo de 
aventureiros o socorrem. Só que Peri envenenou-se, 
tencionando matar os aimorés que dele se alimen-

tassem. Para seguir vivendo e protegendo Cecília, 
tem de ingerir a tempo um poderoso contraveneno.

A ameaça dos aimorés cresce. Flechas en-
candecidas abatem-se sobre a casa de Paquequer. D. 
Diogo foi ao Rio de Janeiro buscar ajuda, mas não 
voltou. Peri aprontou uma canoa para D. Antônio 
fugir com a família, mas este se recusa a evadir. Um 
fidalgo não abandona seu lar. Confiaria Cecília a 
Peri, se ele fosse Cristão. “Peri quer ser cristão!” ex-
clama o índio. D. Antônio, então, o batiza, conforme 
a religião católica permite em casos extremos.

Cecília e Peri embarcaram na canoa, quando 
o paiol da casa do fidalgo explode, matando atacan-
tes e moradores.

Determinado, Peri rema a noite toda, até pôr 
Cecília a salvo. Por fim, descendo à margem, para 
descansar, diz-lhe que é chegado o momento de se 
separarem. Cecília, branca, deverá morar no Rio 
de Janeiro, com uma tia. Peri, índio, cumprirá seu 
destino na mata. Sucede que Cecília, desatracando 
a canoa, entregando-a a correnteza, decidida a viver 
com Peri na floresta. 

Nesse momento de emoção sublime para o 
casal, tremenda tempestade desaba. O rio Paque-
quer engrossa, suas águas sobem. Sem canoa, Peri 
leva Cecília ao topo de uma palmeira, ele tenta a du-
ras penas arrancar do solo inundado. A palmeira ao 
fim solta vai boiando com Peri e Cecília nas folhas, 
até sumir no horizonte.

UMA CHAMA AO vENTO
M. Paulo Nunes

Há romances que têm uma história pessoal e uma história literária e artística. 
Às vezes a primei ra é tão importante quanto a segunda. Discutem-se muito 
mais as peripécias de sua trajetória pública do que seus aspectos estéticos, 

como o estudo dos personagens, o estilo, em suma, os elementos intrínsecos de sua 
construção romanesca. A primei ra, às vezes, tem tanta força que eclipsa sua estru-
tura interna.

O Doutor Jivago, do russo Boris Pasternak, é um deles. Quando apareceu, no 
início da década de 50, em pleno confronto das grandes potências – Estados Unidos 
e União Soviética – ou no contexto da “guerra fria”, a discussão em torno dele foi 
mais para o plano dos acontecimentos políticos, de que se aproveitou a indústria do 
anti comunismo, alimentada pelo macarthismo, promovido pela direita americana, 
como hoje ocorre com o combate ao terrorismo, que seu autor, vítima, por outro 
lado, do irracionalismo soviético, à frente o premiê Nikita Khrushchev, terminou 
por recusar, sob a ameaça do “apparatinik,” o supremo galardão a que todo escritor 
de renome aspira – o Nobel de Literatura. Foi ele, assim, impedido de recebê-lo, 
pessoalmente, pois, caso o fizesse, jamais poderia retornar a seu país. Lembro-me, 
à época, da carta comovente que ele dirigiu a Khrushchev, pedindo-lhe permissão 
para deixar o país e receber o prêmio, acolhida com um gelado silêncio, enquanto 
o aparato de segurança da NKVD, secundado pelos áulicos e os cretinos das letras, 
que os há em toda parte, o acusavam de traidor, tentando, além do mais, destruir-
-lhe a sua obra-prima. Esta, do lado de cá, chegou a ser elevada ao mesmo nível de 
Guerra e Paz, de Tolstoi, autor que ele diz haver conhecido em menino e por quem 
nutria a mais viva admiração. Mas deixemos para lá essa página negra da história 
contemporânea e vamos tentar dar àquele admirável livro, dos melhores que já li, o 
seu merecido destaque. Levado à tela, resultou num grande filme, em que se desta-
caram as figuras de Omar Sharif, como Yuri Jivago, Julie Christie, sua amante, como 
Lara ou Larissa, e Geraldine Chaplin, como a esposa do médico, no papel de Tonia.

Mario Vargas Llosa, que além de gran de romancista é também um excelente 
ensaísta, como o demonstra em seu estudo sobre Flaubert – A Orgia Perpétua, um 
dos melhores já realizados sobre o autor de Madame Bovary, dedica-lhe um capí tulo 
especial, em seu novo livro de ensaios, A Verdade das Mentiras (Editora Arx, S. Pau-
lo, 2004, tradução de Cordélia Maga lhães), em que focaliza as figuras exponenciais 

do romance, no século passado, como Conrad, Thomas Mann, Joyce, John dos Pas-
sos, Virgínia Woolf, Fitzgerald, Hermann Hesse, William Faulkner, Aldous Huxley, 
André Malraux, Graham Green, Albert Camus e outros.

