
as FLOrEs dO BEm
Fabio de Sousa Coutinho
 

Em 3 de novembro de 1934, veio ao mundo um dos maiores poetas 
brasileiros de nossos tempos, Ivan Junqueira. Neste 3 de julho de 
2014, a exatos quatro meses de completar 80 anos, o formidável 

vate, ensaísta e tradutor nos deixou, depois de amargar penosa interna-
ção hospitalar, em sua cidade natal.

Continua na página 7

HÁLitO nOVO 
na PrOsa 
BrasiLEira

 Ronaldo Cagiano

A literatura brasileira contemporânea, seja na 
poesia ou na ficção, tem nos oferecido bons 
exemplos de autores e livros de qualidade fora 

do hegemônico guarda-chuva desse mercado cada vez 
mais excludente. Além das fronteiras do monopólio 
das grandes editoras, estas, muitas vezes patrocinando 
mediocridades, corroboradas por uma crítica que incensa 
o lixo, em detrimento do que verdadeiramente tem valor 
e que não encontra o merecido respaldo desse sistema tão 
oportunista, eivado de conchavos e apadrinhagens,  há 
ilhas de excelência não captadas pelos críticos de ocasião, 
sempre tão negligentes e insensíveis com o que não é 
modismo.    Essa é uma sensação que tenho toda vez que 
me cai às mãos um bom livro de um bom autor publicado 
por uma pequena editora, principalmente longe dos 
holofotes da grande mídia, e para os quais há um solene, 
injusto e criminoso silêncio, deixando patente que o que 
interessa divulgar não é o que tem valor estético, mas o 
que é seduzido pelo mercenarismo literário.

Continua na página 9
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O arcadismO minEirO
Margarida Patriota

No século XVIII, a Literatura Brasileira continuou girando como 
um satélite exótico em torno do sol europeu, que lhe ditava moti-
vos e valores. Só que não girou mais a partir do Nordeste açuca-

reiro, e sim da região das jazidas de ouro das Minas Gerais. Se no Barroco, 
Bahia, Recife e Maranhão deram o tom de nossas letras seiscentistas, no 
Arcadismo, Vila Rica e Minas Gerais desempenharam esse papel nos se-
tecentos.

A mineração do ouro, mudando o eixo econômico da colônia para 
a região montanhosa do sudeste, ocasionou o desenvolvimento da cidade 
de Vila Rica, hoje Ouro Preto, dotada de público leitor regular, formado 
por funcionários públicos, comerciantes, profi ssionais liberais e mesmo 
sacerdotes. Isso possibilitou o surgimento de uma geração mais numerosa 
de poetas signifi cativos, como Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, 
Basílio da Gama, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga. Esse grupo 
cultivou entre nós a “arte de escrever com arte” segundo os moldes das 
arcádias: sociedades literárias inspiradas na Arcádia Romana, criada em 
1690, na Itália, pela rainha Cristina da Suécia, no fi to de combater os ex-
cessos da arte barroca, mediante o retorno aos valores simples da poesia 
pastoril greco-latina. 

O arcadismo 
brasileiro seguiu o mo-
delo da Arcádia Lusita-
na, fundada em Lisboa 
no ano de 1756, em tor-
no dos lemas Inutilia 
truncat: cortar o inútil 
(truncar inutilidades), 
e Fugere urbem: fugir 
da cidade, para estreitar 
contato com a nature-
za, fonte de harmonia. 
Desse contato ideal 
com a natureza teriam 
usufruído os pastores árcades da Grécia antiga, no locus amoenus (refúgio 
ameno) da Arcádia, montanha do Peloponeso consagrada a Apolo e às mu-
sas. Como se vê, a Arcádia Lusitana era uma escola neoclássica que repunha 
em moda a mitologia grega.

Continua na página 5 

BaudELairE E O crimE 
EstéticO

Ronaldo Costa Fernandes

1857 foi um ano fundamental para a literatura mundial. Nesse ano, dois autores franceses 
publicavam seus livros. Um de prosa, intitulado Madame Bovary, de Flaubert. Outro, de 
autoria de Charles Baudelaire, iria mudar a poesia com sua visão maldita do mundo. Era 

o livro As Flores do Mal. Ambos sofreram processo na justiça. O primeiro por açular a permis-
sividade erótica e o segundo por tratar de temas renegados pela sociedade como, no dizer do 
crítico francês da época de Baudelaire, F. Dulamon, “o vício frívolo do indivíduo, a corrupção 
dogmática das sociedades, almas cúpidas que fraudam e caluniam”. Os incestos, lesbianismo, o 
lado do mais decadente e escondido da sociedade estão nas páginas de Baudelaire. 

Continua na página 7

Tomás Antônio Gonzaga (retrato idealizado)
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Soneto
do Mês

SAUDADE

Ciro Vieira da Cunha

Saudade! teu olhar longo e macio

Derramando doçura em meu olhar...

Um bocado de sol sentindo frio,

Uma estrela vestida de luar...

Saudade! pobre beijo fugidio

Que tanto quis e não cheguei a dar...

A mansidão inédita de um rio

Na volúpia satânica do mar...

Saudade! o nosso amor... o teu afago...

O meu carinho... o teu olhar tão lindo...

Um pedaço de céu dentro de um lago...

Saudade! um lenço branco me acenando...

Uma vontade de chorar sorrindo,

Uma vontade de sorrir chorando...

(Seleção de Napoleão Valadares)

O micrOcOntO dO 
dinOssaurO

Danilo Gomes

Vou começar pelos dinossauros. Como 
qualquer menino sabe (aí incluídos meus 
netos), dinossauros são (ou foram) aque-

las criaturas fantásticas que o homem não chegou 
a ver. Nem o Pitecantropus Erectus, nem o Homo 
Faber, nem o Homo Sapiens. Aqueles portentosos 
animais, assustadores alguns, outros, simples-
mente herbívoros, de uma placidez pastoril, quase 
arcádica, renderam e rendem ainda muitos livros, 
filmes, brinquedos, álbuns de figurinhas para 
crianças (e adultos!), exposições, representações 
lúdicas de todos os tipos.

Nós os tivemos de pequenos portes, cor-
redores, voadores, e de proporções ciclópicas, os 
terríveis carnívoros de fauces hiantes, os tiranos-
sauros rex, de mandíbulas assustadoras e rugidos 
de reboar ao longe.

Viveram há mais de 60 milhões de anos.
Tivemos os famosos filmes da linha “Parque 

dos Dinossauros”, sucesso mundial de bilheteria 
a mexer com o imaginário popular. Esse assunto 
atua intensamente no subconsciente (ou incons-
ciente?), em imagens, “visões”, sonhos, pesadelos. 
Esses impressionantes animais pré-históricos tor-
naram-se recorrências de inacreditáveis mundos 
perdidos, criptomundos como os dos contos e ro-
mances de H.G. Wells, H.P. Lovecraft e mesmo, 
em certos casos, Júlio Verne.

M
A prestante enciclopédia e dicionário Koo-

gan/ Houaiss não dá muita atenção aos bichões 
pré-históricos, terrestres ou voadores. Dedica-
-lhes três parcas linhas: “Espécie fóssil de réptil do 
período mesozóico, cujas dimensões atingiram 11 
m de altura e 30 m de comprimento.” E fica nisso.

Mestre Aurélio avança no tema, é bem mais 
informativo em seu verbete sobre esses antigos 
bichos dos pântanos imemoriais, das charnecas 
antediluvianas.

Mas aonde quero chegar, com essa conver-
sa mole de dinossauros? Fascinado pelo assunto, 
fui duas vezes a Peirópolis, distrito de Uberaba, 
MG, para conhecer o museu e o mágico Vale dos 
Dinossauros. Já fiz álbuns para mim e, depois, fi-
lhos e netos, com os quais tenho visitado grandes 
exposições em shoppings de Brasília. Sim, aonde 
este velho escriba quer chegar?

Quero chegar, paciente leitor, ao microcon-
to mais célebre do mundo. Li, há tempos, esse tal 
microconto, que tanta gente conhece. Esquecera-
-me o nome do autor. Mas, agora, reportagem de 
“O Estado de S. Paulo”, de 5-7-2014, deixa tudo 
em pratos limpos, como outrora se dizia.

O título da matéria é: “As fábulas fabulo-
sas de Augusto Monterroso”, com este subtítulo: 
“Nova edição recupera textos curtos que trazem 
uma simplicidade enganosa”. O autor da reporta-
gem, Ubiratan Brasil, comenta o livro “A ovelha 
negra e outras fábulas”, da editora Cosac Naify, em 
tradução de Millôr Fernandes.

Ubiratan Brasil abre sua matéria com estas 
palavras: 

“Menos de 50 letras tornaram famoso o 
escritor hondurenho Augusto Monterroso (1921-
2003) – afinal, é assinado por ele O Dinossauro, o 
microconto mais famoso do mundo e que se limi-
ta a uma única frase: “Quando acordou, o dinos-
sauro ainda estava lá.”

E o jornalista prossegue, citando Sérgio 
Augusto: “Esse fenômeno de brevidade e con-
cisão correu o mundo em múltiplas traduções, 
despertando abracadabrantes teorias sobre suas 
mais recônditas intenções alegóricas ou meta-
fóricas.”

Realmente deve ser assustador, quase deliran-
te, mergulhar no tempo, voltar a priscas eras abissais, 
acordar de um sono natural e verificar, em pânico, 
que um dinossauro, digamos, um terrível, gigantes-
co tiranossauro rex, está ali ao lado, à frente do fre-
guês. Ele “ainda estava lá”, olhando, com fome, para 
a presa, o homem que acabava de acordar, sozinho e 
desarmado, naquele mundo perdido.

Ah, o fabuloso mundo dos dinossauros, 
espalhados pelos quatro cantos da Terra, e que o 
ser humano não chegou a conhecer de visu. Mas 
o prosador e poeta hondurenho ressuscitou o bi-
cho-fera, terrível, medonho, ontológico e antoló-
gico, abissal, ao nosso lado, quase com as garras 
e a bocarra sobre nós, na solidão das charnecas 
jurássicas... Esse microconto pode ser capitulado 
na poética do terror. Só os poetas, os sensitivos, 
alcançam essas sensações surreais, quase órficas, 
oraculares, sombrias como um texto de H.P. Love-
craft sobre mundos fantasmagóricos para sempre 
perdidos.
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O mErGuLHO dE PEdrO naVa na  
cOndiÇÃO Humana

Edmílson Caminha

— Sim, é esta aqui. Mário de Andrade fica 
sempre na cabeceira, com Manuel Bandeira de um 
lado e Rodrigo Melo Franco do outro. Eu os enxergo 
com toda a nitidez, não como espíritos, mas como 
as pessoas que um dia foram, e que não me causam 
nenhum medo. 

Encontramo-nos de novo em 1984, para a en-
trevista que me concedeu alegre e cheio de energia, 
ao responder a todas as perguntas. Sobre os colegas 
desgostosos com as restrições que lhes faz nas lem-
branças da medicina, não deixa por menos:

— A classe médica é das mais desunidas que 
conheço. Os médicos se digladiam, a briga é de foice, 
não tem regras. A questão é que eles não querem que 
isso saia de dentro do ambiente médico. Quer dizer, 
um médico pode considerar o colega um canalha, 
mas, quando vê isso publicado num jornal ou num 
livro, fica instintivamente a favor dele, para manter 
esse cunho um pouco maçônico que tem a medici-
na. Eu, transgredindo a regra, pequei perante os câ-
nones da profissão.

