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EÇA – CRÍTICO DE COSTUMES
M. Paulo Nunes

outro dos pecados que carregou pela vida afora, 
dizendo-se, inclusive, no que tange ao estilo, que 
ele havia subvertido a língua portuguesa para es-
crever em francês, quando ele, com efeito, o que 

Eça de Queiroz, em razão de suas críticas 
contundentes à sociedade portuguesa, fei-

tas por intermédio dos romances da fase rea-
lista – O Crime do Pe. Amaro, O Primo Basílio e 
Os Maias, como através de sua obra de combate 
– As Farpas, feita de parceria com Ramalho Or-
tigão, foi durante toda a vida acusado de ser um 
“mau português”.

O “francesismo”, que lhe valeu um arti-
go de defesa contido nas Últimas Páginas, foi 

fez foi transformar aquela língua hierática, vinda 
de Herculano, para torná-la veículo mais dúctil, 
mais ágil e mais dinâmico de comunicação. Ha-
via ele, contrariamente àquela acusação, moder-
nizado a língua, inclusive nacionalizando vários 
galicismos, o que para os puristas, constituía um 
crime de lesa-pátria.

Continua na página 5

JK, MUITO 
ALÉM DA 
POLÍTICA

Edmílson Caminha

Houve uma época em que homens de cul-
tura honravam a política brasileira. Não 
evoco José Bonifácio de Andrada e Silva, 

o Imperador Pedro II, José de Alencar, Joaquim 
Nabuco e Rui Barbosa, mas os que nos são mais 
próximos, como José Américo de Almeida, Gilber-
to Amado, Afonso Arinos de Melo Franco, Artur 
da Távola e Juscelino Kubitschek, que deixo para o 
fi m apenas porque é dele que vou falar.

Nascido na mineira Diamantina, em 1902, 
aos 25 anos é concludente da Faculdade de Medi-
cina da Universidade Federal de Minas Gerais. Vai 
para Paris especializar-se em urologia e saber mais 
das letras, das artes e da história com que ocupa 
o tempo livre. A melhor expressão dessa riqueza 
cultural é a esplêndida biblioteca particular que 
formou ao longo da vida, aberta aos visitantes do 
Memorial JK, em Brasília. 

Continua na página 3

A POESIA 
FILOSÓFICA 
DE DIEGO 
MENDES 
SOUSA

Fabio de Sousa Coutinho

“La lecture est une amitié.”
Marcel Proust

A leitura dos poemas de Diego Mendes Sou-
sa remete, sem atalhos, à defi nição lapidar 
do grande Murilo Mendes: “O poeta é o 

prático do espiritual”. Diego, universal a cada ver-
so, escravo e senhor de sua pungente criação literá-
ria, já havia ingressado, há algum tempo, no seleto 
grêmio dos artistas da palavra que tiram partido 
do sonho e dele fazem uma profi ssão de fé.

Continua na página 7 Eça de Queiroz

MONICA SIFUENTES 
NA ANE

A escritora e magistrada mineira Monica Sifuentes foi a pa-
lestrante da Quinta Literária de 17 de setembro de 2015, 
no Auditório Cyro dos Anjos. Abordou o tema UM POE-

MA PARA BÁRBARA (Alvarenga Peixoto e o Arcadismo brasi-
leiro) e, na foto, aparece em companhia do Presidente, Fabio de 
Sousa Coutinho, diretores e conselheiros da ANE.
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PÉRFIDA

Francisca Júlia

Disse-lhe o poeta: “Aqui, sob estes ramos,
Sob estas verdes laçarias bravas,
Ah! quantos beijos, trêmula, me davas!
Ah! quantas horas de prazer passamos!

Foi aqui mesmo, – como tu me amavas!
Foi aqui, sob os flóridos recamos
Desta ramagem, que uma rede alçamos
Em que teu corpo, mole, repousavas.

Horas passava junto a ti, bem perto
De ti. Que gozo então! Mas pouco a pouco,
Todo esse amor calcaste sob os pés.”

“Mas, disse-lhe ela, quem és tu? Decerto,
Essa mulher de quem tu falas, louco,
Não, não sou eu, porque não sei quem és...”

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

A TROMBETA DE ALARICO
Pedro Rogério Moreira

Neste momento em que o Ocidente assiste com 
horror e misericórdia à maior onda migrató-
ria forçada desde a empreendida pelos povos 

perseguidos pelo nazismo, é oportuno visitar (ou revi-
sitar, como fez este redator), a magistral obra do his-
toriador inglês Edward Gibbon, “Declínio e queda do 
Império Romano”. Gibbon colocou o ponto final em 
seu estudo, o mais completo da historiografia romana, 
no dia 27 de junho de 1787. Portanto, há 228 anos. E 
quanta atualidade o livro escancara aos olhos espan-
tados do leitor do século 21! Mais: o quanto Gibbon 
adverte para o futuro, que afinal chegou.

Ao contrário do que muitos pensam, o Império 
Romano, em diversos momentos de sua grandiosa exis-
tência, foi de uma liberalidade leviana que rivaliza com 
seus piores momentos de intensa crueldade. Tal qual hoje 
se comportam os Estados Unidos e as nações europeias 
que no século 19 e 20 mantinham sob seu tacão nações 
inteiras da África e do Oriente. Maus ali, bonzinhos aqui. 
Maus com crueldade. Bonzinhos com leviandade.

A política externa de Roma, sob o imperador 
Valente (365), pressionada pelo huno Átila, abriu as 
fronteiras do Norte ao acolhimento dos godos, chama-
dos “bárbaros” pelo Império. Afinal, é preciso demons-
trar boa vontade, misericórdia com os vencidos. Fala 
mais alto a alma latina.

Foi o marco do declínio imperial, assinala Gi-
bbon. Os godos foram admitidos no exército romano, 
até como oficiais! Prosperaram no magistério e na ad-
ministração pública, sem falar nos serviços domésticos. 

Até que, no inicio dos anos 400, a trombeta de 
Alarico soou pelo Império Romano, despertando de 
um aparente sono toda a ira, humilhação, recalques e 
barbárie dos homens do Norte que viviam sob o aco-
lhimento romano. O grande guerreiro queria conquis-
tar o mundo. E sobretudo cobrar o tributo de séculos 
de governantes romanos ímpios, embora, de vez em 
quando, bonzinhos...

Gibbon revive assim este momento: “O rei dos 
godos, que não mais dissimulava sua sede de pilhagem 
e vingança, surgiu em armas sob as muralhas da capi-
tal, e o trêmulo Senado, sem nenhuma esperança de 
socorro, preparou-se para, através de uma desespera-
da resistência, retardar a ruína de sua pátria. Mas nada 
pôde fazer contra a secreta conspiração de seus escra-
vos e criados, os quais, por nascimento ou interesse, 
perfilhavam a causa do inimigo. Após 1163 anos de sua 
fundação, Roma, que subjugara e civilizara parte tão 
considerável da humanidade, viu-se entregue à fúria 
licenciosa das tribos da Germânia e da Cítia”.

Nada havia sido esquecido, naqueles povos an-
tes oprimidos pela bota imperial. O que se deu, então? 

Oficiais godos matavam seus colegas de farda, oficiais 
romanos; soldados godos saqueavam os quartéis onde 
serviam. Alunos godos matavam seus mestres roma-
nos! Criados godos matavam patrões romanos que os 
tinham como fiéis servidores. 

Prossegue o historiador inglês: “É lícito pergun-
tar-nos, com ansiosa curiosidade, se a Europa ainda 
está ameaçada da repetição das calamidades que afligi-
ram as armas e as instituições romanas”.

Ele mesmo responde: “Novos inimigos e perigos 
ignorados podem possivelmente surgir de algum povo 
obscuro, mal visível ainda no mapa do mundo”.

Ora, 228 anos depois de Gibbon proferir a ad-
vertência, estamos nós, no Ocidente, espantados com 
o Estado Islâmico, o Boko Haran e outros povos cruéis 
que barbarizam a civilização.

O caráter do Ocidente cristão ou mesmo dos 
ocidentais sem crenças, está felizmente impregnado das 
virtudes da misericórdia e do sentido ético do humani-
tarismo. É exatamente isto que nos diferencia da bar-
bárie. Não podemos dar as costas a crianças mortas no 
Mediterrâneo nem à onda de esfomeados que trilham 
hoje a Europa tentando uma nova existência digna. É o 
nosso evangelho, sejamos por Cristo ou não.

Pois o mundo civilizado espera, ou quer acredi-
tar, que essa Hégira do século 21, que assistimos pela 
televisão, seja inspirada naquela empreendida por Ma-
omé em 622: pela construção da paz.

Mas, depois de ler o Gibbon, eu cá me pergunto 
e passo a pergunta ao leitor: – Por que países ricos, 
imensamente ricos, e cultural e religiosamente afina-
dos com a onda migratória, como a nababa Arábia 
Saudita, a bela Turquia, os Emirados endinheirados de 
petróleo – por que tais países de teocracia muçulmana 
não acolhem seus irmãos muçulmanos? O Egito, ali 
pertinho, com grandes áreas do Nilo ainda a agricul-
turar, por que não chama a si, ou pelo menos partilha 
com a Europa, a responsabilidade moral de amparar 
os refugiados?

E a pergunta de Gibbon permanece: e se ressoar 
a trombeta de um novo Alarico?

Um sucesso editorial em todo o mundo, este ano, 
é o romance “Submissão”, do escritor francês Michel 
Huelebequec (Prêmio Goncourt). Ele ficciona de modo 
perturbador: em 2022, é eleito presidente da República 
da França o candidato do (inexistente hoje) Partido da 
Irmandade Muçulmana, que vinha pregando o bolsa-
-família para quem tivesse mais filhos. Desentendimen-
tos internos (como sempre estúpidos) na Esquerda e na 
Direita tradicionais francesas, consagram o candidato 
popularíssimo da burca. 