O livro pretende ser um painel da revolução bolchevique e das alterações 
profundas que ela trouxe à sociedade russa. 

 “Como acontece com o cidadão co mum, diz-nos aquele autor, a quem o des-
tino apresenta o duvidoso privilégio de viver uma convulsão histórica, os persona-
gens – e o leitor – do Doutor Jivago, ficam com frequência desorientados e cegos so-
bre o que acontece. Porque somente à distância, e depois de passar por uma peneira 
do tempo e da razão e da pena dos historiadores, a história mostra uma ordem e um 
sentido. Quan do ela é vivida, acrescenta o autor de Conversaciónn en la Catedral, 
como ocorre com Lara, Tonia, Jivago e, inclu sive, com seres mais importantes ou 
mais beligerantes que eles, como Antipov ou Komarovski, a história é somente ‘de 
som e de fúria’, do verso de Shakespeare.” (Ob. cit., p. 304)

No entanto, seguindo de perto a inter pretação daquele ensaísta, sem essa histó-
ria confusa que os aturde e os despedaça, não seriam o que são a vida de seus persona-
gens. “Esse é o tema central do romance, acrescenta o autor de Guerra do Fim do Mun-
do, e que reaparece, de vez em quando, como leitmotive, ao longo de sua tumultuada 
história: a falta de defesa do indivíduo diante da história, sua fragilidade e impotência, 
quando se vê no redemoinho dos grandes acontecimentos.” (Ob. cit., idem)

Ao contrário de Tolstoi, Vitor Hugo e Malraux, “grandes romancistas do he-
róico”, que atingem sua grandeza superando-se aos acontecimentos e estando qua se 
sempre à altura deles, no mundo de Pasternak ou de Jivago, que não é sequer um 
herói, na acepção plena do termo, mas talvez mesmo um anti-herói, como os há de 
sobra na literatura universal, ou mesmo na nossa, como os anti-heróis de Gracilia-
no Ramos, se obtém a grandeza, tentando preservar os valores essenciais contra as 
novas convenções sociais, decorrentes da tormenta revolucionária, como a busca do 
amor, da verdade, do espírito de criação, ou lutando por certos códigos de conduta 
que incluam a espiritualidade e a fé.

Essa a tragédia do Doutor Jivago, que num mundo dividido e confrontado 
pelas ideologias, pouca gente viu. Essa também a tragédia de Boris Pasternak e de 
seu grande livro.

Continuação da página 1
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CAMINHOS DA TERRA gOIÁ
Fontes de Alencar

I – Teodoro Sampaio é figura enorme da 
cultura brasileira. Guardo  comigo exem-
plar da edição princeps de seu excelente 

trabalho O Rio São Francisco – Trechos de um 
Diário de Viagem – e Chapada Diamantina 
(1879-80) – São Paulo: Escolas Profissionais 
Salesianas, 1905. Demais, ele é autor de O Tupi 
na Geografia Nacional, de 1901; obra que re-
gistra o vocábulo goiá. Outro tupinólogo, Leon 
F. R. Clerot, que escreveu Glossário Etnológi-
co do Tupi-Guarani (Brasí-
lia: Senado Federal, 2010), 
também inscreve essa voz. 
Ambos os tupinologistas são 
acordes quanto ao conceito 
da aludida palavra: indiví-
duo igual, gente semelhante, 
da mesma raça. Os lexicó-
grafos Houaiss e Aurélio,  di-
zem ser o termo substantivo 
e adjetivo; e quanto ao plural 
correspondente, afirmam-
-no – Goiás. 

II – Os caminhos da-
quele sertão eram temíveis, 
se não ínvios, quer partissem 
os viandantes do Nordeste, 
ou os caminhantes do Leste 
viessem.

Leitor amigo, um caso 
eu conto: o de D. Domingos 
Quirino de Souza, 2º Bispo de Goiás, sergipano 
de Estância, cidade plantada nas ribas do  Piaui-
tinga a fluir para o rio Piauí. Nascera no ano de 
1813, tempo em que se conjugavam o Estado 
brasileiro e a Igreja de Roma. Na década de 60 
do Oitocentos o Imperador Pedro II o nomeou 
bispo da diocese de Goiás. Sua preconização a 
fez Pio IX em março de 1861, após o que o pre-
lado dirigiu-se ao Rio de Janeiro, onde tomou 
posse, por procuração, do bispado em fevereiro 
do ano seguinte. Em setembro de 1862 rumou 
a seu destino, ali chegando a 23 de fevereiro do 
dito ano. Os dados acima expostos os colhi do 
Dicionário Biobibliográfico  Sergipano de Ar-
mindo Guaraná, publicado no Rio de Janeiro 
em 1925. E reproduzo palavras correlacionadas 
do eminente dicionarista: Dores infinitas crucia-
vam-lhe todo o ser diante do tristíssimo estado 
de sua progenitora e duas irmãs, enlouquecidas 
em caminho para Goiás ... Não foi portanto um 
acontecimento para surpreender terem-se agra-
vado os seus padecimentos, em consequência dos 
quais sucumbiu a 12 de setembro de 1863, dando 

sua morte à perda da razão da única irmã que 
restava com as faculdades perfeitas.