Resistente à ideia de candidatar-se à Acade-
mia Brasileira de Letras, explica-se:

— Lá, eu seria um mau elemento. Primeiro: 
só votaria em homens de letras. Podia ser o general 
mais cheio de estrelas, mais cheio de presidências de 
sua própria província; o presidente da república: ja-
mais daria meu voto. Em Getúlio Vargas, por exem-
plo, eu não votaria.

Na noite do dia 13 de maio de 1984, atende 
a um telefonema e diz para a mulher que nunca es-
cutara tanta sordidez em toda a vida. Sem que ela se 
dê conta, pega o revólver na gaveta, desce pela porta 
dos fundos, sai do edifício na Rua da Glória, cami-
nha cem metros, para sob uma árvore e estoura a 
cabeça com um tiro. Ideia que o acompanhara ob-
sessivamente, já posta em “O defunto”, que produ-
ziu, na mocidade dos 35 anos, como poeta bissexto: 
“— Meus amigos! olhem as mãos / que mentiram às 

Há 30 anos morria Pedro Nava, o nosso 
Marcel Proust, pela vida que viveu e pela 
obra que deixou, uma das mais relevantes 

da literatura brasileira. Sobre o desaparecimento 
do amigo, declarou o também memorialista Anto-
nio Carlos Villaça: “Ah, foi um baque terrível! Algo 
que caiu de muito alto, um bronze que cai numa 
sala silenciosa. Aquilo me chocou muito.” A mim 
também, um dos últimos a entrevistá-lo: “Pedro 
Nava, em busca do tempo vivido” foi publicada em 
Fortaleza no “DN Cultura”, suplemento literário do 
Diário do Nordeste, em 1° de abril de 1984, apenas 
um mês e 12 dias antes do suicídio que nos surpre-
endeu a todos.

Em 1972, assistimos a uma estreia incomum: 
aos 70 anos de idade, o médico reumatologista, pio-
neiro da especialidade no Brasil, lança Baú de ossos, 
que ganha três dos mais importantes prêmios nacio-
nais. Depois vêm Balão cativo, Chão de ferro, Bei-
ra-mar, Galo-das-trevas e O círio perfeito, que, em 
apenas uma década, fazem de Pedro Nava a grande 
figura do nosso memorialismo.

Conheci-o pessoalmente em 1981. Numa tar-
de de janeiro fomos recebidos, Ana Maria e eu, no 
belo e confortável apartamento da Rua da Glória, no 
Rio de Janeiro. Com a mulher, Nieta, deu-nos a im-
pressão de um casal tranquilo e feliz. A conversa va-
riou da literatura à medicina, sempre dominada pela 
cativante simpatia do anfitrião. Nava era um causeur 
extraordinário, o que não admira em se tratando de 
mineiro. Nisso estava, sem dúvida, uma das razões 
do fascínio que exercia sobre quem dele se acercava.

Em um dos seus livros, descreve com admirá-
vel perfeição, e o saber de experiência feito, a insô-
nia, esse túnel frio que serpenteia entre a vigília e o 
sono, a que toda noite se condenam os que não dor-
mem. Pergunto, na sala, se aquela é a mesa de jantar 
onde se reúnem os amigos mortos, que vê quando se 
levanta à noite para beber água:

vossas mãos... / Não se esqueçam! / elas fugiram / da 
suprema purificação / dos possíveis suicídios...”

A causa, comenta-se, foi a chantagem de um 
garoto de programa, como se lê em Minhas histórias 
dos outros (2005), de Zuenir Ventura. Fernando Sa-
bino, amigo e editor de Nava, já me dissera muito 
antes: “Volte a O círio perfeito e releia as páginas 541 
a 579. Lá se encontram as chaves do segredo, que 
tão cuidadosamente ele guardou pela vida afora”. 
Realmente: com a maestria dos grandes escritores, 
Nava desliza entre a memória e a ficção para criar o 
Comendador e Egon, contemporâneos de faculdade 
que têm muito dele próprio (sobretudo Egon, nome 
que, revelou-me na entrevista, é formado por Ego 
N, “eu Nava”). Depois de mal conseguir dissimular 
o encontro que acabara de ter com um homossexu-
al, o Comendador retorna ao bar em que é esperado 
pelo colega e como que se deita em um divã, arguto 
psicanalista de si mesmo: “A experiência de que falo 
é o acúmulo de sensações não digo amorosas, mas 
eróticas de toda sorte, e só existe nesse terreno pra-
zer quando este dito prazer desencadeia o remorso 
de termos infringido qualquer coisa que nos tenha 
sido inculcada pelos nossos preconceitos, princípios 
familiares, restos de imposições culturais, religiosas, 
sociais, o caralho...” O frio do lugar os incomoda, e 
deixam Ipanema em direção à Tijuca, para um bo-
teco que significativamente se chama Bar das Rolas.

Essa, a substância de vida, a experiência hu-
mana de que se fez a obra de Pedro Nava. Poucos 
escritores viveram tão intensamente, tão profunda-
mente as emoções e angústias, as grandezas e mi-
sérias de que somos feitos, para transformá-las em 
memórias que enriquecem a língua portuguesa e ilu-
minam a literatura brasileira. Passados 30 anos desde 
que se foi, só nos resta perguntar, como Vinicius de 
Moraes no poema que lhe dedicou: “Em que antárti-
cas espumas / Navega o navegador / Em que brahmas, 
em que brumas / Pedro Nava se afogou?”  

GOstO dE ti, LisBOa
Marco-Aurélio de Alcântara

Gosto da luz e da luminosidade de Lisboa e 
desse cheiro de maresia e sargaço que in-
vade a Baixa, o Cais do Sodré, o Cais das 

Cebolas até o mercado onde as varinas faziam a 
festa nos anos 50 e 60 do século XX.  Gritando im-
próprios. Gosto do antigo Cais dos Cacilheiros que 
me levavam ao outro lado, ao Barreiro e ao Seixal, 
hoje substituídos por modernos e rápidos catama-
rãs, mas sem o “toque-toque” do barulho do motor, 
a 8 nós de velocidade, manejados por marinheiros 
experimentados e rudes. Gosto de descer, de vez 
em quando, a Avenida da Liberdade, desde o Mar-
quês do Pombal (a Rotunda) para ver as montras 
(vitrines) das lojas de “griffe”, dar uma espiade-
la no “hall” do Hotel Tivoli onde os novos-ricos e 
“parvenus” brasileiros aportam, principalmente os 
da nossa terra, para depois dizerem “ah, encontrei 

fulano no Tivoli”. Hoje, Lisboa está dominada por 
hostels e “hotéis de charme”, como o “Lisboa Ouro”, 
o “Brown’s”, e outros que ocupam os velhos e degra-
dados prédios da Rua Aurea, da Rua Augusta, da 
Rua da Prata – reformados e restaurados com isen-
ção de impostos pela Câmara de Lisboa. Gosto de 
embrenhar-me pelas ruelas da Alfama e da Graça 
onde morei com os beneditinos na Calçada da Gra-
ça, 3 – A, casa dos antigos marqueses de Viana cujo 
palacete ainda está de pé, parar numa tasca e tomar 
um copo de tinto ordinário e comer uma sardinha 
assada com pão saloio, ouvir calão, escutar insul-
tos aos políticos, dar de ombros às piadas sobre os 
brasileiros “patos bravos” que não sabem comer ou 
falar certo o português de Lisboa, (des) construindo 
mal as frases. Deixo-me ficar no miradouro de Santa 
Tereza, vendo lá de baixo o Tejo, esse rio que nasce 

na Espanha – el Tajo – e, em seguida, ir à Sé, descer 
a Rua da Madalena, e atravessar a Praça da Figueira 
para comer um “prego” (pão c/ carne) ou dois “pas-
téis” de bacalhau (“bolinhos” se diz no Porto) com 
vinho verde, na Pastelaria Suíça, cujas criadas estão 
ficando cada vez mais velhas e firmes nos seus pos-
tos. Vou à Igreja de São Domingos rezar e expiar os 
meus pecados, que são muitos, e acender, todos os 
dias, quando estou lá velas a Santo Antônio, à Nossa 
Senhora de Fátima, a São José – custam 1 euro e 
5 cêntimos, e o preço não aumenta por intercessão 
dos Santos. Gosto da lógica lisboeta, que perturba 
os brasileiros, quando perguntam: “Como posso 
sair desta rua?” “E quem o impede?” – vem a res-
posta. Ou esta jóia: “Sua livraria fecha no sábado?”, 
“Não”. “Ah, então virei cá!” “Não, não venha, porque 
não abrimos”.    
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dOis FraGmEntOs 
dE diÁriO

João Carlos Taveira

1) CASSIANO NUNES: LEMBRANÇA VIVA

Conheci o poeta Cassiano Nunes no início dos anos 1970, lembro-me 
bem. Ele era professor na UnB e figura muito badalada na cidade; 
e eu tinha uma namorada que cursava letras e era aluna dele. De-

pois, travamos conhecimento de verdade numa banca de jornal da quadra em 
que eu morava. Diariamente, ele ia visitar o amigo e colega Edson Nery da  
Fonseca, vizinho meu de porta. A partir dali, nunca mais nos perdemos de 
vista, até a sua morte.

No ano seguinte, quando publiquei poemas no Correio Braziliense, ele 
foi o primeiro a vir me cumprimentar, incentivando-me a escrever e publicar. 
E assim foi até 1972, quando praticamente saí de circulação para me casar. 
Além do mais, o tempo, para mim, ficara muito escasso: trabalhava em dois 
empregos e a rotina não dava sopa para iniciantes...

Doze anos depois, já com a vida mais estabilizada, voltei aos circuitos 
da poesia e me preparava para publicar o primeiro livro. Naquela altura dos 
acontecimentos, já estava no terceiro casamento. Mas Cassiano Nunes conti-
nuava leal e fiel à nossa amizade, sempre disposto a colaborar comigo. Muitos 
foram seus conselhos em relação aos livros e autores que eu devia ler. Enfim, 
foi ele quem escreveu o prefácio de O Prisioneiro, peça que até hoje muito me 
orgulha.

Cassiano Nunes, paulista de Santos, nasceu em 1921 e morreu em Brasília, 
em 2007, aos 86 anos, quarenta dos quais viveu entre nós. Depois de ter sido 
um dos fundadores da Universidade de Assis, de ter trabalhado na editora Saraiva 
e lecionado Literatura Brasileira nos Estados Unidos, veio parar no Planalto 
Central por indicação de Carlos Drummond de Andrade. Lúcido, generoso e 
cordial, o autor de Jornada Lírica sempre dizia: “Amo Brasília, mas aqui é um 
cemitério para todo artista, principalmente para o escritor.” Deixou vasta obra 
e muitas lições. (Brasília, 5 de novembro de 2012.)