É mais um aviso da trombeta de Alarico?
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JK, MUITO ALÉM DA POLÍTICA
Edmílson Caminha

Prefeito de Belo Horizonte, governador 
de Minas, presidente da República, em 
1964 o general Castello Branco lhe cassa 

o mandato de senador pelo estado de Goiás e 
os direitos políticos por dez anos. Em 1967, tor-
na-se diretor presidente do conselho adminis-
trativo do Banco Denasa de Investimentos, do 
qual é um dos fundadores. Em junho de 1974, 
elege-se para a Academia Mineira de Letras, e 
dois meses depois, no dia 12 de setembro, ano-
ta no diário íntimo, que continua inédito: “Faço 
hoje, incrivelmente, 72 anos. Sinto-me espiri-
tualmente com a idade de 30. Nenhuma ferru-
gem na alma nem na vontade. As declarações e 
os sofrimentos da revolução não conseguiram 
quebrar a fi bra íntima. Sinto-me ainda capaz 
de grandes aventuras, tais como Brasília. Esta 
graça Deus conferiu-me. Se não me permite ver 
o mundo num halo de esperança, também não 
o fechou nas trevas da desilusão. Compreendo 
os homens. São seres que não atingiram ainda 
o status profetizado por Teilhard de Chardin – 
a igualdade com Deus. Estão numa escala que 
exigirá ainda milênios ou bilênios para chega-
rem ao aperfeiçoamento. Sei, portanto, perdoar 
as falhas. De vez em quando uma ingratidão 
mais forte desequilibra a nossa crença. Com o 
tempo a refazemos.”

No dia seguinte, JK responde à carta em 
que o jovem Amadeu Guimarães, presiden-
te da comissão de formatura da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, dá-lhe ciência de que a turma o elege-
ra paraninfo. O homenageado agradece, co-
movido: “Creia-me, e falo sinceramente, que 
a emoção foi das maiores que jamais até en-
tão experimentei.” Não poderá, no entanto, 
aceitar o convite, pois estará fora do Brasil em 
dezembro. Escolheu-se, então, um novo para-
ninfo, o professor Hilton Rocha, referência da 
oftalmologia brasileira.

Em 30 de setembro, Juscelino volta a es-
crever, agora a todos os formandos, para reiterar-
-lhes o pedido de desculpas e dizer: “Uma festa 
de estudantes sempre me cala ao coração, e em 
se tratando de doutorandos de Medicina, o meu 
interesse se redobra, porque equivaleria a de-
bruçar-me numa janela e rever o passado: viver 
com meus amigos os momentos imorredores de 
emoção que também eu, há tanto tempo, experi-
mentei.”

Confi ante em que a carta será lida para os 
presentes à colação de grau, agradece aos que não 
o esqueceram: “Gostaria, mais, de manifestar de 
público e de viva voz, na calorosa atmosfera juiz-
-de-forana, a minha gratidão àqueles que vieram 
buscar[-me] no refúgio de minhas atividades 
para participar dessa gala coletiva, que é o mo-
mento culminante em que sonhos e visões de 
tantos anos se concretizam, numa cerimônia per-
manente e inolvidável. Nesse momento, porém, 
defi ram-me um conselho: sejam bons, e que suas 
atitudes se inspirem na grandeza dos corações e 
na pureza dos gestos.”

Formado há 47 anos, como que revive 
o momento que não se apagou da lembrança: 
“Imagino a majestade do espetáculo – além da 
pompa a alegria, jorrando de semblantes que se 
extasiam na signifi cação desse ato: a colação do 
grau de médico.” E assume um compromisso: 
“Tão logo, no entanto, regresse do exterior, vou 
visitar a Escola de Medicina de Juiz de Fora, re-
ver a cidade – e estou certo de que, na faculdade 
que ora deixam, encontrarei a marca dos que a 
cursaram com amor e proveito, e tão alto a sou-
beram elevar.” Saúda os novos colegas com o pe-
dido de que “Deus os cubra a todos de bênção”, 
para depois assinar-se, “do amigo e padrinho, 
Juscelino Kubitschek”.

Meses depois, em 1975, candidata-se à 
Academia Brasileira de Letras, e no terceiro es-
crutínio perde, por apenas dois votos, para o 
romancista e contista goiano Bernardo Élis. A 
derrota faz doer, mas não o vence. Preparada a 
tradicional recepção para confraternizar com 
acadêmicos e amigos, ouve ao telefone que per-
dera a disputa. Recompõe-se imediatamente, 
abre o sorriso famoso e diz: “Vamos virar essa 
página”, enquanto abraça a fi lha Maria Estela e sai 
dançando, como se fosse ele o ganhador. E era.

Esse, o Juscelino Kubitschek que enobre-
ceu o Brasil e dignifi cou a política brasileira, pela 
generosidade humana, pela grandeza da cultura, 
pelo refi namento intelectual e pela alegria de vi-
ver, capaz, como escreveu Fernando Sabino, de 
fazer da queda um passo de dança...

Continuação da página 1

BODAS DE VINHO
José Peixoto Júnior

Boda, bodas, na sua relação com matrimô-
nio, desposório, himeneu, é festa come-
morativa desse acontecimento. Na voz 

hebraica o termo signifi ca alegrar-se, e guarda 
o sentido etimológico de promessa. Preposicio-
nado, a palavra consequente indica o número de 
anos conjugais decorridos.

A cultura popular associa cada ano de vi-
da-a-dois a símbolos colhidos no Reino Vegetal 
e no Reino Mineral, particularizando as oitenta 
bodas nominadas. Nessa relação há dois desta-
ques: Bodas de Prata, perpetuada em música na 
valsa que canta “vinte e cinco anos vamos feste-
jar de união”, e Bodas de Ouro, embora todas as 
datas comemorativas do casamento guardem im-
portância para os casais felizes. 

As palavras que marcam a identifi ca-
ção dos natalícios de união, com uma exceção 
líquida, nominam matéria sólida. A exceção está 
no septuagésimo aniversário – vinho – Bodas de 
Vinho. 

A substância que dá nome à boda des-
ta crônica propicia momentos alegres e guarda 

função sacramental. Na liturgia católica está na 
missa, sem vinho não há missa. Consta que a 
videira foi a primeira planta cultivada, depois 
do Dilúvio, por Noé, inventor do vinho.

Nas bodas em Canaã da Galiléia dá-se 
o milagre do vinho de água, é o Milagre da 
Transformação; nos setenta anos de casados 
acontece o Milagre da Permanência. Con-
trastam essas duas maravilhas porque o pri-
meiro milagre muda da água para o vinho, o 
outro milagre não muda, conserva, conserva 
a união. 

* * *

Foi ontem (hontem) que principiou a 
acumulação de anos para chegarmos a estas 
bodas. E’ belo, tem sido belo o mesmo rosto à 
luz do amanhecer se adaptando à idade, não se 
reparando nela. E a felicidade? 

Pra nós, a felicidade,
nicho pleno de matizes,
consiste, na nossa idade, 
em ver os fi lhos felizes. 

O SEU ANIVERSÁRIO

Antônio Temóteo 
dos Anjos Sobrinho

Para Rosângela Trindade

O seu aniversário é tão distante
que está guardado no meu tempo incerto;
eu o quero longe, estrela cintilante,
lá nos confi ns eternos do universo.

Dele não quero ter nem um instante
que me sugira ou lembre que está perto
e a cada doze meses, doravante,
passe de burca preta recoberto.

E que ele leve o envelhecer dos anos,
a sombra, a solidão dos desenganos
e tudo, muito mais do que eu não disse,

mas lhe reserve os traços, a alegria,
o seu sorriso terno, a fantasia
e a viração no olhar de sua meiguice.
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CENTENÁRIO DE LUÍS  
FORJAZ TRIGUEIROS,  
GRANDE ESCRITOR 

E AMIGO DO BRASIL
Danilo Gomes

DOIS SONETOS DE 
HENRIQUES DO  

CERRO AZUL

(Chaves de ouro de  
Guilherme de Almeida)

FECUNDOS  
ARREPENDIMENTOS

Nos meus fecundos arrependimentos,

Por não te haver amado, de covarde,

Estes versos te escrevo, embora tarde, 

Revelando-te assim os meus tormentos...

Amo-te assim: sem arrebatamentos,

Sem gritos, sem excessos, sem alarde,

Enquanto a chama dos meus sonhos arde,

Votiva chama dos meus sentimentos.

Hoje, por minha culpa anda sozinha

Minha alma, a procurar-te pelo espaço...

E a culpa é minha de não seres minha!

Mas extravaso em versos os tormentos...

Vem, e aceita estes versos, que te faço

NOS MEUS FECUNDOS ARREPENDIMENTOS.

CONTRASTE

Longe de ti, eu te imagino perto:
Vejo esse teu sorriso a todo instante;
Qual se te visse, o coração amante
É um doce ninho ao teu amor aberto.

Perto de ti, te julgo tão distante... 
Nem mesmo vejo o teu sorriso incerto;
Com saudade de ti o peito aperto
Relembrando o fulgor do teu semblante.

Também tu és como eu: — os teus sentidos
Se enganam, como os meus, pelos caminhos... 
E assim passamos desapercebidos

Do erro de nossos múltiplos carinhos:
— Quanto mais longe tanto mais unidos,
— QUANTO MAIS JUNTOS TANTO MAIS 
SOZINHOS.