III – 1896. Mais de quatro décadas foram-
-se. Mudanças significativas ocorriam no país. 
O lustro 1865-1870, a luta com o Paraguai. O 
Exército que de lá vitorioso tornava trazia uma 
nova compreensão do Brasil. O Manifesto Re-
publicano de 1870 prenunciava a Convenção de 
Itu (1873). No decênio seguinte a ideia aboli-
cionista empolgava a gente brasileira; a fala de 

Joaquim Nabuco pro-
duzia encantamento. 
Fez-se a República, e 
Rui Barbosa plasma-
ria sua Constituição, a 
primeira.

No entanto, as 
vias para o planalto 
Central eram péssimas 
e  se tornavam quase 
intransitáveis durante 
os seis longos meses do 
inverno goiano, como 
anotou Maria Paula 
Fleury de Godoy no 
texto introdutório de 
Do Rio de Janeiro a 

Goiás - 1896 (A 
viagem era as-
sim), editado em 
Belo Horizonte, 
no ano de 1961. O 
registro cotidiano 
do deslocamen-
to da família de 
Sebastião Fleury 
Curado para a 
cidade Goiás fê-
-lo sua esposa, 
Augusta de Faro 
Fleury Curado.

Rachel de Queiroz, figura das maiores da 
literatura brasileira contemporânea, em crônica 
de 1962 na revista O Cruzeiro escreveu: Na sua 
espontaneidade, o diário de D. Augusta Fleury 
lembra um pouco o de Helena Morley. É talvez 
mais literário, porque D. Augusta tinha o seu 
tanto de beletrista e se impressionava com arre-
bóis e outras galas de paisagem, fugindo daquele 
saboroso terra-a-terra da nossa jovem de Dia-

mantina. Mas quando se esquece da literatura, o 
depoimento de D. Augusta tem um gosto de au-
tenticidade realmente inimitável. Principalmente 
os seus choques e surpresas de moça do Rio de 
Janeiro enfrentando pela primeira vez a agreste 
travessia pelas asperezas do sertão do Oeste.

A romancista de O Quinze e do Memo-
rial de Maria Moura no seu texto, após redizer 
várias passagens de Augusta de Faro Fleury 
Curado, lamenta não haver espaço para outras 
citas. Entanto, tenho-o eu e lhe entrego, ledor, a 
nótula sobre a inauguração da Estação de Ara-
guari: Imaginem que barulhada. Veio da roça 
não sei quanta gente para ver o “bicho que lan-
ça fogo e tem partes com o diabo”... Houve mesa 
de doces, brindes, muita cerveja. As senhoras em 
grande toalete, na Estação, esperando a máquina 
que vinha toda enfeitada com bandeiras. Quan-
do, porém, ela apitou, foi uma corrida por  ali 
a fora. Mulheres tiveram ataques, homens velhos 
juraram nunca se serviriam de semelhante cousa, 
que urra feito bicho e tem fogo no corpo. Os mole-
ques corriam de pavor, derrubando os tabuleiros 
de biscoitos. E enquanto isso, a máquina entrava 
triunfal na pequena estação de Araguari. 

Margarida do Amaral Silva, doutoranda 
em Psicologia pela Pontifícia Universidade de 

Goiás, é autora  da tese A paisa-
gem sertão autonarrada: um diá-
rio de viagem na perspectiva femi-
nina. A proposição centra-se no 
diário de Augusta de Faro Fleury 
Curado. O respectivo texto está 
publicado na Revista de História 
Regional.

Eis o seu resumo:
Neste estudo visualiza-se 

a paisagem enquanto fenômeno 
cultural complexo, em particu-
lar, por saber que a sua existên-
cia é precária e subordinada às 
significações que lhe são atri-
buídas pelas variadas formas de 
experienciação narrativa. Assim, 
ao ser evidenciado o diário de 

viagem de Augusta de Faro Fleury Curado, é 
possível repensar uma das formas de apropria-
ção das imagens que configuram o lugar sertão 
em meio a suportes arquetípicos que têm sido 
historicizados, espacializados e socializados 
na paisagem. A leitura de uma autonarrativa 
do lugar ocasiona, inclusive, a apreciação do 
Brasil-interior que reside discursivamente no 
pouso, na tropa e em arranjos comerciais.

Augusta de Faro Fleury Curado