2) O BAMBURRAL E A MÚSICA DE TCHAIKOVSKY

Conheci José Hélder de Souza em 1971, dois anos depois de aportar 
em Brasília. O jornalista e escritor cearense, tendo chegado ao Planalto na 
inauguração da cidade, trabalhava no Correio Braziliense onde dirigia o suple-
mento “Armazém Literário”, que saía encartado semanalmente e era a alegria 
de poetas, contistas, cronistas e ensaístas.

Ainda incipiente, eu sonhava ver poemas meus naquele suplemen-
to, embora não tivesse publicado nenhum livro. E, por insistência do poeta  
Cassiano Nunes, resolvi apresentar-me àquele homem e levar-lhe alguns poe-
mas. Cassiano, então, escreveu uma carta de apresentação, e lá fui eu. 

Ao chegar à redação do jornal, José Hélder recebeu-me meio secamen-
te, como era do seu estilo. Quando soube do propósito daquela visita, pediu-
-me os poemas e disse que a carta eu podia guardar. Humildemente, tentei 
argumentar. O remetente era um estudioso da literatura brasileira e professor 
na Universidade de Brasília. Mas o autor de A Musa e o Homem e A Grandeza 
das Coisas foi enfático: “Se os poemas tiverem valor, eu publico; mas se não 
prestarem, nada feito. Portanto, essa carta é inútil”.

Naquela mesma semana tive cinco poemas publicados no “Armazém Li-
terário” do Correio Braziliense. A partir dali, nasceu entre mim e José Hélder de 
Souza uma grande amizade, que perdurou até 2004, ano de sua morte. Amizade 
construída sob os bons fluidos da poesia, da música de Tchaikovsky e principal-
mente das idas ao sítio de sua propriedade, curiosamente nomeado Bamburral.

Naquele sítio, escritores, músicos, artistas plásticos e de teatro se reu-
niam religiosamente para um peixe na brasa ou uma vaca atolada. E nessas 
reuniões, às vezes quinzenais, às vezes mensais, nunca faltava um bom uísque 
e uma boa cachaça, para gáudio de homens e deuses — alguns com suas mu-
lheres e sua mania de grandeza. (Brasília, 12 de setembro de 2013.)

Cultura em 
Debate
ruy nEdEL

Nelson Hoffmann

E então, assim, agora, meio de repente, como quem não quer nada e nada espera, 
e eu não esperava mesmo, surge-me um Ruy Nedel diferente, diferente de tudo 
o que eu já conhecia dele. Eu conhecia dele, e conheço, os romances históricos, 

já clássicos, como Esta Terra Teve Dono, Te Arranca Alemão Batata, Remansos e 
Corredeiras da Vida, A Terra e a Dor...; eu conheço o admirável ensaísta e pensador 
de Porto Alegre dos Casais e a Medicina da Santa Casa, Memoriando a História do 
Sul, tomos I e II, respectivamente Os Jesuítas e as Missões e Revolução e Guerra dos 
Farrapos...,· conheço o excelente autor de poemas longos como Ego Sum – O Mundo 
Interior, Ergo Sum – Monólogo de Amor e da Morte...,· conheço o magistral teatrólogo 
de peças como Maria Salomé – A Inês de Castro Missioneira, Missões...,· conheço ...

Parecia-me assim, à primeira vista, que Ruy Nedel abordara todos os temas 
e em seus diversos gêneros literários. Verdade que mostrava clara preferência pela 
temática histórico-social e missioneira, sempre encaixada e em consonância com uma 
visão internacional de toda a problemática focada. E é claro, também, que seu des-
taque maior está no romance histórico e no ensaio. Sem diminuir os outros gêneros. 
Faltava um, que não cuidara.

O Ruy Nedel e eu temos vivência e convivência de mais de sessenta anos, so-
mos colegas de vida e mundo desde a adolescência. Andamos por caminhos e veredas 
diferentes, mas nunca nos distanciamos a ponto de não nos enxergarmos. Sempre o 
tive como agradável parceiro de conversa e papo, um “causeur” de primeira linha. E 
nunca tinha me ocorrido vê-lo como escritor de textos curtos, em formato de conto, 
crônica ou contador de um simples causo... por escrito.

Pois eis aqui, agora, o novo Ruy Nedel, um Ruy Nedel diferente. Divertido, 
sério, humano, reflexivo, sofrido e, até, revoltado. Tudo em textos curtos, diretos 
e objetivos, sem artifícios para alongar a narrativa ou segurar o leitor em relatos 
diversionistas. No sentido estético textual, na concepção e realização dos relatos 
ficcionais ou verídicos, na forma redacional, sempre enxuta e exata, com cada pa-
lavra trazendo em si toda a carga de seu significado, este talvez seja o melhor livro 
de Ruy Nedel... Surpresa?

Eu disse isso no começo, que assim, de repente, como quem nada espera, sur-
gia-me um Ruy Nedel diferente. É um Ruy Nedel diferente ... pra melhor. Prova? Leia 
o conto inicial O Homem Solitário. É antológico. Quer mais? Continue com outros 
como Gerusa, Nego e Pedro... Não pare de ler.

E tem os causos, de política ou de galpão, mas sempre deliciosos e muito ver-
dadeiros. E as reflexões sobre o Casamento, as Leis, os índios... E mais histórias de 
consultório médico, divertidas umas e dolorosas outras. E muito mais. Por fim, num 
arremate contundente, cheio de dor e de verdade pessoal, extensiva ao social e verifi-
cável nacionalmente, uma Confissão Dolorosa.

Afinal, qual é esse novo livro de Ruy Nedel? Miscelânea – Contos, Causos, 
Crônicas. Um livro simples – e como é difícil ser simples! – e verdadeiro. Surgido de 
repente, sem a gente desconfiar, muito menos esperar. Mas que aí está. Para ficar.

Miscelânea é um livro admiravelmente bem escrito. É o livro de um escritor 
já experiente de seu oficio e que sempre se renova. Acaba de nos mostrar uma nova 
faceta de seu talento, o simples de um honesto contador de histórias simples. Com a 
capa da verdade escondida em relatos quase banais, revelando toda a complexidade 
de todo o ser humano.

Miscelânea é um livro que não se pode deixar de ler. E que todo o leitor vai 
amar. E guardar na lembrança. Para sempre.

M

Lançamento do novo livro de Valdir de Aquino Ximenes, Letra Morta, Letra 
Mortal, dia 21/8/2014, no Carpe Diem, a partir das 18h30. Trata-se de um 

romance editado pela Thesaurus Editora e apresentado por nomes de peso local 
e nacional, tais como Cristovam Buarque, Ronaldo Cagiano, Alberto Bresciane 
e o saudoso Nilto Maciel.

M

Recomeçando nossas atividades do segundo semestre, o escritor e poeta boli-
viano Homero Carvalho Oliva será o palestrante da VII Quinta Literária In-

ternacional com: Bolívia, tua voz no vento/Bolivia tu voz en el viento, no dia 14 de 
agosto próximo.
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O arcadismO minEirO
Margarida Patriota

Continuação da página 1

A escola arcádica chegou ao Brasil em 1768, quando o poeta Cláudio 
Manuel da Costa, nascido em Mariana, Minas Gerais, fundou a Ar-
cádia Ultramarina em Vila Rica. Como bom discípulo árcade, ideali-

zou em versos a vida campestre pastoril: 

Sou pastor; não te nego; os meus montados
São esses, que aí vês; vivo contente,
Ao trazer entre a relva florescente
A doce companhia dos meus gados.

Também compuseram poemas em que pastores celebram pastoras 
os poetas mineiros Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, este, autor de 
Enéias no Lácio, título romano por excelência. Mas o brasileiro que me-
lhor realizou o ideal da Arcádia foi o poeta Tomás Antônio Gonzaga, em 
sua única obra poética, Marília de Dirceu, de 1792, na qual expressou 
com elegância, simplicidade e clareza, a nostalgia da existência calma no 
campo:

Enquanto pasta alegre o manso Gado,
Minha bela Marília, nos sentemos
À sombra deste cedro levantado.

Um pouco meditemos
Na regular beleza,

Que em tudo quanto vive, nos descobre
A sábia natureza.

Mineiro de Tiradentes e membro da Arcádia Romana, Basílio da 
Gama publicou, em 1769, O Uraguai. Trata-se de uma epopéia sobre a luta 
empreendida pelas tropas portuguesas e espanholas contra os índios dos 
Sete Povos das Missões, sublevados pelos jesuítas após o Tratado de Madri, 
em 1750. Alguns historiadores vêem na glorificação do índio que enfrenta 
a civilização européia, bem como na crítica do autor aos jesuítas, um nas-
cente sentimento antieuropeu. Outros críticos salientam as fraquezas de 
uma obra que retrata os índios como se eles fossem pastores árcades.

Mineiro de nascimento, que cedo se radicou em Portugal, onde se or-
denou padre e nunca mais voltou ao Brasil, foi Santa Rita Durão, autor de 
outra epopéia de tema colonial: Caramuru – poema épico do Descobrimento 
da Bahia, publicada em Lisboa, em 1781.

A participação dos poetas árcades na Inconfidência Mineira, movimen-
to precursor da nossa independência política, associa falsamente o arcadismo 
brasileiro a um esforço de emancipação literária, que de fato não ocorreu. Os 
poetas da Arcádia Ultramarina, também chamada Escola Mineira, não pen-
saram em criar uma literatura brasileira independente da portuguesa, mes-
mo quando lidaram com temas vinculados à colônia. Queriam escrever com 
a competência dos europeus, na qualidade de cidadãos do mundo das letras 
ocidentais, regidas pelos padrões imortais e universais do berço grego.

dOis sOnEtOs dE BandEira
M. Paulo Nunes 

Um outro nome tão representativo quanto 
Drummond das possibilidades de expres-
são, no quadro da evolução poética do 

modernismo, foi o grande poeta Manuel Bandeira. 
Vindo do simbolismo, com A Cinza das 

Horas (1917), adotaria com entusiasmo a nova 
estética e nela revelaria as novas possibilidades 
de expressão do universo poético, de modo par-
ticular, em livros como Carnaval (1919), O Rit-
mo Dissoluto (1924) e Libertinagem (1930). Com 
relação ao verso inicial do primeiro poema de 
Carnaval intitulado “Bacanal” – “Quero beber! 
Cantar asneiras...”, Monteiro Lobato é taxativo 
em sua crítica: “Pois conseguiu o que queria.” 
Esta antecipação dos propósitos de renovação 
estética da Semana de 22, de que não quis parti-
cipar, valeu-lhe o epíteto de São João Batista do 
Modernismo. 

Quem bem caracterizou a evolução estética 
deste poeta, em longo estudo introdutório à sua 
obra completa – Estrela da Vida Inteira – Poesias 
reunidas (José Olympio Editora/INL-1970), foi Gil-
da e Antônio Cândido (de Mello e Souza) ao afir-
mar:

“Mas não custa fazer hipóteses: dizer, 
por exemplo, que uma das maneiras de enten-
der a sua obra é encará-la como reorganização 
progressiva dos espaços poéticos, a partir de 
uma concepção tradicional, até chegar a uma 
concepção nova, segundo a qual os objetos per-
dem o caráter óbvio que tinham inicialmente. 
Este critério se justifica ante a evidente fixação 
do poeta com os espaços vividos e imagina-
dos: o quarto, a sala, a casa, o jardim, a cidade, 
a rua; depois, os ambientes de sonho, as para-

gens remotas, as vastidões da fantasia. Mesmo 
a dimensão temporal da memória pode, nele, 
configurar-se especialmente, como o quarto de-
molido que, na “Última Canção do Beco”, fica 
“intacto, suspenso no ar”. (Ob. cit., p. IV.)