O célebre escritor português Ramalho Ortigão, 
nascido no Porto, em 1836, viria a falecer em 
Lisboa em 27 de setembro de1915. Foi o autor 

de “As farpas”,etc., amigo de Eça de Queiroz e seu brilhan-
te grupo. A “ramalhal figura” (assim brincava o Eça) vi-
via ainda seus derradeiros dias quando nasceu em Lisboa 
o menino Luís Forjaz Trigueiros. Na linha do tempo, os 
Fados lançaram uma ponte inconsútil: morria um grande 
escritor, nascia outro grande escritor. Escritor morto, es-
critor posto, como na realeza dinástica.

O miúdo Luís Augusto de Sampaio Forjaz de Ri-
caldes Trigueiros,nascido em abril de 1915, seria o notável 
jornalista, radialista cultural, ficcionista, cronista, con-
ferencista, crítico literário e teatral e ensaísta Luís Forjaz 
Trigueiros, nome exponencial da literatura de língua por-
tuguesa.

Começou aos 16 anos sua vida jornalística e literá-
ria, sob a influência de François Mauriac e António Sardi-
nha. Tornar-se-ia um prosador refinado, elegante e dotado 
de sutil ironia e perspicaz observa-
ção e viria a integrar as mais concei-
tuadas agremiações culturais, como 
a Academia das Ciências de Lisboa, 
Instituto de Coimbra, Sociedade 
de Geografia de Lisboa, Pen Clube 
Português, Associação Internacio-
nal dos Críticos Literários, Asso-
ciação Portuguesa de Escritores. Foi 
eleito membro correspondente da 
Academia Brasileira de Letras.

Gostava tanto do Brasil, 
onde já estivera, que aqui morou 
por quatro anos, a partir de 1974. 
Dentre seus diletos amigos brasi-
leiros, contavam-se Ribeiro Couto 
(conviveram na Europa em guerra), Jorge Amado, Austre-
gésilo de Athayde, Josué Montello, Antonio Carlos Villaça, 
Carlos Lacerda, Antonio Olinto, Massaud Moisés, Aurélio 
Buarque de Holanda, Vivaldi Moreira, João Condé, Gil-
berto Freyre e muitos outros.

Nosso autor realizou numerosas conferências em 
Portugal e no exterior, notadamente no Brasil, como em 
São Paulo (USP, 1952), Brasília (UnB, 1964), Rio, Porto 
Alegre, Salvador e Recife. Na Universidade de Brasília, 
conheceu o renomado professor português Agostinho 
da Silva e seu Centro Brasileiro de Estudos Portugueses, 
onde mais tarde também luziram Eudoro de Souza, Luiz 
Piva (o brasileiro camoniano) e o lusitano João Ferrei-
ra, estudioso de Pedro Hispano e membro da Associação 
Nacional de Escritores-ANE, com sede em Brasília.

***

Eis os títulos de alguns livros da rica messe de Forjaz 
Trigueiros (dispensarei as aspas): Caminho sem luz, Ainda 
há estrelas no céu, O carro do feno, Um jardim em Londres, 
Paisagens portuguesas –uma viagem literária, O livro nas 
relações culturais entre Portugal e o Brasil, Campos Elísios 
(crônicas minhotas), Sombra do tempo, Capital do espíri-
to, Boa noite, pai, Páteo das Comédias, Ventos e marés, As 
horas extraordinárias, Perfis de memórias, etc. Publicou 
antologia da obra de Raul Brandão, com estudo, e uma An-
tologia da Terra Portuguesa. Foi um trabalhador braçal das 
letras; não se dava descanso.

Teve contos publicados em francês e italiano. 

Comparece em requintadas antologias de contos e rece-
beu importantes prêmios literários.

Sua prosa tem requintes de poeticidade sóbria, 
contida, sutilíssima.

Conhecia a fundo a História de Portugal.
No seu tempo, ombreou-se com ilustres autores, 

como Fernando Namora, Albino Forjaz Sampaio, Vitori-
no Nemésio, Adolfo Casais Monteiro, Vergílio Ferreira, e 
prosadoras como Agustina Bessa-Luís, Natália Correia e 
Lídia Jorge.

***

É extensa, expressiva e valiosa sua fortuna crítica. 
Eis aqui, como amostra, apenas alguns trechos de vetera-
nos leitores de sua obra:

– Josué Montello: “Vale a pena ler e reler esta an-
tologia. Para ver Portugal, se ainda não o visitamos; para 
revê-lo, se já tivemos o privilégio de conhecê-lo. É livro 
para aguçar a curiosidade e para atenuar saudades. E ten-

do por cicerone um dos mestres da 
prosa portuguesa contemporânea, 
meu confrade e meu amigo.” (Nas 
dobras do volume “Paisagens por-
tuguesas- uma viagem literária”.)

– João Gaspar Simões (ami-
go e biógrafo de Fernando Pessoa): 
“Não vejo entre os escritores da sua 
geração nenhum outro que com ele 
possa ombrear no manejo de um es-
tilo onde perpassam, num equilíbrio 
admirável, as ideias e as imagens, o 
comentário intelectual e a sensação 
da realidade, a observação crítica e a 
palpitação da vida, o frêmito da inte-
ligência e a vibração da sensibilidade.”

– Jorge Amado: “Cronista, ensaísta, crítico literário, 
em qualquer dos gêneros um mestre. Reinventou Portugal, 
a paisagem e os habitantes, numa série de admiráveis bro-
churas, esclareceu temas e personagens em artigos e ensaios 
críticos, com aguda visão, sempre armado de compreensão 
e simpatia. Amassou o barro da vida numa criação ficcional 
de drama e paixão. Um senhor contista.”

– Antonio Carlos Villaça: “Seus contos revelam 
delicadeza, discrição e tato. Há nele, como ficcionista, o 
senso dos matizes, a serena volúpia dos entretons. Ficção 
para Trigueiros é sutileza.”

***

Outros notáveis autores portugueses deixaram 
depoimentos de peso sobre a obra do grande mestre lu-
sitano, dentre eles Vitorino Nemésio, Natércia Freire, 
Armando Ferreira, Guedes de Amorim, Amândio César, 
Taborda de Vasconcelos e o já mencionado João Gaspar 
Simões (que conheci outrora, na Embaixada de Portugal, 
em Brasília). Tais depoimentos encontram-se nas “ore-
lhas” do livro de Forjaz Trigueiros, “Ventos e marés” (Lis-
boa, SEC, 1967).

Luís Forjaz Trigueiros faleceu na sua natal e ama-
da Lisboa, em setembro de 2000, aos 85 fecundos anos 
de vida. Carece de urgente reedição a obra desse imortal 
escritor, que sempre merece um réquiem, uma elegia, um 
fado e a saudosa lembrança do Tejo, no entardecer de Lis-
boa, junto à Torre de Belém, no rumo das caravelas...
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EÇA – CRÍTICO DE COSTUMES
M. Paulo Nunes

Talvez com a preocupação de reconci-
liar-se com a pátria, “pátria para sem-
pre passada, memória quase perdida”, 

como revela, no final do Pe. Amaro, tenha 
ele tido o propósito de realizar um romance 
histórico, recuando até as origens do Portu-
gal medievo. Seria uma forma também de 
celebrar os feitos heroicos dos antepassados, 
coevos de uma época anterior à instituição 
do Reino, através da origem de uma família 
– os Ramires, evocando-a mediante a narra-
ção dos feitos gloriosos dos antepassados de 
Gonçalo Mendes Ramires. Este romance foi A 
Ilustre Casa de Ramires, publicado em 1900.

Já existiam, na história da literatura 
portuguesa, vetustos exemplos de romance 
histórico, o último dos quais representado 
por Alexandre Herculano com Eurico, o Pres-
bítero, O Monge de Cister e O Bobo, e as no-
velas das Lendas e Narrativas. Aí residia, por 
conseguinte, a sua maior dificuldade. Além 
do mais, Herculano havia já definido um es-
tilo próprio para o romance histórico, com o 
qual procurava ressuscitar “o viver e o crer das 
extintas gerações”, segundo suas próprias pa-

lavras. Inovar, neste particular, seria bastante 
temerário.

Mas Eça não se intimida. E aí está esta 
outra obra-prima da nossa literatura de lín-
gua portuguesa, que é A Ilustre Casa...

Eça recorre aí a um artifício, como já 
havia feito com A Relíquia, quando reconsti-
tui, através do sonho do personagem central 
– Teodorico Raposo, o Raposão, a antiga Jeru-
salém, no momento do julgamento de Cristo, 
em um dos mais gloriosos monumentos de 
nossa prosa de ficção, ou seja, da prosa de fic-
ção de nossa língua.

Em A Ilustre Casa de Ramires o arti-
fício utilizado será o da crônica dos Rami-
res, no estilo cronístico da Idade Média, que 
revelou os primeiros grandes prosadores da 
língua, a exemplo de Fernão Lopes, autor 
de obras-primas como as Crônicas de Dom 
Pedro I, de D. João I, e do Condestável. Ao 
lado da crônica dos Ramires, que o “fidalgo 
da Torre”, a famosa Torre de Santa Irinéia, 
vai escrevendo, se desenrola a ação central 
do romance, de que é personagem principal 
o próprio Gonçalo, personagem em que, na 

opinião dos críticos, Eça quis simbolizar o 
próprio Portugal, com as sua dúvidas, as suas 
contradições, os seus momentos de vacila-
ção, as suas pequenas misérias cotidianas, 
mas, num arranque se transforma no des-
bravador de mares e no conquistador de no-
vas terras. De resto, o próprio narrador, pela 
boca do personagem Antônio Vilalobos, o 
Titó, já manifestara ponto de vista seme-
lhante, no capítulo final, quando os amigos, 
à espera do Gonçalo, que retorna da África, 
onde amealhara respeitável fortuna, tecem 
considerações sobre o seu caráter. O símile é 
assim dos mais perfeitos e esta obra ficará, na 
bibliografia eciana, como um dos mais altos 
momentos dessa literatura.