Bandeira é de todos aqueles o que pode ser 
considerado o poeta intimista e o poeta das coi-
sas simples. Nunca, talvez, entre nós, houve, em 
matéria poética, uma tão perfeita identificação 
da poesia com o sentimento pessoal de seu autor. 
Vejamos isto num de seus poemas emblemáticos, 
“Consoada’’, de seu livro Opus 10:

“Quando a Indesejada das gentes chegar 
/ (Não sei se dura ou caroável),/ Talvez eu tenha 
medo,/ Talvez sorria ou diga: – Alô, iniludível!/ 
O meu dia foi bom, pode a noite descer./ (A noi-
te com os seus sortilégios.) Encontrará lavrado 
o campo, a casa limpa,/ a mesa posta,/ Com 
cada coisa em seu lugar.” (Ob. cit., p. 221). 

Mas, para quem exerceu o ofício poético de 
forma a mais experimental e mais livre possível, 
como o autor de Estrela da Manhã, é através do so-
neto, esta composição poética das mais antigas e, 
portanto das mais idôneas e ao mesmo tempo das 
mais simples, que o poeta, a meu ver, plenamente 
se realiza, ao transformar o seu soneto na mais alta 
expressão de seu sentimento pessoal, elevando-se, 
além disso, a uma alta dimensão universal, aquela 
dos mais ilustres vates: Camões, Bocage, Antero, 
Bilac, Drummond, Bandeira,Vinicius de Moraes.

Vejamos, então, para concluir, dois desses 
grandes sonetos, que tão bem definem sua alta 

poesia na última fase, extraídos dos livros Lira dos 
Cinquent`Anos e Estrela da Tarde, respectivamente. 

Soneto Inglês nº 2

Aceitar o castigo imerecido,/ Não por fra-
queza, mas por altivez./ No tormento mais fundo 
o teu gemido/ Trocar num grito de ódio a quem o 
fez./ As delícias da carne e pensamento/ Com que 
o instinto da espécie nos engana/ Sobpor ao ge-
neroso sentimento/ De uma afeição mais simples-
mente humana./ Não tremer de esperança nem de 
espanto./ Nada pedir nem desejar, senão/ A cora-
gem de ser um novo santo/ Sem fé num mundo 
além do mundo. E então,/ Morrer sem uma lágri-
ma, que a vida/ Não vale a pena e a dor de ser 
vivida. (Ob. cit. p. 161.) 

Peregrinação

Quando olhada de face, era um abril./ 
Quando olhada de lado, era um agosto./Duas mu-
lheres numa: tinha o rosto/ Gordo de frente, ma-
gro de perfil./

Fazia as sobrancelhas como um til./ A boca, 
como um o (quase). Isto posto,/ Não vou dizer o 
quanto a amei. Nem gosto/ De me lembrar, que 
são tristezas mil. /

Eis senão quando um dia... Mas, caluda!/ 
Não me vai bem fazer uma canção/ Desesperada 
como fez Neruda./ 

Amor total e falho... Puro e impuro.../Amor 
de velho adolescente... E tão/ Sabendo a cinza e a 
pêssego maduro... (Ob.cit.,p. 244.) 
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na catEdraL da saGrada FamíLia
Flávio R. Kothe

Quando cometemos um erro, geralmente não o percebemos como 
erro. Há quem faça o errado de modo intencional, mas costuma 
então inventar um jeito de torná-lo um acerto. A vida é má: ela 

sobrevive da morte da vida alheia. Há muito a filosofia diz que o homem 
é mau por natureza; o marxismo achava que ele se torna malvado pela 
má sociedade de classes, bastando corrigi-la para que nele aparecesse um 
anjinho a bater asas. As religiões cristãs acham que o homem nasce mau, 
com o pecado original, mas que com água miraculosa e algumas palavras 
mágicas ele vira a promessa de um santo. Todos estão se comovendo com 
as fotos do herdeiro do trono inglês sendo batizado.

Que se queira acertar não evita, no entanto, as sequelas do erro que 
foi feito com as melhores intenções. Por isso se diz que de boas intenções 
o inferno está cheio. Seria bom se assim fosse: um morto é que teria de 
pagar a dívida. Elas tornam, porém, um inferno a própria vida do bobo 
bem intencionado.

Quando alguém cobra um pênalti, logo percebe se a cobrança foi 
mal feita, mas ele não pode mais fazer nada. A bola continua voando para 
onde não deveria. Resta a esperança de que em outra ocasião o resultado 
seja melhor. De boas intenções se faz um céu. Quanto maior, mais ele 
pesa sobre o sujeito, esperando ser alcançado.

O herói trágico é um bom sujeito, que quer fazer tudo certo e, quanto 
mais se esforça, mais cava a própria cova. Nas execuções sumárias em ope-
rações bélicas, condenados a morte foram muitas vezes forçados a cavar a 
própria cova. Se o sujeito vai morrer de qualquer modo, será que ele deve 
ainda facilitar a vida do carrasco ou o mínimo de dignidade seria se recusar 
a fazê-lo? Cavar a cova pode retardar a execução, alimentar a ilusão de que 
uma legião de anjos ou uma cavalaria venham trazer a salvação. Não adian-
ta dividir cada momento em dois, para provocar a infinitude do tempo: o 
relógio é inexorável, o carrasco tem mais coisas a fazer.

Dito em outros termos: a criança que era forçada a buscar a vara 
com que seria açoitada pelo pai ou pela mãe, deveria ela recusar-se a fazer 
isso, e apanhar dobrado? De quem ela poderia esperar socorro? Da avó, 
do tio, do juiz, da polícia? Ninguém se metia. Havia na minha região na-
tal reproduções baratas da tela A última ceia, de Leonardo da Vinci, atrás 
da qual ficavam as varas de marmelo ou pereira, para dizer que naquela 
casa família e ordem eram sagradas. Nas colônias alemãs do Sul, já em 
1849 a escravidão estava abolida. Como os colonos tinham cavalaria, os 
ulanos, e infantaria, os escravos das fazendas ao sul do Jacuí fugiram para 
o meio deles. Como quem não trabalha também não come, os colonos, 
não tendo escravos, tinham atitudes de quem escravizou os filhos. Não 
podiam vendê-los nem matá-los, conforme previa o Direito Romano, 

mas decidiam até casamentos. Quando criança eu mesmo vi amiguinhos 
sendo açoitados por não terem “feito a obrigação”. Brincar não era pro-
priamente um direito.

Quando em agosto de 2013 visitei a Catedral da Sagrada Família 
projetada e construída por Gaudí, em Barcelona, estranhei que ninguém 
estranhasse o sagrado dessa família: o pai não era o pai (daí que José, no 
México, vira Pepe, de pater praesumptus, PP, o pai presumido, como se 
registrava nos catecismos para não esquecer que Jesus era filho de Deus), 
a mãe não havia sido fiel ao marido (que não podia ter intimidades com 
ela, donde que) e, a essa altura do campeonato, o filho era... 

Nietzsche disse que como Deus tudo pode, não precisaria cumprir 
os próprios mandamentos. Faltou anotar que Jeová também já não havia 
cumprido o primeiro mandamento, aquele que diz que ele ficaria muito 
zangado com quem não respeitasse as crianças e proibia ainda que se fi-
zesse escultura ou imagem de qualquer ente que estivesse na água, sobre a 
terra ou nos ares: ele próprio mandou fazer, pouco depois, a escultura de 
uma serpente para curar picadas venenosas. Afinal, vacinas nem sempre 
são eficazes e às vezes, por um bem maior, é preciso rever o que se disse.

Na catedral, após pagar vinte euros de entrada para cada um de 
nós, fiquei pensando com meus botões, enquanto junto com um médi-
co socorria uma estudante da UnB que, sob o sol inclemente, havia des-
maiado ao meu lado na imensa fila da entrada: como se justificaria essa 
construção quando se espera que a arte transmita a verdade? Qual era sua 
verdade? Se o modelo de família era esse, nenhum pai poderia querer um 
filho do qual fosse genitor nem aceitar companheira que lhe fosse fiel. O 
sagrado é modelar e deve ser seguido. Minhas luzes eram fracas, mas a 
arquitetura era impressionante.

Enquanto eu andava sem luzes em meio às lindas cores advindas 
dos vitrais, lembrei-me do Evangelho de Maria, considerado apócrifo, em 
que José, ao voltar de uma longa ausência, encontra a esposa grávida e, 
indignado, dá-lhe uma surra. Logo depois é intimidado por um envia-
do do Sumo Sacerdote. Ora, Zacarias havia pecado gravemente: supremo 
encarregado de manter os preceitos, ele se engraçara com essa virgem 
do templo. Anjo quer dizer enviado. Para acalmar José, que temia os sa-
cerdotes, Zacarias prometeu zelar pelo herdeiro. Depois ficou mudo por 
um ano. Anos mais tarde foi assassinado por um grupo de sacerdotes de 
outra facção. Acabou sobrando para o filho, que poderia tentar unificar o 
governo sacerdotal com o civil e militar, numa rebelião dos judeus contra 
o domínio romano. Política, política. Eterno retorno do mesmo.

Ah, a jovem se recuperou bem. Há dias passou por mim lépida e 
fagueira.

naturEZa
Arlete Sylvia

No dia 4 de outubro comemora-se o Dia da 
Natureza. Todos sabemos o quanto é im-
portante cuidar e respeitar a natureza. Veja 

esta frase de Monteiro Lobato:
“A NATUREZA NÃO É BOA NEM MÁ, JUS-

TA OU INJUSTA, É LÓGICA.”
Então para termos uma boa convivência com 

o nosso Planeta, só depende de um pouco de refle-
xão e realizarmos pequenos gestos.

Como: “Desligar as luzes de nossas casas 
quando não forem necessárias; Bem como desligar a 
Televisão e o Computador quando estes não estive-
rem sendo usados;

Fechar a torneira enquando escovamos os 
dentes;

Passar menos tempo no chuveiro.”
A água, esse precioso líquido, é indispen-

sável para a sobrevivência de homens, plantas e 
animais, ou seja, qualquer espécie de vida sobre 
a Terra. Por mais que seja corriqueiro o assunto 
em programas de televisão, jornais e reportagens, 
parece que ainda não foi suficiente para conscien-
tizar as pessoas que é preciso e urgente a colabo-
ração de todos para a preservação da natureza, 
com a finalidade de garantirmos vida às próximas 
gerações.

Todos devemos fazer nossa parte para tornar 
a Terra um lugar melhor.

A Natureza é mãe bendita que nos dá belíssi-
mos pássaros, riachos de água cristalina, lindos bos-
ques, flores que desabrocham e exalam sua beleza e 
perfume sem pedir nada em troca, mas, podemos 
dar sim, muito amor, para agradecer essa grandeza 
divina. Uma pequena semente jogada em solo fértil 
germina somente com a água da chuva.

Então, se a natureza é tão sublime, genero-
sa e grandiosa, só nos resta retribuir com atitudes 
simples, mas que no futuro os resultados serão infi-
nitamente gratificantes para toda a humanidade. 
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as FLOrEs dO BEm
Fabio de Sousa Coutinho

O carioca Ivan sempre viveu na Cidade Ma-
ravilhosa, onde foi estudante de Medici-
na e de Filosofia, além de haver-se inicia-

do no jornalismo em periódico, a célebre Tribuna 
da Imprensa, que gozou de seu maior prestígio 
na década de 1950. Mas foi na de 1960 que Ivan 
Junqueira se lançou como poeta, iniciando uma 
carreira literária que, ao lado da tradução de poe-
sia, da organização de edições e do ensaísmo, viria 
trazer-lhe a consagração em 2000, ano de sua elei-
ção para a Cadeira nº 37 da Academia Brasileira 
de Letras, na sucessão do grande João Cabral de 
Melo Neto. Os Mortos, de 1964, foi o primeiro li-
vro de poemas de Ivan, a ele seguindo-se, entre 
outros, Três Meditações na Corda Lírica, de 1977, 
A Rainha Arcaica, de 1980, O Grifo, de 1987, e o 
espetacular A Sagração dos Ossos, de 1994, que, 
no ano seguinte, lhe valeu seu primeiro prêmio 
Jabuti. O segundo foi conquistado em 2008, com 
O Outro Lado, que viera a lume no ano anterior.

A pena do Ivan Junqueira ensaísta costura 
um culto e elegante artesanato textual, refletido 

em livros como O Signo e a Sibila (1993) e O Fio 
de Dédalo (1998), esplêndidas coletâneas de en-
saios ingleses, alemães, franceses, gregos e portu-
gueses. Além da poesia e do ensaísmo de escol, 
Ivan é reconhecidamente um dos mais completos 
tradutores de autores fundamentais nas literatu-
ras produzidas em idiomas de ponta, no cenário 
mundial. Para exemplificar, são de Ivan Junqueira 
traduções definitivas de obras de T.S. Eliot (Qua-
tro quartetos), Charles Baudelaire (As flores do 
mal), Jorge Luis Borges (Prólogos), Marcel Proust 
(Albertina desaparecida) e tantas outras, quase 
sempre acompanhadas de notas explicativas de 
elevado teor de erudição.

Nas obras de Ivan Junqueira, desenha-se 
o espaço luminoso da ação (po)ética, com rigor 
e força artística incomuns. Como ele próprio 
escreveu acerca da obra impecável de Alberto 
da Costa e Silva, cabe, de sobejo, afirmar que 
os versos e estrofes soberbos de Ivan Junqueira 
não se escrevem todo dia ou a qualquer hora. 
Trata-se, a rigor, de construções em que a po-

esia atinge seus mais altos níveis de excelência 
estética.

Na síntese irretocável de Theodor Adorno, 
o clarividente mestre da Escola de Frankfurt, “a 
inteligência é uma categoria moral”. Escritor do-
tado de intelecto privilegiado, Ivan dedicou mais 
de cinco décadas de sua rica existência à produ-
ção do que de melhor, mais sério e mais lúcido se 
fez na poesia brasileira contemporânea, o máxi-
mo que se consegue de beleza com a utilização do 
principal recurso humano. Poeta culto e filosófico, 
Ivan Junqueira soube construir sua obra em per-
manente tensão dialética, logrando virtuosa con-
ciliação entre pensamento e sentimento, conheci-
mento e linguagem. Foi um gigante intelectual.

Em suma, homenagear a memória de 
Ivan Junqueira, na hora tristíssima de sua parti-
da sem volta, é circunstância que, ultrapassan-
do a reafirmação da força indelével da Literatu-
ra, exalta a própria arte poética, manifestação 
superior da criatividade, do esforço e da paixão 
dos homens.

BaudELairE E O crimE EstéticO
Ronaldo Costa Fernandes

Flaubert se defendeu com a tese de que não 
usava nenhum exemplo vivo e da realidade 
e que Madame Bovary era ele. Ao “incrimi-

nar-se”, Flaubert fugia da acusação de denegrir al-
guém do mundo real ou fazer apologia do adulté-
rio com sua visão indulgente e não condenatória.

 Baudelaire usou a tese de que não aprova-
va ou desaprovava o que descrevia como “desvio” 
social. Ele apenas apresentava o que de mal havia 
na sociedade, mas (argumento desnecessário para 
a literatura, embora importante para a justiça que 
não trata de literatura) sua poesia, como conclu-
são, apontava para um elemento mais puro e não 
corrompido pelos homens.

É um pouco constrangedor para os amantes 
de Baudelaire ver o poeta angustiado e tenso para 
provar sua inocência. Para alcançar tal fim, ele pre-
cisava posar de homem digno de pertencer à socie-
dade parisiense, ser um cidadão normal e estar em 
sua plenitude intelectual e moral. Baudelaire não ti-
nha que prestar contas a ninguém, se seu livro não 
tivesse ido parar nas mãos e olhos errados. E muito 
menos seus defensores teriam que argumentar com 
uma imparcialidade moral do poeta. 

Baudelaire parece ter tido outro problema 
de ordem literária e humana. Como bem obser-
vou Theophile Guatier, o poeta de As flores do mal 
realmente admirava seus antecessores. Dedicou 
dois poemas para Victor Hugo, que reconheceu 
não entender bem a estética de Baudelaire, agra-
deceu a reverência e recomendou coragem ao 
poeta diante das adversidades. Hugo e Gauthier, 
principalmente este último, a quem Baudelaire 
amava como literato e ser humano, entenderam 
em parte a nova proposta estética daquele poeta 

que, curiosamente, não era tão maldito em sua 
vida social como parecia e que deseja ser aceito 
na sociedade dos poetas vivos de sua época. Mas 
Gauthier entreviu muito lucidamente dois movi-
mentos muito comuns na história da literatura. 
Gauthier percebeu que a nova estética de Baude-
laire diminuía seu poder romântico e que apon-
tava para um novo rumo estético, embora ainda 
preso às convencionais regras do soneto, das ri-
mas e de outras formas fixas.

Não, Baudelaire não era Rimbaud que man-
dou tudo às favas. Lucidamente, escreveu sobre 
paraísos artificiais, mas os condenou, quis entrar 
para a Academia Francesa, frequentava salões, era 
um dândi e não um camponês com roupas rústi-
cas, grandalhão, calça pescando siri e sapato gran-
de e usado como Rimbaud quando se apresentou 
na casa da família de Verlaine.

O curioso é que tanto Madame Bovary e 
As flores do mal foram publicadas em periódicos. 
Madame Bovary, em 1856, como folhetim. Cau-
sou desconforto, mas não processo penal. As flo-
res do mal também apareceu na imprensa, não o 
livro inteiro, mas partes dele. A Revue de Paris, a 
Revue des deux mondes, L’artiste, a Revue françai-
se publicaram vários poemas do que viria a ser o 
livro maldito. Nada disso os levou a corte, senão 
quando enfeixados em livro.

O livro, já dissemos em O narrador do ro-
mance, tem o caráter de documento, mesmo o 
livro de ficção, mesmo o livro de poesia. A “men-
tira com sabor de verdade”, impresso em letra de 
fôrma, é um documento mais impactante do que 
versos soltos ou páginas avulsas. O primeiro cri-
me de Baudelaire – e de Flaubert – foi publicar em 

livro as divagações satânicas de um e os devaneios 
eróticos de outro.

Um dos seus críticos contemporâneos escre-
veu longo artigo em que defende Baudelaire com o 
argumento avant la lettre  do artifício literário da 
despersonalização que, mais tarde, será teorizada 
por T. S. Eliot. Jules Barbey D’Aurevilly dirá que 

“Baudelaire é um artista de vontade, de 
reflexão e de combinação antes de tudo.[...] Por-
tanto, como o velho Goethe, que se transformou 
em turco vendedor de pastilhas em seu Divã, e 
nos deu assim um livro de poesia, o autor das 
Flores do Mal se fez celerado, blasfemador, ímpio, 
pelo pensamento, absolutamente como Goethe 
se fez turco.”

Mas eu diria que Baudelaire foi julgado tam-
bém pela sua proposta estética. Simples, assim. É 
claro que o juiz da época nem tinha consciência de 
que estava julgando também um fato estético. Por 
princípio e hábito, o juiz teria a obrigação de cuidar 
dos bons costumes e afastar aqueles que porventu-
ra pudessem desvirtuar a conduta social. Contudo, 
a justiça ali, como no caso de Flaubert, se incomo-
dava – e profundamente – não apenas com o que 
foi dito, mas como foi dito. Incomodava a Nova 
Forma (embora o próprio D’Aurevilly tenha apro-
ximado o verso baudelairiano do verso de Victor 
Hugo). Perturbava a ordem também o fato de o que 
foi apresentado ter sido apresentado dentro de um 
romance não convencional e dentro de um livro de 
poemas que ousava introduzir não apenas novos 
temas das torpezas humanas, mas também com 
uma linguagem desabrida e contundente e, embora 
em formas fixas ditas convencionais, com um gosto 
de um verso atravessado, carnal e vil.

Continuação da página 1
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Fim dO mundO nO sErtÃO
Raimundo Floriano

der. A terra esturricada, o pasto ressequido e a ponto de incendiar-se espon-
taneamente na chapada. Só não faltava a água pra se beber e banhar, porque 
Balsas é quase uma ilha, formada por três rios que a circundam: o Balsas, o 
Maravilha e o Cachoeira. Pra qualquer lado que se vá, tem-se que atravessar 
uma ponte. Mas chuva que é bom, pra molhar a plantação, necas! E o calor era 
de lascar o cano!

No dia 19 de março, Dia de São José, protetor dos lavradores e roceiros, 
o povo resolveu fazer uma procissão pra pedir-lhe chuva e também pra que não 
permitisse que acontecesse o anunciado Fim do Mundo. Padre Clóvis, o nosso 
vigário, não encampou a ideia nem deixou que os beatos levassem a imagem do 
Santo no cortejo.

Mesmo assim, a multidão era grande, a rezar, a cantar hinos e benditos, a 
rogar e até a chorar.

Procissão de crédulos no boato

Naquele tempo, chegara por lá uma missionária protestante, lapa de loura 
americana de quase dois metros de altura, chamada Miss Ila (pronuncia-se mis-
siáila), que resolveu tirar algumas fotos daquele ato religioso até então para ela 
desconhecido. Detalhe: o povo de lá jamais vira um flash!

 Mais ou menos às seis da tarde, quando o lusco-fusco já dominava a re-
gião, e a procissão adentrava a Praça da Matriz, Miss Ila engatilhou a máquina e 
apontou para onde os beatos carregavam uma grande cruz. No meio deles Dona 
Úrsula, senhora muito religiosa, que, cabisbaixa, com seu rosário na mão, teme-
rosa e contrita, murmurava suas orações.

Tudo pronto, tudo preparado, Miss Ila apertou o botão do flash! POW!
Dona Úrsula, ao ouvir o pipoco, olhou pro rumo da gringa e, mal-as-

sombrada diante daquela claridade ofuscante e desconhecida, gritou a plenos 
pulmões para a multidão de beatos:

– Fogo na Terra, minha gente!