Também com esse mesmo propósito – 
o de reconciliação com a terra tanto por ele 
malsinada, foi escrito o romance A Cidade e 
as Serras, obra já de publicação póstuma e que 
para alguns críticos constituía mais um ensaio 
do que propriamente um romance e se salva 
sobretudo pela descrição da vida e da paisa-
gem das serras portuguesas, verdadeira pas-
toral bucólica da nossa literatura.

Continuação da página 1

A TRUCULENTA CONSCIÊNCIA DAS COISAS
W. J. Solha

É difícil ler um autor mineiro – Hilda Mendonça, no livro com o título 
forte – “A Truculenta Consciência das Coisas”, – contos (Da Scor-
tecci Editora, segunda edição), e não pensar em seus grandes 

conterrâneos Guimarães Rosa, Ivo Barroso, Hugo Almeida, Affonso 
Romano de Sant’Anna, Carlos Drummond de Andrade, Drummond 
Amorim, só para citar alguns.

Originária de  Alpinópolis, começa  dizendo sobre a cidade ou 
povoado, berço de seus personagens “O lugar onde ficava não se tem 
certeza, não se tem certeza bem mesmo, se ficava em algum lugar. O 
tempo, este é difícil  precisar. Mas que existiu, lá isso existiu,como 
existiu a minha rua de lama vermelha... chamada piçarra, onde eu 
via chegar do seu cavalo, bombacha, a cavalo, um dos meus únicos 
vizinhos.

Em que época, isso? Uma, em que assistia – meio enfeitiçado, 
como os personagens de “Chicão, o Sacrílego – à lenta ladainha em 
Latim que minha mãe participava;

MATER CASTÍSSIMA,ora pro nobis,
MATER INVIOLATA, ora pro nobis
MATER   INTEMERATA, ora pro nobis...

Nossa autora diz que para suas desgastadas lembranças, “Ora 
Pro Nobeis traz sensações tão familiares, tipo doce de cidra, biscoito de 
polvilho assado em forno varrido com alecrim, bolo de fubá, primeiras 
emoções, primeira paixão, primeiro suspiro. “Coisa difícil” para esta 

geração computadorizada, televisiva, grafiteira, Punk, internauta e ou-
tros bichos mais. Acho que não.

A cozinha mineira! Em “Viagem ao Centro de Mim”, o cardápio 
se amplia, e temos biscoitos de polvilho, rosquinhas, broinha de amen-
doim, quitandas que mãe...” etc., etc.

Até a minha paixão por Shakespeare Hilda Mendonça me leva 
em “O Benzedor de Chuva”, conto (Excepcionalmente fantástico, no 
conjunto) em que o velho Januário tem muito do mago próspero de “A 
Tempestade”, como Lear em seu diálogo louco junto aos raios e trovões 
(thunders and lighthings).

Mas por que A Truculenta consciência das coisas? Acho que isso 
fica bem claro no conto “El Dorado”, em que ela conta como viveu e 
trabalhou durante anos – em Brasília – com a solidão de sua esplana-
da, a tristeza de seus ministérios, a roubalheira de seus políticos até 
que, alforriada pela aposentadoria, em 2000, voltou pra sua velha Mi-
nas, com o mesmo desespero com que às vésperas do natal de não me 
lembro que ano, tentei, – lá mesmo – comprar alguma passagem de 
avião pra João Pessoa, e, sem conseguir, me mandei pra rodoviária, 
em que, sem mais bilhetes sequer pro Recife, acabei comprando uma 
pra Caruaru (de lá eu tomo um táxi e me mando “pra casa”) a fim de 
tornar concreto meu pedido de desligamento imediato da Diretoria 
Geral do Banco do Brasil –, leia-se de  Brasília.

Talvez eu tenha me identificado mais com esse livro de Hilda 
Mendonça, porque também me levou a uma breve e gostosa “Viagem 
ao Centro de Mim”.
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Cordel é literatura. Valorosos escritores eru-
ditos (Miguel de Cervantes, Th omas Mann, 
Guimarães Rosa, Ariano Suassuna) expres-

saram a linguagem oral em suas obras. Literatura 
não é apenas o que se revela através das palavras, 
embora venha do latim “littera” (letra), mas o que 
se eleva em essência, para espantar a alma e embe-
vecer os homens. É tudo o que engrandece os senti-
dos, seja emocionando, seja comovendo, imprimin-
do à vida um sublimar divino.

A poesia, o romance, a novela, o conto, a 
crônica e a dramaturgia, ganharam a linguagem de 
pássaros: o lirismo, a narrativa e a dramaticidade. A 
oralidade é o veículo da literatura de cordel. Cordel 
signifi ca pequena corda, um barbante que reinven-
tou o imenso Nordeste brasileiro, de vislumbres e 
deslumbres.

Leandro Gomes de Barros cantou com per-
feição a oralidade e fundou a linguagem popular 
no Brasil; Firmino Teixeira do Amaral, piauiense 
da praia de Amarração, aprimorou os falares das 
gentes e criou recursos atrativos do idioma: o trava-
-língua. 

Muitos outros se manifestaram – pelejantes 
e cantadores bravios do “país real”: Mestre Azulão, 
José Pacheco, Patativa do Assaré, Arievaldo Viana, 
Cego Aderaldo, Juvenal Galeno, Manoel Monteiro, 
Francisco Sales de Arêda, João Melchídeas Ferreira, 
Zé da Luz, que tão bem iluminaram o evocativo do 
povo sertanejo.

Ariano Suassuna bebeu dos cordelistas para 
elaborar seu universo particular de auroras e ima-
gens, Ariano usou o cordel como opção estética. 

CANTARES DO NORDESTE:
ARIANO E O NOSSO CORDEL

Diego Mendes Sousa 

Entender a fi losofi a estética é pensar a beleza, e a 
teoria levantada por Ariano Suassuna se constitui 
nas paralelas do Brasil Real e do Brasil Ofi cial. 

Ofi cial é o que veio da tradição de outrem (o 
estrangeiro, “o estranho sem nome”); real é a iden-
tidade de raiz (“o ser ou não ser”, o bom gosto da 
cultura popular; que se difere de cultura de massa, 
de gosto mediano).

Não somente cordelistas recriaram o Bra-
sil Real, mas também escritores de estirpe como 
José Américo de Almeida (A Bagaceira, 1928); 
Rachel de Queiroz (O Quinze, 1930); José Lins do 
Rêgo (Menino de Engenho, 1932); Graciliano Ra-
mos (Caetés, 1933); Jorge Amado (Cacau, 1933); 
João Cabral de Melo Neto (Morte e Vida Severi-
na, 1956). Autores que redefi niram a oralidade e 
colocaram a linguagem popular em brilhantismo 
literário.

“E não há melhor resposta /Que o espetá-
culo da vida:/Vê-la desfi ar seu fi o,/Que também se 
chama vida,/Ver a fábrica que ela mesma,/Teimo-
samente, se fabrica,/Vê-la brotar como há pouco/
Em nossa vida explodida;/Mesmo quando é assim 
pequena/A explosão, como a ocorrida;/Mesmo 
quando é uma explosão/Como a de há pouco, fran-
zina;/Mesmo quando é a explosão/De uma vida se-
verina.”

A linguagem popular nasce do instinto, do 
vocabulário usual, sem extravagância de palavras, 
sem ornatos, sem sutilezas, em períodos curtos, di-
retos e de sintaxe coordenativa. O Cordel é a base 
da nossa formação (nós que somos do Nordeste) e 
é literatura, sem dúvida.

Vila Boa 
de Goiás

Teodoro Ramos

Finalmente visitei uma bela cidade;

Localizada no planalto central.

Esta visita me encheu de felicidade,

Pois este lugar já foi até capital. 

Banhada pelo rico rio vermelho,

É cidade sóbria e de encantos mil.

Debruçada em seu natural espelho;

É orgulho deste querido Brasil.

Uma cidade de encantadora beleza,

De uma população de rara gentileza;

E de suntuosos palácios de tempos atrás.

Tem um chafariz que já foi uma rica fonte,

Igrejas, ruas de pedras e a casa velha da ponte.

Assim é a bela e graciosa cidade de Goiás.

Acróstico de louvação 
sessentenária

 
Fabio de Sousa Coutinho

 

Rendo, neste 8 de setembro, minha
Ostensiva homenagem ao novo
Sessentão ou, como alguns preferem,
Sexagenário, mas o que de fato
Importa é que se trata de
Nosso admirado, respeitado e
Insigne mestre Rossini Corrêa, o

Colega de virtudes exemplares,
O pai radicalmente afetuoso, a
Referência de conselheiro e amigo,
Reserva intelectual e moral do
Estado do Maranhão, do Brasil, e o
Amor feliz da querida Nirciene!

IPÊ  AMARELO
 

Arlete  Sylvia
 

Que  lindo  é  o  Ipê  Amarelo!
Florescendo  mês  de  agosto.
Ele  é  imponente  em  seu  posto;
Já  sabe  que  dizem  que  é  belo.

Brasília  tem  muitas  surpresas,
Ela  é  mesmo  uma  Nova  Era.
Pois  não  espera  a  Primavera
Para  mostrar  suas  belezas.

Depois  de  falar  das  Hortênsias,
Agora  é  o  Ipê  Amarelo.
Que encanta  as  residências.