Beatos em debandada 

Foi uma debandada geral! Pareceu um estouro de boiada! O povo, com-
pletamente apavorado e ensandecido, arremessou a cruz no chão e abalou em 
desembestada carreira rumo ao rio, jogando-se das ribanceiras n’água, com rou-
pa e tudo, no mais perfeito salve-se quem puder!

Chico Fogoió arremata desta forma o episódio:
– Mundinho Fulô, só não morreu muita gente, aliás não morreu ninguém, 

porque, como tu bem sabes, o povo de Balsas, todo ele, sabe nadar, graças às 
piabinhas vivas engolidas na infância!

Fogo consumidor

Dizem, é voz corrente por aí, que o Mundo vai se acabar no ano de 2020. 
Não sei em que essa previsão se baseia. Era pra isso ter acontecido na 
passagem de 1999 para 2000. Como a tragédia não aconteceu, poster-

garam-na para 3l de dezembro de 2001. Nova furada. Mas agora, afirmam, é pra 
valer! 

Possa ser! Possa ser!
Diante dos tsunamis, dos furacões, dos terremotos, das inundações, dos 

ciclones, dos vulcões, das geleiras despregadas e de outras desgraceiras, o jeito é 
a gente parar pra pensar seriamente no assunto e também pra relembrar as pre-
visões desmascaradas no decorrer de nossas vidas, e chegar à certeira conclusão: 
o Mundo só se acaba, verdadeiramente, para quem morre.

Desde menino, eu venho convivendo com tais vaticínios. Um deles surgiu 
ali mesmo em Balsas, sertão sul-maranhense, minha terra natal, no ano de 1948.

Certo tipo popular, ladino que só ele, alcunhado de Zé Macaco, que pres-
tava serviços domésticos na casa de uns bacanas de lá, inventou mirabolante 
plano de ganhar alguns trocados e logo tratou de colocá-lo em prática. Havia na 
cidade um primo seu, conhecido por Zé Carpina, que andava assim, como se diz, 
matando cachorro a grito e tomando chupa de laranja de boca de jumento. Zé 
Macaco procurou Zé Carpina e o convidou para a empreitada, explicando-lhe 
como a engabelação se sucederia.

Primeiramente, anunciariam o Fim do Mundo, sem data marcada, mas 
não pra todos os seres humanos. Escapariam os que afixassem na porta de casa 
uma pequena cruz de madeira. Aí, vinha a parte societária de Zé Carpina, que 
fabricaria as cruzinhas a serem vendidas por Zé Macaco, sendo os lucros racha-
dos entre os dois.

Zé Carpina argumentou que em Balsas o povo nem ia ligar para a pre-
visão, visto que todos os habitantes de lá conservavam a tradição de dar uma 
piabinha viva para seus filhos engolirem, na intenção de que se tornassem bons 
nadadores. Naquele tempo, não havia água encanada, e todos, desde os cueiros, 
tomavam banho era no Rio Balsas mesmo, daí a fama dos balsenses como cra-
ques no nado e no mergulho. Dessa forma, o Mundo poderia se acabar todinho, 
mas não em Balsas! Isso o Zé Carpina concluiu levando em conta que o último 
Fim do Mundo de que se tem notícia aconteceu com um dilúvio. Mas, matreiro 
como sempre, Zé Macaco rebateu:

– Desta vez, o Fim do Mundo vai ser com fogo!
Aí, Zé Carpina entregou as armas e se lançou na atividade da fabricação 

das cruzinhas, que tiveram grande saída no crédulo mercado sertanejo. Meu pai, 
Seu Rosa Ribeiro, recusou-se a dar fiança ao boato e a comprar a cruz salvadora, 
mas eu, me cagando de medo, fiz uma de talo de buriti, miudinha, e dei um jeito 
de pregá-la em nossa porta.

A 5 de fevereiro de 1949, saí de Balsas para estudar em Floriano, já pen-
sando em fabricar outra cruzinha para pregar na porta de minha Tia Maria Isau-
ra, com quem eu iria morar, e muito me admirou o fato de que naquela metró-
pole não havia cruz em casa alguma, e ninguém sabia do que os esperava. Pensei: 
“– Vão se ferrar todos, comigo junto!”

Portanto, estando eu ausente de Balsas, deixo o restante desta narração 
a cargo do meu amigo Chico Fogoió, que não se fartava de fazer mangação da 
artimanha dos dois Zés.

Aconteceu que, no início de 1949, ocorreu uma grande estiada naquele 
sertão, sabidamente invernoso nos primeiros meses. A lavoura estava a se per-
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HÁLitO nOVO na PrOsa BrasiLEira
 Ronaldo Cagiano

Das obras de autores estreantes ou veteranos que tenho lido ultima-
mente, surpreendo-me cada vez mais e melhor, com esse oásis, li-
vros de pequenas tiragens, publicados por pequenas editoras, que 

subsistem muitas vezes com esforço quixotesco, sobressaindo no meio de 
obviedades cultuadas pela grande imprensa e que são fruto das injunções de 
um mercado editorial cujo critério é a conveniência e não o essencial valor 
da literatura.

Minhas impressões se consolidam após o contato com um jovem au-
tor carioca, Alex Andrade, cujo livro tocou-me profundamente não apenas 
pela pulsão, tensão e densidade de seus contos, mas por um diferencial que 
reputo importante e que vejo ausente na ficção e na poesia contemporâneas 
de escritores badalados: o tratamento da linguagem. Pois literatura, em sín-
tese, é trabalho de linguagem, de depuração, de cuidado e burilamento. Em 
recente artigo, o poeta, professor, ensaísta e crítico Amador Ribeiro Neto 
(UFPB) enfatiza o valor da linguagem, reportando-se a Jakobson: “A poesia 
é linguagem em sua função estética. Deste modo, o objeto do estudo literário 
não é a literatura, mas a literariedade, isto é, aquilo que torna determinada 
obra uma obra literária.” Esse conceito se aplica tanto à construção do poema 
quanto à arquitetura do conto ou do romance e o que podemos constatar 
na produção contemporânea é uma literatura preocupada apenas em contar 
uma história, em impor-se mais pelos arroubos formais ou impactar pelo 
contorcionismo vanguardeiro do que propriamente por um mergulho na lin-
guagem, algo sem nervura ou coluna dorsal.

Em Alex Andrade é nítido o rigor dessa inflexão, seu percurso fic-
cional não prescinde desse olhar em que a narrativa proclama o valor da 
linguagem como elemento primordial ao texto e à compreensão da pró-
pria história. Em seu novo livro, cujo título não poderia ser mais sugestivo 
(“POEMA”, Ed. Confraria do Vento, Rio, 2013, 173 pgs), seus contos tran-
sitam pelo universo da linguagem poética, com carga afetiva, sensorial e 
imagética peculiares. 

Mais que uma homenagem a autores e livros que são caros à sua mito-
logia pessoal, nas histórias de Alex há uma mirada existencial em que ao tra-

tar de pequenos acontecimentos ou dramas pessoais e coletivos, há também 
uma oportunidade de refletir sobre o valor da arte, da poesia, da narrativa e 
do lugar – tão baldo nos textos contemporâneos – da metáfora e das sutilezas 
estilísticas. “POEMA” não é apenas prosa poética, porque seria reducionismo 
afirmá-lo para definir esse trabalho que funde visão humanista do particular 
e do coletivo, do tempo e das circunstâncias, com um acento metafísico, com 
os recursos da intertextualidade, da metalinguagem e uma visão apriorísti-
ca e crítica do mundo.

Há de se destacar o caprichado projeto gráfico da Confraria do Vento, 
uma característica dessa editora carioca que tem sido rigorosa na escolha de 
seus autores e na confecção de seus livros, não fazendo concessões, privile-
giando o que realmente tem valor. Por outro lado, fortes são os referenciais 
e influências de Alex de suas leituras e experiências literárias. De Rimbaud 
a Adélia Prado, de Manoel de Barros a Verlaine, de Leminnski a Quintana, 
de Drummond e Pessoa, Torquato Neto e Monteiro Lobato, até o espectro 
musical de Luis Tatit, há um mapeamento delicado de suas impressões como 
autor, como leitor e como ser, pois a partir desses gurus literários – e aqui sua 
prosa não se traduz em mera apologia, mas em substancial releitura crítica 
do próprio mundo e do ofício de escrever – adquire um sentido de observa-
ção filosófica e inquietante de tudo que nos cerca. Histórias paralelas vão tra-
çando uma perfeita analogia com atmosferas encontradiças nos autores que 
revê, culminando, no final de cada conto, com um breve comentário sobre a 
vida e a obra de cada um deles, num roteiro para que o leitor se familiarize 
com suas bibliografias.

Com apuro técnico, domínio narrativo, carga semântica e esmero 
metafórico que harmonizam forma e conteúdo, Alex Andrade, nos contos 
de “POEMA sobressai com uma voz distinta e sem favor algum” às su-
midades e fraudes literárias que vicejam por aí, uma escritura-tributo que 
ressignifica o ato literário, que além de ser uma manifestação estética, é 
um compromisso ético indissociável da tarefa criativa, principalmente nes-
se tempo em que a literatura está cada vez apequenada e aviltada pelo mais 
do mesmo.

iVan JunquEira 
na VisÃO adirsOn 

VascOncELOs
 
Neste momento em que  o poeta e acadêmico  Ivan Junqueira nos 

deixa para novas  missões nos páramos celestiais, a ele dedico esta me-
mória na  minha página do Facebook de 3 de junho: 

– Ivan Junqueira, um dos valores maiores da literatura brasilei-
ra, morre em 2014. Jornalista, poeta e crítico literário. Carioca. Pre-
sidiu a Academia Brasileira de Letras, onde ingressou em 2000 com 
assento na Cadeira 37, patroneada por Tomás Antônio Gonzaga. Au-
tor de O Grifo, Três Meditações e O Outro Lado. Prêmio Jabuti e Assis 
Chateaubriand.

Quero associar-me ao sentimento do mundo cultural brasileiro e 
da própria nacionalidade,  nesta hora de despedida do nosso estimado 
Ivan Junqueira.

Uma vida dedicada à evolução do pensamento construtivo, à famí-
lia e à amizade fraterna.

A morte dá a Ivan Junqueira o momento da passagem à imortali-
dade plena, perante esta e as gerações futuras.  

Imortalidade que se revela, se consolida e se pereniza  na história 
dos seus exemplos de vida e no  legado de sua obra em versos, onde nos 
alimentamos de suas experiências na prática das virtudes e de sua visão 
dos caminhos que levam o ser humano à plenitude e à sabedoria. Missão 
cumprida.

Continuação da página 1

LisÁBria dE JEsus
Alan Viggiano

 

Desabusado, desbocado, inconveniente. Desses e de outros muitos 
nomes poderíamos xingar este livro. Xingá-lo porém de nada nos 
vale, se não o podemos largar. O remédio, então, é tentar compre-

endê-lo. Tomemos, pois, de empréstimo as orelhas e os olhos de Lisábria, que 
tanto viu e ouviu neste mundo, e tratemos de decifrá-lo.  