Primavera  se  aproximando.
Enquanto  pássaros  festejam
Muitas  fl ores  estão  brotando.
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A VIDA REINVENTADA
Vera Lúcia de Oliveira

Se fosse leitor de Cecília Meireles, certamente o escritor mexicano Julián 
Herbert apreciaria o seguinte verso da nossa grande poeta: “A vida só 
é possível reinventada”. Pois foi isso que fez o premiado escritor: rein-

ventou a si mesmo e a própria vida, tornando-a enredo do seu romance au-
tobiográfico Cantiga de findar (Ed. Rocco, 2014), bela tradução para Canción 
de tumba.

Esse romance desconcertante conta a história do autor e seus três ir-
mãos que, de cidade em cidade, de bordel em bordel, de fracasso em fracasso, 
vagaram como almas penadas no México profundo, seguindo a mãe prosti-
tuta à procura de trabalho. É roteiro pronto para Alejandro Iñarritu: ternura 
em meio à infância roubada. E sem pieguismo, pois Julián não é homem de 
chorar pela tequila derramada. Pelo contrário, fez da “queda um passo de 
dança”, lembrando o Sabino...

Na condição de filho que honra o nome da mãe, o personagem-narra-
dor assiste os seus últimos dias de vida no hospital em que ela, com leucemia, 
vive o seu inferno particular. Por amor ele está lá. Um amor de mãe e filho 
que não tremeu, ainda que tudo na vida dessa mãe tresloucada tremesse. Ela, 

sim, reinventou a si mesma o tempo todo: batizada Guadalupe, foi também 
Lupita, Vicky, Marisela Acosta, prostituta bêbada, que se dizia dançarina, e 
que viveu na corda bamba se equilibrando num mundo onde os fracos não 
têm vez. Não foi um modelo de mãe, mas nunca desistiu dos filhos, e, por 
algum mistério, deu força moral e deixou inscrita a marca do amor nesse 
filho especial.

Por que escrever uma história assim? “Escrevo para transformar o per-
ceptível. Escrevo para entoar o sofrimento. Mas também escrevo para tornar 
menos incômodo e tosco este sofá de hospital. Para ser um homem habitável 
(ainda que por fantasmas) e, portanto, transitável: alguém útil para minha 
mãe.” (Pág. 48).

Salvo pela literatura de Dickens e Oscar Wilde, se escrevesse uma ele-
gia para Marisela pensamos que seriam os versos finais do poema “Reinven-
ção”, de Cecília Meireles: “Não te encontro, não te alcanço.../ Só – no tempo 
equilibrada,/desprendo-me do balanço/que além do tempo me leva. / Só – na 
treva,/ fico: recebida e dada. / Porque a vida, a vida, a vida,/ a vida só é possí-
vel / reinventada.” (Vaga música).

A POESIA FILOSÓFICA DE 
 DIEGO MENDES SOUSA

Fabio de Sousa Coutinho

Agora, com a publicação de Gravidade 
das Xananas, o vate piauiense escancara 
sua maturidade artística, ofertando aos 

leitores um livro de extrema beleza e sensibilida-
de, para ser lido e relido, amado, respeitado e ad-
mirado, exatamente como uma pessoa. Construí-
dos com rigorosa e crescente correção formal, os 
versos de Diego Mendes Sousa portam forte carga 
poética, transmitida de imediato e por inteiro a 

quem, confessando que a vida não basta, os lê. E 
vale muito a pena lê-los, pois incluem-se, longe de 
qualquer favor, entre os mais arrebatadores da li-
teratura que se produz no Brasil, neste limiar do 
século XXI. 

Em sua fatura lírica, Diego perpassa emo-
ções, reflexões e elucubrações, caracterizando-se 
como mais um filósofo da Ars Poetica brasileira, 
jamais negligenciando os princípios éticos e esté-

ticos que costumam nortear a obra de seus maio-
res mestres e inspiradores. Gravidade das Xana-
nas é, a rigor, a confirmação de uma vocação que 
se revelou precocemente e, hoje, ainda antes de 
tornar-se balzaquiana, já evidencia o acerto de 
quantos previram, há meia dúzia de anos, a vitó-
ria da boa poesia na pena firme, lúcida e convicta 
de um bardo a caminho de inescapável consagra-
ção em âmbito nacional. Habemus Poetam!

送杜少府之任蜀州，王勃, (唐朝)。

城阙辅三秦，风烟望五津。

与君离别意，同是宦游人。

海内存知己，天涯若比邻。

无为在歧路，儿女共沾巾。

Tradução livre, com adaptações do sistema de rimas e métrica, por 
Gilberto C. Vaz, coordenador do Grupo de Estudo da Cultura Chinesa de 
Brasília, e Fiona Li Qunying, tradutora e intérprete chinês-português-chinês.

“Despedida do Chefe Du, que Assumirá Novo Posto em Shuzhou”
Wang Bo (Dinastia Tang)

A capital da Dinastia Tang, por seus territórios, protegida;
olho na direção dos cinco píeres, pela névoa constituída.
Com você, sinto todas as emoções do despedimento;

pois somos oficiais de governo com destino incerto.
Mas, tendo um amigo como você, neste mundo,
a distância, com a proximidade, é bem parecida.
Logo, não vamos, na bifurcação do caminho,
chorar como fazem os jovens, na despedida.

Esse é um dos mais conhecidos e belos poemas chineses, da glo-
riosa Dinastia Tang. Um poema que fala da “amizade profunda” e que, 
apesar de tratar de uma despedida entre amigos íntimos, que ficarão 
muitíssimo tempo sem se encontrarem novamente, exalta o otimismo, 
a alegria e a energia positiva em vez da tristeza do momento da despe-
dida. Isso, por si só, já distingue esse poema da maioria dos outros que 
tratam do mesmo tema.

Wang Bo (王勃), o autor do poema, é considerado um dos Quatro 
Maiores Poetas do Início da Dinastia Tang. Começou a compor poemas aos 
6 anos de idade. Aos 16 anos, escreveu um artigo para o imperador, que 
logo após a leitura, exclamou: “Esse jovem é um gênio!”

Copyright ©. Perguntas e dúvidas: gechina@culturachinesadebrasilia.com

Continuação da página 1
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MEU QUERIDO PÉ DE PAU
Raimundo Floriano

Cabeças de judas garantidas

Na Sabedoria da Cultura Popular, só temos 
uma existência plena quando plantamos uma ár-
vore, escrevemos um livro e temos um filho. Esta 
seria a trilogia básica da vida.

Até abril de 2009, eu cumprira duas partes 
deste tripé: tinha filhos e escrevera livros. Faltava-
-me a árvore, item muito difícil de concretizar, 
conforme adiante se verá.

Certa vez, quando eu tinha uns 10 anos, ga-
nhei uma muda de bananeira, banana comprida, 
que plantei num sítio de nossa família chamado 
Cachoeira. Seria a tão famosa árvore. A muda 
brotou, cresceu, deu cacho, mas não formou tou-
ceira, razão pela qual foi cortada e transformada 
em ração para o gado. Por sua efêmera duração, 
não a contabilizo como item da consagradora 
trinca existencial.

Aos 12 anos, plantei um pé de mamão no 
quintal lá de casa. Esse seria só meu. Sua principal 
finalidade seria fornecer cabeça de judas na Sema-
na Santa. Paralelamente a esse mamoeiro, eu pos-
suía um casal de pombos ainda borrachos – sem 
penas, que ainda não voavam – presente do filho 
de Seu Sinfrônio Barros, o Ribamar, dono dum 
grande pombal.

Quando saí de Balsas, em fevereiro de 1949, 
para conquistar o mundo, deixava para trás meu 
mamoeiro, meu pombal e a Felismina, razão de 
meu sonambulismo noturno. Na caminhada até a 
Rampa, para embarcar no Motor Pedro Ivo, pega-
do na mão de dona Maria Bezerra, minha saudosa 
mãezinha, tentei ainda uma última cartada para 
que não me fizessem ir embora daquele sertão:

– Mamãe, e meus pombos, meu pé de ma-
mão? – Eu não era nem doido para citar a Felismina.

Dona Maria fez que não ouvira. Repeti:
– Mamãe, e meus pombos, meu pé de ma-

mão?
Aí, ela se dignou a dar-me uma resposta de-

finitiva:

– A gente cuida!
O mundo gira, o mundo roda! Quando vol-

tei de férias, a Felismina já não estava mais lá em 
casa. Saíra pra casar. Meu casal de pombos, tão 
logo se empenou, arribou pro pombal do Riba-
mar, pra juntar-se a seus antepassados. E o pé de 
mamão, coitado, virou petisco pro jumento Dom 
Ratinho que, solto em nosso quintal, comeu-o até 
à raiz.

Depois disso, o mundo tornou a girar! In-
ternato, pensões, quartéis, casas funcionais, apar-
tamentos, nunca mais tive a chance de plantar ou-
tra árvore, e até nem pensava mais nisso. 

Em abril de 2009, meu amigo Lima, Mú-
sico, pioneiro do Exército Brasileiro em Brasília, 
hoje Capitão na reserva, me telefonou:

– Raimundo, o Comandante do BGP - Ba-
talhão da Guarda Presidencial vai reunir os pio-
neiros lá no quartel, e você é um dos convidados.

Pertenci ao embrião do BPEB – Batalhão 
de Polícia do Exército, cujo quartel de madeira, 
próximo ao Palácio da Alvorada, foi sede da tro-
pa que deu origem ao BGP. Por termos alguns de 
nós servido naquele espaço, embora pertencentes 
a Unidades diferentes, às vezes isso gera certa con-
fusão para definir quem é quem. Por isso, esclareci 
ao Lima:

– Lima, eu sou pioneiro da PE, nunca servi 
no BGP!

– Não interessa! – disse o Lima. – Somos 
todos farinha do mesmo saco!