O prefácio (W) atribui ao suposto autor qualidades e condições com-
patíveis com as de escritores vários, de diversas nacionalidades e de diferen-
tes épocas. Parece querer sintetizar nele as vicissitudes da vida do escritor em 
qualquer tempo e lugar, mas particularmente neste país e em nossos dias.

É um romance fragmentário. Com seu ar de deboche, dando umas 
estocadas de discurso político. Contraditório em certos pontos, talvez. Meio 
macunaímico, talvez mais do que meio. (Aliás, de modo claramente inten-
cional, o anti-herói andradino é invocado, a folhas tantas, de embolada com 
o caboclo Mitavaí Arandu, criação de Cavalcanti Proença. Ambos – o pro-
nome tanto vale para os dois autores como para suas miraculosas criaturas – 
detentores da mais profunda estima do nosso narrador). Uma tragédia (“em 
muitos atos”) narrada com muito amor. E com muita raiva, passada pela al-
quimia da sátira. E por aí já se vê que não são gratuitos, mas funcionais, os 
aspectos a que me referi no início destas linhas. 

É certo que Lisábria é anagrama de Brasília. Mas a personagem não é, 
restritamente, esta cidade. Lembre-se que Brasília, em latim (e latim é coisa 
que não falta nesta “mélange”), é o nome deste país. Enganosa, por igual, 
me soaria qualquer sugestão etnicamente restritiva de corrente do subtítulo 
(O Estigma de Cam). Lisábria é o Brasil. É a nação brasileira. É o zé-povi-
nho brasileiro.
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quEm tErminarÁ as  
tarEFas dO mOrtO?

Pedro Salgueiro

“Sente dores na nuca, no peito, na alma. 
E se tudo aquilo fosse mentira? Se estivesse ape-
nas imaginando tragédias. Ainda viu uma luz 
vermelha que se azulava e se esmarelecia e se 
esverdeava. E não teve tempo de queimar o ca-
derno. Nem de pedir perdão a si mesmo.” (Nilto 
Maciel – do conto “Luz vermelha que se azula”)

Quem completará as inadiáveis tarefas do 
morto? Quem acabará de arrumar sua 
penúltima mala, na qual só faltava uma 

camisa engomada, já que a calça de brim jazia 
bem dobrada ao lado da pasta com o fecho aber-
to até quase a metade (por onde dali a pouco ele 
enfiaria o discurso de abertura de um congresso 
macabro).

Quem terminará de pôr sua derradeira 
postagem na página que era seu barco, sua ân-
cora, sua tábua de salvação de náufrago sem re-
missão? Qual dos amigos postará um primeiro 
e o último comentário póstumo, com a bendita 
insulina do elogio fácil que tanto azeitava o parco 
sangue do morto?

Quem de nós, amigos de sempre e os au-
sentes, aparará pela última vez as unhas tortas 
do morto; qual deles se sentará desconfortável 
no sofá puído, sobre a velha toalha com emble-
ma gasto do glorioso “Tricolor de Aço”, que tanta 
tristeza vinha trazendo ultimamente ao finado?

Quem completará o último romance do 
corpo magro e putrefato que jaz inocentemente 
estendido no pequeno corredor entre o banheiro, 
o quarto de dormir e a sala? Quem ouvirá de sua 
boca minúscula que aquele seria seu “Ulisses”, seu 
canto de cisne, sua última e mais perigosa jogada: 
depois da qual não se sustaria pedra sobre pedra 
do que imprudentemente escreveu antes?

Quem da famigerada corja dos compa-
nheiros de copos, de colegas de geração, de novos 
e velhos parceiros de penas, escutará suas derra-
deiras idiossincrasias, seus restantes insultos vela-
dos, suas últimas indiscrições escritas?

Quais dos ouvidos singelos, limpos e sem-
pre disponíveis, escutarão suas reles blasfêmias 
de ateu reimoso, seus vãos arrependimentos, suas 
dolorosas lembranças de infância, por onde des-

Estelinha
Romeu Jobim

Estelinha era a dona
de olhos verde-azulados,
da cor das matas e do céu...

Menino de sua idade,
mas já metido a poeta,
assim falava e, também,
que, quando crescessem,
e se casassem, teriam
um monte de estrelinhas,
da cor dos olhos dela.

O menino partiu, nunca
mais vendo Estelinha.
Homem feito, noutras terras,
teve muitas namoradas,
– nenhuma das quais, no entanto,
com os olhos verde-azulados,
da cor das matas e do céu...

Encontro
Anderson Braga Horta

No inefável das águas
novo filão explora
o cadáver do poeta
roído pela aurora.

Roxos estão os olhos,
mas o olhar não importa,
que a seu fechado crânio
abriu-se uma outra porta.

Nave, flutua empós de
submarinos mistérios
onde feliz descobre
que não há cemitérios.

Nutre da carne podre
(que nos daria engulho)
a leveza dos peixes
e a canção do marulho.

Ao marulhar hipnótico,
os peixes os comemos.
E comendo o cadáver,
nem por isto o entendemos.

Ele entretanto guarda,
partido e coeso, a arma
com que vence a poesia
e a absorve sem alarma.

E sorri simplesmente,
muito além da palavra.

filarão – irremediavelmente sumidos – seus pais, 
tios, irmãos, todos mortinhos covardes que o fo-
ram deixando sozinho pelos pedregosos caminhos 
da vida?

Quem dentre os muitos companheiros de 
vida ecoará pelos ventos suas iras, sonhos, amores, 
dissabores, langores, sussurros e preces?

Quem raspará a rala barba diária do morto, 
quem cofiará com seu modo único o velho bigo-
de aparado tão baixo, discretamente escondendo o 
riso cínico, a impune maledicência, os dentes finos 
trincados de dor?

Quem dentre os já mortos o vai auxiliar no 
profundo estudo da geologia dos campos santos? 
Quais dos Josés, Aírtons, Edinardos, Aldas, Al-
cides, o ajudarão a aparar as raízes desse imenso 
“mato baixo” que somos no fundo todos nós que 
por aqui restamos?

Quem editará seus livros esquecidos, os 
quase concluídos e – principalmente – os que ain-
da seriam escritos? Quem os postará nos correios 
para os tantos admiradores desse Brasil tão gran-
de? Quem receberá, por sua vez, a enorme quan-
tidade de livros que lhe enviarão todos os novíssi-
mos poetas desse país gigante?

Quem vai restaurar os derradeiros filmes, 
fotos e lembranças de vida para mostrar no mo-
derno projetor, que ele havia acabado de comprar 
e posto no quarto para presentear as quatro filhas 
quando elas aqui por ventura aportassem?

M

Não! Não! Senhores! Um morto assim não 
deveria morrer tão cedo, pois ele ainda tinha di-
versas coisas a fazer, bastantes (e inadiáveis) tarefas 
para completar...

E muita, muita vida ainda por viver!

“Demorou dias a agonia de Ascânio Bus-
tamante Coimbra. Vomitava versos, retorcia-se 
na cama, agitado, febril, voz sumida. E finalmen-
te expirou, translúcido como a evidência, magro, 
quase ossos, e a pele manchada de letras.” (Nilto 
Maciel – do conto “O translúcido Ascânio”)

Egito
Terezy Fleuri de Godoi

Lendário Egito, com teus mistérios,
És fascinante por teu passado,
Pelos templos e o Nilo sagrado,
E pelas tumbas dos cemitérios.

Pela Esfinge – milenar idade –
Guardiã serena de todos seres,
Pelas pirâmides, seus poderes,
Que desafiam a humanidade.

Berço de iogues, sheiks, faquires,
De Cleópatra,  Ptolomeus,
De faraós e do deus Osíris.

De Alexandria ao Cairo moderno,
Atrais a todos, crentes e ateus,
 Por tua história, Egito eterno!
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ViOLEta
Luiz Carlos de Oliveira Cerqueira

A canoa devia medir umas três braças. Bordos finos revestidos por 
uma régua em toda extensão para dar mais altura e mais calado. Fei-
ta de um gigantesco e velho cedro cortado a meio caminho da serra, 

dentro da mata e que, com imenso sacrifício, fora arrastado encosta abaixo, 
por meio de cipós e puxada por muitos homens e alavancado por varas de 
pau quando emperrava em raízes e pedregulhos. O tronco fora escavado a 
enxó ainda no pé da serra e apoiava-se, durante o seu desbaste, sobre quatro 
toras de pequiá cortadas na redondeza. A proa, empinada e muito elegante e 
a popa, também recurvada e com acabamento retilíneo, feitas à parte, foram 
presas à quilha com chapas de cobre para evitar corrosão por ferrugem ao 
contato com a água salgada do mar.

Foram mais de quarenta dias de trabalho árduo do meu avô. Perfeita 
simetria. Em cada bordo três torniquetes para apoio dos remos para navega-
ção de voga. Quatro bancos centrais, sendo o primeiro, o mais próximo da 
proa, com um furo para passar o mastro da vela, tendo uma base no fundo 
da canoa para sua fixação. Sob o banco da proa ficava o rolo de grossa corda 
amarrada à âncora que era levada enganchada na proa. Sob o banco da popa 
guardavam-se as cabaças para tirar a água do mar que penetrava, querosene 
e um lampião. Os remos de voga e de pá ficavam sobre o estrado, no fundo 
da canoa. O mastro, a vela e a rede para pesca de arrastão eram embarcados 
quando necessário.

A canoa depois de pronta fora levada para a praia nos ombros dos 
colonos.

Passados anos, já com muitas e muitas viagens feitas a garbosa embar-
cação com sua quilha remendada com chapas de cobre e massa de calafeto 
onde agora o seu branco mesclava-se com os restos da tinta azul com que 
fora, anos atrás, pintada, ainda prestava serviço. Era a preferida dos cano-
eiros por ser leve e muito segura mas meu pai a preservava, utilizando-a só 
para viagens especiais. Tanto a proa quanto a popa já haviam sido substituí-
das devido a pancadas sofridas e apodrecimento da madeira. Agora, menos 
usada, gozava de um justo repouso à sombra, no seu rancho de sapé. Lia-
-se em tinta branca sobre o desbotado azul, em letras quase apagadas, o seu 
nome, escrito ainda pelo meu avô: VIOLETA.

Por mais de dez anos ela fora lançada ao mar e fazia o carregamento de 
banana, palmito, jaca, aipim, feijão, frangos, leitões, ovos e algum outro pro-
duto, da fazenda para Mangaratiba. De retorno vinha carregada de farinha, 
açúcar, pão, biscoito “biroró”, charque, cachaça, querosene, banha em lata e 
em rama, sabão e muitas outras mercadorias de uso na roça.

Só o canto da praia onde havia os ranchos permitia o embarque, pois 
conforme a praia estendia-se para as bandas do costão, as ondas tornavam-se 
mais fortes e lançavam-se violentamente sobre a praia, que também ali, era 
bem mais inclinada e o mar muito profundo. A partir do remoinho da onda 
não dava mais pé.

As idas para a vila de Mangaratiba ficavam na dependência do mar e 
do vento. Com o mar agitado e vento forte não se arriscava pôr-se ao largo. 
Partindo do canto da praia onde o mar era mais calmo, a canoa navegava 
rumo à vila seguindo longitudinalmente a praia, passando ao largo da “cos-
teira”, como era chamado um trecho de costão rochoso. Depois, ainda ao 
largo, passava defronte da praia Brava até atingir a ponta da Paciência. Neste 
ponto as vagas batiam a boreste e a canoa muito balouçava fazendo com 
que muita água fosse projetada para dentro, o que obrigava fazer-se a sua 
rápida retirada com as cabaças. À media que se afastava da praia as vagas 
avolumavam-se e a canoa subia na crista da onda e precipitava-se no vale 
profundo, momento em que se perdia o horizonte e sumia à vista a escarpa 
da serra do Mar. Ao aproximar-se da ponta da Paciência todo o cuidado era 
pouco pois a canoa passava muito próxima ao lajedo granítico do pontão 
onde o retrocesso das ondas, ali violentas, formava um precipício que a qual-
quer descuido poderia tragar a canoa. O barulho era o de águas lançadas à 
pedra e sugadas de imediato. Todo remador temia essa transposição. Por isso 
acelerava-se a cadência das remadas e eram dadas com todo o vigor dos seus 
músculos para imprimir o máximo de velocidade à embarcação. Dobrada a 
ponta penetrava-se na baía de Mangaratiba.

A estibordo divisava-se a ponta do Bispo onde a linha férrea a contor-
nava passando por um corte feito na rocha. O mar nesse trecho da entrada 

da baía ainda era de fortes ondas mas à medida em que se ia penetrando 
rumo à vila ia-se acalmando e suas águas iam-se tornando turvas devido 
à diminuição da profundidade e a existência de muita argila de coloração 
escura no fundo. Na vila a canoa embicava facilmente na praia muito rasa e 
de fracas ondas.

O retorno era feito, constantemente, com o vento contra devido à sua 
“viração” para o quadrante sul e isso ocorria sempre às tardes, a partir das qua-
tro horas. Daí procurar-se fazer tudo rápido na vila para evitar o vento que, 
quando se fazia mais forte, não permitia a viagem ou muito a dificultava. O 
percurso era feito em uma hora e meia, com remadas vigorosas e isso quando 
não havia algum transtorno. A nossa grande agonia era a de “caçar” os rema-
dores que se metiam nas biroscas ou nos botequins e em cada uma dessas casas 
viravam uma dose de pinga e isso durava enquanto papai fazia as compras.

Num dia de maio, em que o frio chegava, já começando o período de 
mar “grosso” e quando os ventos se inclinavam mais para sudoeste, fortes e 
frios, a Violeta foi retirada do seu repouso para fazer-se ao mar rumo à vila. 
Chovera forte toda a noite. O mar, muito agitado, encrespava seus vagalhões 
e lançava-se furioso na praia. Suas águas, refletindo a cor do céu, eram quase 
negras. Sair era temeroso mas a ida era imprescindível e o mar era o único 
caminho. A carga estava pesada, constituída de cachos de banana e outras 
quinquilharias.

A canoa deslizou praia abaixo sobre toletes de pau para aliviar o atri-
to com a areia. Quando uma onda mais forte espraiou-se e a pesada canoa 
carregada de banana flutuou, treparam os remadores de voga e papai. O ti-
moneiro, o remador de popa, num impulso forte lançou a canoa ao mar e 
se agarrou, subindo pela popa. Na proa estourou forte vaga jorrando muita 
água para dentro do barco. Remar com muito vigor eram os gritos dos tensos 
e rudes homens.

Da praia, apreensivos, víamos a velha Violeta subindo e desaparecen-
do ao sabor das ondas que se faziam imensas, escuras e temerosas. O su-
doeste caiu forte. Encresparam-se as ondas. Os remos rangiam nos toletes. 
Os homens encharcados pelos vagalhões que já lambiam a canoa de popa a 
proa, por precaução, lançaram a carga ao mar. A canoa ficou mais leve mas 
os remadores e meu pai não davam conta de escoar a água que a cada vaga 
alagava o escavado cedro. De longe, aflitos, nós observávamos meu pai, mui-
to agitado, dando ordens. Mas o mar, na sua ira, vencera e a canoa totalmente 
alagada, emborcara. Seus tripulantes em desespero agarraram-se ao seu le-
nho a flutuar sacudido pelas ferozes ondas.

Agora as vagas e o forte vento vinham trazendo a canoa de borco em di-
reção da praia, infelizmente na direção ao ponto em que ela era mais perigosa e 
o mar mais profundo. A uma certa distância os remadores e meu pai largaram 
do velho cedro  naufragado e, embolados pelo rebojo dos furiosos vagalhões 
alcançaram a praia. Pareciam todos salvos lutando muito para se livrarem da 
força do repuxo das águas que desciam do cimo das areias. Eis que avoluma-
-se uma onda imensa e na sua crista a Violeta surgiu oscilante. Como erguida 
pelos temidos braços de Netuno, emergindo das procelosas vagas, a canoa foi 
violentamente arremessada à praia sobre as pernas do meu pai que desespera-
damente procurava livrar-se da força do retorno das salgadas águas. De várias 
fraturas expostas brotou o sangue, tingindo as águas de rubro. Todos correram 
para retirá-lo das furiosas vagas que chicoteavam a praia. Por milagre teve sua 
vida salva. Violeta, esta sim, agora morta, fora puxada para o alto da praia onde 
os “olhos-de-boi” ramavam em meio a espinhentos cactos. Abrira-se em duas 
partes longitudinalmente e perdera sua elegante proa.

As pernas do meu pai foram lavadas com água oxigenada, envoltas em 
folhas de bananeira e tiras de lençol. Para imobilizá-las foram feitas talas com 
bambus cortados em lascas amarradas também com tiras de lençol. Apesar das 
dores intensas, foi amarrado ao lombo de uma mula de sela e acompanhado 
por dois tropeiros, seguiu rumo de Mangaratiba através da serrania. Por terra 
levava cerca de quatro horas e meia de viagem até a vila, subindo e descendo 
íngremes ladeiras numa trilha, entre bananais, matas e roçados. Deveria ter 
sido um verdadeiro martírio aquela viagem de papai em busca de socorro.

No dia seguinte, com um céu todo anil, Violeta teve seus restos levados 
para o seu humilde rancho de sapé e ali ficou, agora sim, em justo descanso, 
descorada, com o seu nome já quase ilegível, para nunca mais pôr-se ao mar.
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KaLEVaLa(*)

Fontes de Alencar

Kalevala é a epopéia nacional da Fin-
lândia: versos bem antigos que Elias 
Lönnrot recolheu dos bardos care-

lianos no segundo quarto do século XIX. 
Narra a heroicidade da gente finlandesa.

A Finlândia tem como seu Cônsul-
-Geral Honorário no Rio de Janeiro o 
Professor e Acadêmico Arnaldo  
Niskier, que já presidiu, com 
pleno êxito, a Casa de Macha-
do de Assis. O seu trabalho, de 
excepcional valia no campo da 
Educação, é por todos   reco-
nhecido. O Embaixador Asko 
Numminen entregou-lhe, em 
janeiro último, a Comenda do 
Leão da Finlândia. Tive a honra 
e a alegria de assistir à cerimô-
nia correlata.

Na ocasião – certamente 
por força daquela sergipanidade 
de que fala Genolino Amado no 
capítulo Alma de Sergipe, do seu 
encantador Um menino sergipa-
no, me chegou à lembrança ter 
servido como representante do 
nosso País em Helsinque o no-
tável Gilberto Amado, nascido 
lá na minha cidade de Estância; 
ensaísta e poeta; o celebrado me-
morialista; o primeiro de nossos 
patrícios a integrar a Comissão de 
Direito Internacional das Nações 
Unidas, merecedor de instituição, 
ali, de uma conferência anual em 
sua memória. Em Gilberto Ama-
do e o Brasil, de Homero Senna, 
há reprodução de fotografia de 
1937, do momento em que o representante 
brasileiro apresentava credenciais ao Presi-
dente da Finlândia.

Lembrei-me, também, que um  ou-
tro sergipense, Lourival Fontes, que foi 
nosso Embaixador no México e Senador 
da República, ensaísta político e observa-
dor do mundo, no primeiro de seus livros, 
Homens e multidões, editado em 1950 pela 
José Olympio, analisara a situação pós-
-guerra da Finlândia. E reencontrei suas 
palavras:

“Os finlandeses, historicamente, 
nunca se deixaram absorver ou assimi-
lar pelos gigantes vizinhos, nem foram 
protagonistas de distúrbios internacio-
nais nem serviram ao papel encomenda-
do de agentes da provocação.”

Esse entrelace de Brasil com Finlândia 
convida a figura de Paulo de Carvalho-Neto.

O rio Vaza-Barris para se lançar no 
Atlântico atravessa Sergipe no sentido oes-
te-leste. Euclides da Cunha o descreve em 
Os sertões, e associa sua denominação à 
pouquidão das águas sertanejas. Berço de 
Paulo de Carvalho-Neto, a cidade de Simão 
Dias, em terras lindeiras da Bahia, outrora 
foi sede da Comarca do Alto Vasabarris. 
O simão-diense, antropólogo e Doutor em 
letras pela Universidade de São Paulo de-

senvolveu por quase duas décadas, inten-
samente, a atividade de adido cultural do 
Brasil em vários países da América do Sul; e 
esteve como Professor em algumas Univer-
sidades norte-americanas. 

Folclorista,  produziu Folklore  Flori-
dense  (Lima – Peru, 1957), Folklore y Edu-

cación (Quito – Equador, 1961) e 
Folclore sergipano. Ficcionista, o 
conjunto de sua obra é de acen-
tuada importância na literatura 
brasileira contemporânea: Meu 
Tio Atahualpa, estampado no 
México, em 1972; Praça Mauá, 
Suomi e Los Ilustres Maestros. 
Suomi cuida da história de Paa-
vo Virkkunem, que os ventos do 
destino trazem da Finlândia para 
o Brasil. Desembarca no Recife 
– “entrada do sertão e promon-
tório do universo”, no dito de 
Alceu Amoroso Lima ao receber 
Gilberto Amado na ABL. 

Conhece Índio Paraíba, 
que o  leva pela caatinga em de-
manda do Paraíso. Chegam ao 
empobrecido povoado de Pau-
-Seco, sofrente de calor desme-
surado, com seus desafortuna-
dos e desvalidos moradores, e a 
falta de chuva a lhe explicar o to-
pônimo. O finês Paavo Virkku-
nem tenta criar, em delírio, no 
chão crestado e com os sofridos 
catingueiros a Nova Escandiná-
via. O romancista entremeia a 
narrativa e as falas do homem do 
Norte de citações do Kalevala.

Na ópera O Cavaleiro, de Aulis Salli-
nen, com libreto de Paavo Haavikko, o tri-
bunal de Olavinlinna é o cenário do Ato II. 
Castelo de Olavinlinna é a morada que o  
escandinavo planta na crespidão da sertania 
nordestina.

Em verdade, Suomi mescla a saga do 
finlandês e o sofrer do homem rude daquele 
ermo carrasqueiral.

___________________________
(*) Este artigo, que foi publicado em Jornal de Letras do Rio de Janei-
ro, é o primeiro dos textos que compõem o novo livro de Fontes de 
Alencar, Kalevala e outros temas, a ser lançado proximamente.

Paulo de Carvalho Neto
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