A reunião aconteceu no Recanto dos Gra-
nadeiros, espaço do BGP destinado à recreação. 
Muitos dos antigos colegas estavam lá: o Morais, 
o Aderson, o Zuza, o Magalhães, o Bolivar, o Aly-
son, o Cupertino com seu sax, o Araújo, o Cabo 
Mestre e muitos outros.

 Como anfitrião, o Coronel Elias, que esta 
geração de brasileiros conhece muito bem. Foi ele 
quem comandou a Guarda de Honra, em frente ao 
Congresso Nacional, na posse da primeira mulher 
eleita Presidente da República do Brasil. Estava lá 
também o Coronel Carneiro, representando o Co-
mando Militar do Planalto.

Coronel Elias
   
A reunião foi a mais prazerosa possível, cada 

qual querendo relembrar fatos pitorescos dos ve-
lhos tempos. Já perto do almoço, um veterano, que 
estava ajudando o Comando, falou para todos:

– Pessoal, agora vamos pegar um ônibus 
que vai nos levar até a frente do quartel, a partir da 
qual cada um de nós plantará uma palmeira impe-
rial personalizada, inaugurando, assim, a Avenida 
das Palmeiras.

E, virando-se para mim:
– Você, não! Você não pertenceu ao BGP!
Nada mais correto. Enquanto os outros se-

guiram para o ônibus, fiquei sozinho no Recanto, 
esperando que eles voltassem. Nisso, aproximou-
-se de mim o Coronel Carneiro e perguntou-me 
por que eu ainda estava ali. Expliquei-lhe o mo-
tivo, mas ele me chamou para irmos juntos, a pé 
mesmo, para assistirmos ao plantio. Foi o que fiz.

Cada muda estava identificada com uma 
placa metálica, onde se inscrevia o nome de seu 
plantador. A partir da palmeira do Coronel Elias, 
fomos assistindo a cada um deixar sua marca na-
quela Avenida, tudo registrado pelo Jornal de Bra-
sília. De repente, sem que eu esperasse ou com 
isso sonhasse, deparamo-nos com uma palmeiri-
nha tendo ao lado a placa com meu nome. Qua-
se chorei de emoção. Isso aconteceu no dia 25 de 
abril de 2009. O posto inscrito na plaqueta é o de 
2º Tenente. Embora eu fosse 2º Sargento, quando 
passei para a Reserva fui promovido a 2º Tenente 
QOA/R2.

 No dia 21 de abril de 2013, voltei lá para 
ver como se encontrava minha palmeira. O pro-
gresso dela aí está:

Minha Palmeira Imperial

Pronto! Está cumprida a tríade da existên-
cia plena! E com uma árvore que não virará ração 
pra gado, não será comida por jumento, eis que 
protegida pelas Forças Armadas deste nosso que-
rido Brasil!

A seguir, dir-lhes-ei quem foi a Felismi-
na, que se intrometeu nesta história sem pedir 
licença.

(Do livro Memorial Balsense)
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NÃO HÁ SEGREDO PARA  
AUTRAN DOURADO

Maria Luiza Ervilha

Nos anos 70, o mestre da mineiridade, Autran Dourado, 
ganhou respeito internacional. Seus livros até então pu-
blicados, merecedores de prêmios no Brasil, eram tradu-

zidos na França, nos Estados Unidos, na Alemanha e na Espanha. 
Seus personagens, ora se debatendo em conflitos interiores, ora 
descobrindo penosamente o mundo, enterneciam os leitores. 

Fortunato (Barca dos Homens), anti-herói sem bravura, es-
tende sua loucura mansa por toda a vila de pescadores, sobre os 
figurantes em expectativa durante a longa noite de caçada. Juca 
Passarinho (Ópera dos Mortos), aventureiro manhoso, cheio de 
histórias, vem para tirar o equilíbrio, à força de renúncias con-
quistado, da casta Rosalina. João (O Risco do Bordado), os olhos 
assombrados por tio Zózimo, o corpo escaldado por Valentina, 
mergulha em sonhos e divagações, mesclados aos fatos da memó-
ria; à medida que observa a realidade, cresce em sensibilidade e 
se torna homem.

Alternando a visão, ora interna ao personagem, ora externa 
a ele, o leitor se envolve na trama, comove-se com a primeira ex-
periência de Domício, as dores de parto de Dorica, a compulsão 
incontida de Tonho... com o silêncio de Quiquina, a cantiga de 
Rosalina, a devoção de Emanuel... com a culpa e o remorso de 
Vovô Tomé, o encantamento de tia Margarida... Personagens in-
sólitos como a bruma... embora marcantes como as cicatrizes nas 
pernas raladas de pedra. 

Os escritores costumam reservar sua maior ternura para um 
personagem que fica boiando na sua imaginação. Parece-me que 
assim aconteceu com Autran, antes de dar corpo a Biela, em Uma 
Vida em Segredo.

Quando o pequeno livro me chegou às mãos, percorri-o 
com avidez, encantada com a simplicidade da moça-velha cria-
da nos pastos da fazenda de seu pai, obrigada a mudar-se para a 
cidade. Os primos tiveram a primeira visão da “figura miúda e so-
cada que vinha encilhada no cavalo pampa, debaixo de uma som-
brinha vermelha desbotada.” Viram “as botinas de cordão... a saia 
muito comprida... a blusa de botõezinhos fechada até o pescoço... o 
coque grosso, baixo, de longas tranças, empoeirado...”. A descrição 
de Biela, em minúcias reveladoras da sua modéstia, indica estar 
ali o mais acalentado dos personagens.

À medida que as páginas se sucediam, crescia-me a afei-
ção por Biela e, ao mesmo tempo, a sensação do déjà vu, do déjá 
lu. Em algum lugar, anteriormente, um personagem despertara 
emoções parecidas. Busquei, então, nos meus armários, o admi-
rável Um coeur simple, de Flaubert, e certifiquei-me de não estar 
enganada. Ora, se minha observação era correta, é provável que 
outros leitores já tivessem igualmente notado as coincidências na 
trajetória das duas heroínas: Biela, nascida do enlevo criador de 
Autran, e Félicité, que Flaubert se esmera em pintar com profun-
dos sentimentos. Lembremos as mais evidentes.

Biela e Félicité, ambas nascidas no campo, na roça, cres-
ceram afagando bois e cabras, como parte de sua atividade nas 
fazendas onde cresceriam e se habituariam a viver. Simples, cale-

jadas na tarefa diária, não foram instruídas na leitura, tampouco 
nos mistérios religiosos. Os mistérios da vida, esses ambas apren-
deram observando os animais; não eram, pois, inocentes quanto 
ao que poderia acontecer com seu próprio corpo.

Por diferentes motivos, foram obrigadas a se mudarem para 
a cidade. Nos dois casos, cidadezinhas pequenas, onde se torna-
ram conhecidas de todos os moradores e por eles estimadas, por 
sua simplicidade, por sua disponibilidade. Biela visitava as senho-
ras, levava-lhes quitandas mineiras, visitava os doentes no hospi-
tal da cidade; Félicité acudia os maltrapilhos, pensava feridas nos 
infelizes da rua.

Tiveram experiência amorosa; nos dois casos, foi tão decep-
cionante que ambas decidiram permanecer solteiras, renuncian-
do a novos amores. Félicité, apaixonada, a ponto de se entregar 
ao noivo, recebe a notícia da sua fuga para se casar por interesse. 
Biela, tecendo planos de casamento, é informada de que o preten-
dente desaparecera com uma boa soma de dinheiro que lhe fora 
confiada. 

Passam a dedicar-se com devoção à família que as acolhe-
ra. Félicité toma por objeto de seu amor maior a filha da patroa, 
mocinha frágil, que vem a falecer. Biela, após perder um sobrinho 
querido, vê as crianças se tornarem adultas e partirem: por último 
Mazília, que se casou, deixando um vazio, uma ausência sentida 
como se fora por morte. Ambas se vêem privadas, um a um, de 
todos a quem doaram seu carinho.

Mas a reserva de afeição não estava destinada a se esgotar. 
Félicité ama, até a adoração, um papagaio, deixado na casa. Pode-
ria parecer algo ridículo, se não fosse o tratamento delicado com 
que Flaubert trata o tema. De mesma forma, o apego sem me-
didas de Biela, pelo cão achado na rua, Vismundo. Nos últimos 
suspiros, é na visão das duas criaturas que elas buscam consolo.

Tive oportunidade de expor essa questão a Autran Dourado, 
na UnB, numa noite em que ele falava aos alunos de Mestrado 
sobre seus romances e sobre literatura em geral. Sua resposta, na-
quele jeito tão mineiro , de falar devagar, matutando, foi mais ou 
menos assim: 

“Flaubert foi um dos meus mestres. Foi uma descoberta 
decisiva. Tudo o que ele escreveu está na minha cabeça. A mi-
nha Biela nasceu da lembrança de uma babá da minha infân-
cia, mas tem muito da “servante” que você cita. E você sabe, a 
temática toda é muito parecida, isso não tem importância. O 
essencial está no jeito de escrever, o que vocês chamam “nível 
do discurso”...

Pois é. Criador de tipos únicos no universo da Literatura, 
Autran, na sua simplicidade, reconhece a influência de um “mes-
tre”, mas chama a atenção para o que considera mais importante: 
o seu “jeito de escrever”, superando as normas da gramática, tor-
nando mais expressivas as suas falas.
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Ao meu redor, à sombra de jatobás e angicos, tenho a companhia 
de livros que revelam a alma de seus produtores. Como Braga 
Horta, todos são Criadores de mantras e construtores de orações 

poéticas.
Santiago Naud se diz operário da Fábrica de Ritos sob as ordens da 

única deusa que pode curar a estultícia humana: a poesia.
José J. Rivera restitui-me A voz a ti devida saldando a dívida da vida. 

E refugiado Trás os Montes, aponta a solidez e o mistério rochoso das mon-
tanhas. Elas testemunham a velhice do planeta.

Anderson Braga Horta herdou da mãe a fortuna poética para 
embalar palavras na cadência dos desejos, dos sonhos e da inspiração 
vagabunda. O pulso instantâneo não deixa escapar as memórias do que 
poderia ter sido se a vida não passasse tão depressa. E o Jabuti,  sem 
pressa, o esperou no meio do caminho por onde andam Os miseráveis 
de Victor Hugo.

João Carlos Taveira, inquieto, dedilha sua harpa entre agudos e bai-
xos doloridos do drama humano e da caminhada trágica de perdas e ga-
nhos. Da inveja do jaburu que não sabe cantar ao trinado sinfônico do 

TERTÚLIA BUCÓLICA
Eugênio Giovenardi

sabiá, os versos de Taveira desfilam em passeata. “Canto só na Aceitação 
do branco, diz, e sou Prisioneiro na Concha das palavras azuis”.

Esses olhares investigadores pareciam desvendar Os avessos do es-
pelho e os hieróglifos da Pedra Azteca que emocionaram Naud. Alistei-
-me sub-repticiamente à Revolução do amor comandada por Rivera, com 
risco de ser traído pelas vicissitudes imprevisíveis dos dias e das noites. 
São Fragmentos da paixão inesgotável do olho d’água formando córregos, 
riachos e ondas no oceano literário por onde navegam esses argonautas. 
Naud armou uma equação simbólica em Geometria das águas consumi-
das que passam e não voltam.

Consumi algumas horas rodeado por esses quatro profetas do co-
tidiano. O toque de suas palavras entrelaçava-se com sentimentos per-
sonalizados. A ironia de uns, diante do tempo que passou, misturava-se 
à grandeza solidária de outros e à boemia existencial da Flauta em cons-
trução.

Desfrutei de longa e frutuosa tertúlia campestre, sob árvores aten-
tas, no Santuário Olho d’Água do Sítio das Neves, do qual sou hóspede 
consuetudinário.

EDUCAR É PERSEVERAR
Leo Barbosa (*)

Um bom professor não deve alimentar em 
seus alunos um espírito de competição 
pautado apenas no argumento de que 

precisamos passar no vestibular. Em tempos de 
tantas distrações, em que o trabalho intelectual 
tem menos valor que entretenimento sem ne-
nhum refinamento, creio que um dos maiores, 
senão o maior papel do professor, é combater a 
mediocridade. Mediocridade como sinônimo 
daquilo que se nivela apenas pela média. Por que 
sermos “mais do mesmo” se podemos ir além? 
Educar é desenvolver potencialidades. Para isso 
devemos ser exigentes para evitar que esse vírus 
da pequenez se propague por toda a sociedade.  
Exercer autoridade diante da falta de perspecti-
vas não é sintoma de autoritarismo. Educador é 
aquele que estabelece limites sem que isso im-
plique cerceamento ou limitação. Cada aluno 
tem de ser desafiado a se superar. Não para ser 
o maioral, mas para oferecer o melhor de si. É 
preciso recordar ao aluno que, embora pareça 
evidente, ele não estuda para os pais, para o vi-
zinho, ou para ostentar conhecimentos tal como 
um presunçoso. É preciso estudar para alcançar 
crescimento pessoal e intelectual e não somente 
para obter um diploma. 

Muitos alunos permanecem nas esco-
las com olhares tristes e desesperançosos. Cabe 
ao professor adotar uma postura de otimismo, 
acreditando na sua competência para ensinar e 
na capacidade dos alunos em aprender. Não seja 
aquele tipo de professor que anuncia fracassos. 
Não demonstre frustração para que sua escolha 
não pareça um fardo, pois assim poderá des-
truir sonhos. Recordo-me quando eu cursava 
um período numa turma de inglês em uma es-
cola de idiomas. Uma aluna expressou sua von-
tade de ser professora. A docente, que ministrava 

a aula, retrucou: “não, não queira, porque você 
vai sofrer!”. Lamentável. Se estava inconforma-
da com seu ofício, por que não o abandonou? 
Um professor competente não espera as condições 
ideais para se empenhar, pois encara os obstáculos 
como desafios. O entusiasmo faz toda a diferença. 
Certa feita, uma aluna me chamou de louco pela 
tamanha empolgação que eu expressava numa 
aula sobre orações subordinadas substantivas re-
duzidas. Disse-lhe que se eu não demonstrasse 
alegria tornaria a aula mais enfadonha. Transmi-
tindo a alegria em ensinar, o aprendizado torna-se 
menos penoso. Mas, infelizmente, há ainda quem 
aconselhe o professor a não sorrir para os seus 
alunos...

Outro desafio enorme na carreira docen-
te é a indisciplina, a desmotivação dos alunos. A 
maioria ainda não percebeu, ou melhor, sentiu a 
importância de estudar. E, como disse o professor 
António Estanqueiro: “ensinar a quem não quer 
aprender é como lançar sementes em um terreno 
pedregoso. Não dá frutos”. Como dar de beber a 
quem não tem sede?

O professor precisa sempre reforçar o seu 
valor como agente de transformação. Mesmo que 
as informações sejam hoje tão fáceis de serem 
obtidas, cabe ao professor o papel de ordenar o 
conhecimento, selecionar aquilo que há de mais 
importante e, sobretudo, formar seres críticos, 
formuladores de opiniões. Ser professor é guiar 
pela mão, olhar nos olhos de seus discípulos e 
recordá-los e relembrar-se de que a perseverança 
é um valor que devemos construir todos os dias.

 

____________
(*) Escritor e professor de lingua e literatura brasileiras, é autor, den-
tre outros, de Lutos Diários (Ed. Patuá, SP, 2012) e colunista do Cor-
reio da Paraíba.

A garça II

Ronaldo Costa Fernandes

Eis que a garça
pára

e, assim,
fixa,
é flor do cerrado.

Tomada de susto,
 abre asas,

é flor que voa
assim como a flor
é a garça
fixa
no chão.

Vem, me diz,
não és

garça e flor?
Assim,

fixa,
no cerrado de meus olhos,
não expandes
a fixidez do teu olhar
– infinito e horizonte – 
e

 quando
teus cabelos voam,
qual asa de garça

– graciosa – 
não és

flor que voa?
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ROGÉRIO
Emanuel Medeiros Vieira

–Vou te trazer uma garrafa de vinho, dis-
se Rogério.
Sorriu.
– É romeno – reiterou.

Era um almoço domingueiro.
– Para ti, qual é o melhor início de filme da 

história do cinema? – Rogério me perguntou.
– É o plano sequência de “A Marca da Malda-

de” (Touch of Evil, 1958) – respondi.
Eu sabia que ele, além de conhecer profun-

damente a obra de Orson Welles, ele adorava o ci-
neasta.

Eu também.
– Rogério, todos os bons filmes já foram fei-

tos? – indaguei brincando.
– Já.
– Mas é preciso não deixar de fazê-los – re-

forçou.
– Mas tudo está mais pulverizado: TV, DVD, 

internet, outras mídias, a falta de tempo, a ansie-
dade generalizada das pessoas, a fragmentação das 
vidas, a perda de sentido, as aporrinhações, a au-
sência de sentido, tudo durando pouco, o mercan-
tilismo generalizado, tudo – eu discursei.

– Pois é – Rogério concordou.
Me abraçou com carinho, dizendo: “é o nosso 

‘discurseiro’ e teórico oficial atacando de novo”...
Eu ri.
– Seria possível escrever um romance como 

os russos do século XIX?
– É claro que não – Rogério falou rindo. 

– Ninguém quer saber de livros grossos. Nem 
os leriam. Pulam até os livros finos. O mercado nunca 
deixa de lançar coisas novas. Não dá tempo para acom-
panhar. E há outro problema: muita gente fica colada 
na internet o dia todo e não lê mais nada – reforcei.

– Muitos dos que se dizem escritores, também 
não leem quase nada. A internet vai nivelando. Se eu 
digo que sou contista e o outro também – não haven-
do crítica –, tudo se iguala. Os piores se achando mui-
to importantes, sem qualquer humildade, achando 
que o mundo e a literatura começaram com eles.

Não temos mais um Carpeaux para ilumi-
nar caminhos. Afora as exceções, só restam as teses 
universitárias que ninguém lê. Prevalece a “soberba 
medíocre”. Até as coisas boas não são percebidas. O 
que vale realmente é esquecido nessa mixórdia – con-
tinuei insistindo. Ou discursando.

– Ninguém se importa com mais nada, Rogé-
rio? – indaguei.

– Poucos dão bola. Só quando há interesses 
mercantis, verbas estatais e sede de aparecer – ele 
observou.

Depois, parei. Achei que também seria inútil 
meditar sobre esses tempos. Ninguém daria bola. A 
maioria ficaria com a sua auto-ajuda, com o seu pornô-
-chic, com os seus pós-modernismos, com o seu psico-
logismo de boteco, com as suas análises superficiais ou 
formalistas, com as suas correntes de orações. Ou con-
tinuariam fazendo vida literária em vez de literatura, 
traficando influências, principalmente nos principais 
eixos, para aparecerem nos cadernos dois da vida.

Ficamos em silêncio.
– Estamos amargos? – Rogério perguntou 

sorrindo.
– Estamos realistas, amigo.
Havíamos sido colegas no Colégio Catarinen-

se, em Florianópolis, no final da década de 50.
Lembro que fizemos um churrasco quando 

ele foi lançar em Porto Alegre seu filme “O Bandido 
da Luz Vermelha”. Era 1969. O cinema que o exibiu 
era o Marrocos, no Menino Deus, que não existe 
mais.

Não, não virou igreja evangélica, nem casa de 
bingos, por incrível que pareça.

Virou edifício? Andamos de roda-gigante, 
comemos algodão-doce, ele com Helena, eu com 
uma moça chamada Priscila.

– Teu filme é muito bom – comentou o An-
driotti, um humanista que havia sido nosso profes-
sor e que quase se ordenara padre. Era um cinéfilo 
de carteirinha.

Anos depois, Rogério me ligou.
– Estou com câncer.
Era no cérebro. Não soube o que dizer.
– Tu ainda rezas, ele me perguntou?
– Rezo.
– A morte não existe, nós é que morremos, 

tentei brincar, lembrando Godard.
Ele fez um esforço muito grande para rir.
Pouco depois, Rogério morreu. 
Lembrei de um pensamento dele: “País sem 

cinema é que nem um país sem energia elétrica.”

O DIAGNÓSTICO PERFEITO
Fátima Leite de Oliveira

Seis horas da manhã. Jorge levantara-se cansado e sonolento. Não consegui-
ra dormir nem um pouco. A mulher, Ana Célia, reclamara de dor a noite 
inteira. O pé esquerdo, fraturado há um mês, livre da imobilização no dia 

anterior, era agora uma peça disforme e avermelhada. Tinha que procurar um 
ortopedista. 

Como não conhecia bem a cidade, Jorge achou melhor ir à procura de 
médico e confirmada a consulta vir buscar a esposa. Juntou as radiografias e lá 
se foi a pedir informações. Em cada clínica ou consultório que adentrava recebia 
a mesma informação: o ortopedista foi para um congresso e só volta a atender 
no final do mês. Pensava consigo: como vou dizer que não há ortopedista para 
uma mulher enferma, choramingando, jogada sobre a cama? Estava tão penali-
zado pelas dores da esposa que, vez por outra, tinha a sensação de sentir dores 
também. Numa última tentativa, veio um fio de esperança. Alguém o informou 
que na Avenida das Castanheiras havia o consultório do Dr. Fernando Luís e, 
com certeza, ele não fora ao tal Congresso de ortopedia. Que sorte! Partiu direto 
para o endereço. Ao chegar à porta, percebeu que a mesma estava fechada. Com 
o olhar apreensivo, consultou as salas vizinhas e logo deu de cara com a placa: 
Bernadete – Salão de Beleza e Estética. Rapidamente correu ao local para pedir 
informações sobre o médico. Na mesa da recepção, uma jovem bem simpática.

– Bom dia! A senhora sabe se Dr. Fernando, do consultório aí ao lado, vai 
atender hoje?

– Por quê? O senhor está doente? Eu posso lhe ajudar. Eu e Dr. Fernando 
somos parceiros há muito tempo.

Jorge sentiu um enorme alívio. Que achado encontrar aquela médica ali!
– Minha esposa fraturou o pé, passou um mês com o mesmo imobilizado 

e agora está chorando de dor, não consegue pisar no chão; o pé inchado e ver-
melho.

– O senhor tem aí as radiografias?

E Jorge, imediatamente:
– Sim, todas aqui. As radiografias feitas no dia da fratura e as radiografias 

de ontem, na retirada da faixa protetora.
– Deixe-me vê-las.
A moça retirou as radiografias do envelope, examinou uma a uma contra 

a luz da arandela e retornou a Jorge que, de pé, aguardava ansioso:
– Diga para sua mulher fazer compressas com gelo de quatro em quatro 

horas. Amanhã, ela pode começar a andar. Diga para não se impressionar com 
as dores. Fratura de metatarso é assim mesmo. Se ela não for mais forte que a 
dor, nunca mais vai conseguir andar. Vejo casos assim com frequência e quem 
se recupera mais rápido é quem sabe enfrentar a dor. Diga pra ela não ter medo. 
Boa sorte!

– Mas... Ela não precisa tomar algum remédio para dor?
– Não precisa, acredite! As compressas de gelo aliviarão essas dores e de-

pois elas acabarão. Pode ter certeza!
– Quanto lhe devo pela consulta?
– Absolutamente nada. 
– Faço questão de pagar.
– Faço questão de não receber. Uma situação muito simples. Bom dia e 

melhoras pra sua esposa!
Jorge agradeceu, pegou as radiografias, desejou bom trabalho para a moça 

e saiu. Enfim, tinha um diagnóstico e a certeza de que a situação não era tão 
grave assim. Bastava apenas seguir as orientações recebidas. Ao cruzar a porta, 
virou-se para moça e indagou:

– A senhora é ortopedista ou clínica geral?
E a moça, tranquila e segura:
– Sou apenas cabelereira. Mas trabalho ao lado do Dr. Fernando há mais 

de dez anos. Sei tanto quanto ele.
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Nos idos de 1888 saiu do prelo de B. 
L. Garnier, no Rio de Janeiro, a pri-
meira edição de História da Litera-

tura Brasileira*, em dois volumes, de Silvio 
Romero. No principal deles o historiógrafo, 
referindo-se ao pensamento abolicionista 
que se expandia na segunda metade do Oi-
tocentos, e também à circunstância de que 
no século XVII 
já ferira o tema 
Gregório de Ma-
tos, decano dos 
poetas e abolicio-
nistas brasileiros, 
ressaltou a figura 
de Luiz Gama: ... 
o espírito prático, 
o vidente, aquele 
que teve a intui-
ção pronta e real 
da questão... De-
pois de registrar 
que era o tempo da 
guerra com o Paraguai, apontou: a questão 
da emancipação dos cativos, posta no domí-
nio de todos pelos publicistas, penetra nos 
corações pela ação dos poetas ... E lembrou, 
então, os nomes de Trajano Galvão, Mace-
do Soares, Pedro de Calazans, José Bonifa-
cio, Bittencourt Sampaio, Joaquim Serra, 
antes de Castro Alves, e os de Eliziário Pin-
to, Celso de Magalhães, José Jorge e Mello 
Moraes Filho ao lado dele.

Em dado instante enunciei aqui que 
Poesias Avulsas* de Américo Elísio – co-
nhecida onomatópose de José Bonifácio 
de Andrada e Silva – fora dado a lume lá 
em Bordéus no ano de 1825. Agora ano-
to a superveniência da reedição brasilei-
ra dessa obra por Eduardo e Henrique 
Laemmert – Rio de Janeiro, 1861. A obra 
comporta até mesmo uma juvenília; e a re-
produção brasilense exibe paratexto com 
dados biográficos dessa figura extraor-
dinária da nossa história. As publicações 
expõem nas respectivas capas a seguinte 
estrofe:

Se não me é dado rematar seguro
Ao alcáçar sublime da memória,
Ao menos não submerge o esquecimento
O meu nome de todo; e venturoso,
Pelas gentis Camenas bafejado,
Sobre as ondas do tempo irá boiando.

A José Veríssimo desapercebido não 
ficou o estado d’alma do já então se-
xagenário herói brasílico em razão 
do exílio que lhe foi imposto nos 
alvores da independência nacional. 
Segundo o notável paraense, em 
sua História da Literatura Brasileira, 
produção de 1916, repontou em José 
Bonifácio, aos sessenta e dois anos, o 
estro poético de que já dera amostras 
quando estabelecido em Portugal... 
A sua forte e não comum cultura li-

terária e científica, e grandes expe-
riências da vida fortificaram-lhe o 
engenho poético. A paixão real fez 
o resto... Aquela deu-lhe aos ver-
sos, não obstante o ressaibo arcádi-
co que se lhe descobre no estilo, no 
feitio e até na alcunha com que se 
disfarçou o autor, uma vida, uma 
emoção, uma sinceridade como se 
não encontra em nenhum dos poe-
tas seus patrícios e contemporâneos, 
e que fazem dele acaso o único que 
tem personalidade e que, por isso, possamos 
ouvir ainda hoje.

Acolá, no Rio de Janeiro, em 1931, 
a Livraria Francisco Alves publicou No-
ções de História da Literatura Brasileira 
escrita por Afranio Peixoto que, respei-
tante a José Bonifácio, assim se exprimiu: 
Sábio, político, estadista, poeta, o maior e 
o mais culto dos brasileiros do seu tempo. 
E acresceu, pouco adiante, ser ele credor 
de outros louvores, como o de prócere do 
Romantismo, autor de dois beneméritos 
projetos de abolição da escravatura e ci-
vilização dos índios bravos. 

Atente o ledor para a Dedicatória 
que a reportada coletânea de poesias 
mostra, sobretudo este tópico: ... ouso 
oferecer-te estes poucos e desvairados ver-
sos, Farpados restos do traquete roto, que 
me ficaram de incêndios e roubos sucessi-
vos que de todos deram cabo. Fui neles as-
saz parco em rimas, porque a nossa bela 
língua, bem como a inglesa, espanhola 
e italiana, não precisa de, absolutamen-
te falando, do zum-zum dos consoantes 
para fixar a atenção e deleitar o ouvido; 
basta-lhe o metro e o ritmo: e quanto à 
monotônica regularidade das estâncias, 
que seguem à risca franceses e italianos, 
dela às vezes me apartei de propósito, 
usando da mesma soltura e liberdade, que 
vi novamente praticadas por um Scott e 
um Byron, cisnes da Inglaterra. E assim 

encerra-se o peri-
texto: Quem folgar 
de marinismos e 
gongorismos, ou 
de Pedrinhas no 
fundo do ribeiro, 
dos versistas na-
cionais de freiras 
e casquilhos fuja 
dessa minguada 
rapsódia, como de 
febre amarela.
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