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DE POLIFEMO 
AO SÁTIRO

Anderson Braga Horta

Ao se dispor alguém a traduzir um texto antigo, uma ques-
tão prévia se lhe apresenta: manter, na medida do pos-
sível e do conveniente, o seu aspecto cronolingüístico 

ou trazê-lo à linguagem de nossos dias, de maneira que se possa, 
ao menos em parte, conservar ou reproduzir diacronicamente a 
relação texto-leitor? Se se trata, por exemplo, de um poema seis-
centista, digamos a “Fábula de Polifemo e Galatéia”, deve-se: a) 
atender-lhe os parâmetros métricos e rímicos; b) variar o metro 
e, no tocante às rimas, o tipo e a disposição; c) transpô-lo em 
verso livre; ou d) vertê-lo em prosa, tão literalmente quanto der?

Continua na página 3

O NOVO SITE DA ANE
Fabio de Sousa Coutinho

Sem prejuízo da leitura regular de seu veículo 
impresso e tradicional, o JORNAL da ANE, 
nossa casa de escritores passa a dispor, neste 

alvorecer de 2016, de um site totalmente reformu-
lado.

Moldado, guardadas todas as proporções 
cabíveis, nas páginas eletrônicas da Academia 
Brasileira de Letras e da Biblioteca Nacional, 
duas notáveis instituições pátrias, o novo sítio 
da ANE surge no marco dos 53 anos de funda-
ção  da mais antiga entidade cultural de Brasí-
lia, que transcorrem em 21 de abril próximo.

Ao modernizar  sua mídia eletrônica, a 
ANE vai ao encontro da realidade informativa 
virtual, que é um dos símbolos do século em 
que vivemos, não se vislumbrando qualquer 
possibilidade de retorno ou caminho de volta. 
A ANE passa, pois, a acompanhar, com entu-
siasmo, uma tendência universal, fato que a 
rejuvenesce e sintoniza com as mais legítimas 
demandas intelectuais e culturais de nossos 
tempos. 

Com a satisfação inerente às realizações 
que chegam para ficar, a direção da ANE con-

clama sócios, amigos e colaboradores a visita-
rem sua nova sede eletrônica, cujo endereço 
é www.anenet.com.br, acessível de todas as 
plataformas (smartphones, tablets, notebooks 
e computadores).

No ano do centenário de nascimento do 
escritor que dá nome ao belo prédio da Asa Sul, 
a ANE passa a ter, nele e a partir dele, virtual-
mente, um outro reduto de saber, cultura e in-
formação atualizada, de que Almeida Fischer, 
homem contemporâneo do futuro, muito se or-
gulharia.

MEU AMIGO FISCHER
Aglaia Souza

‘NÓS, POETAS DE 33’: 
UMA COLETÂNEA 

IMPERDÍVEL                   
Adelto Gonçalves

I

Foi Fernando Mendes Vianna (1933-2006), poeta nascido no Rio de Janeiro, quem teve a 
ideia de organizar uma antologia com poetas brasileiros nascidos em 1933 e passou-a a 
Joanyr de Oliveira (1933-2009), que de pronto a aceitou. A princípio, eles iriam organizá-

-la juntos, mas não se sabe até que ponto Mendes Vianna chegou a trabalhar nela, antes que fos-
se visitado pela indesejada das gentes, como diria Manuel Bandeira (1886-1968). Assim, a tarefa 
passaria para os ombros de Joanyr de Oliveira, que, se levaria a cabo a missão, escrevendo-lhe 
até a nota introdutória, igualmente não conseguiria vê-la impressa. 

Continua na página  7

Eu o via sempre distante. Ora na Thesaurus, 
ora num lançamento na Presença ou em 
outra livraria, na Biblioteca, enfim, nos cír-

culos literários de Brasília, mas sempre distante. 
Ou a distante era eu, tímida, temerosa de aproxi-
mar-me?

Até que, certa tarde, numa entrevista cole-
tiva, que anunciava a participação da literatura 
na Feira dos Estados, puxei conversa com ele, e 
até mostrei o livro de poemas que havia lançado 
naquele ano, Artesã. Ele o folheou, virou-se para 
o Alan Viggiano e disse: “Por que você nunca 
convidou esta ‘menina’ para a ANE?”. Alan, com 
seu célebre ar tranquilo, respondeu: “Mas, ela já 
foi convidada há muito tempo, Fischer. É só apa-
recer”. Fiquei sorrindo por dentro, sentindo-me 

privilegiada por receber a atenção de Almeida 
Fischer, uma “fera” nas Letras, alguém que eu res-
peitava e admirava de longe.

Não fui logo na terça-feira seguinte. Esperei 
chegar em minha casa uma carta, assinada por An-
derson Braga Horta, comunicando o meu ingresso 
na Associação Nacional de Escritores. Depois da 
primeira, raramente faltei a uma reunião.

Quando comecei a preparar o meu livro de 
contos, Vida Fêmea, ele, lendo um deles, disse-me: 
“Meu bem, isto não é um conto, é poema”.

Sempre franco, verdadeiro, até desbocado, esti-
mado por todo o grupo do (restaurante) Macambira, 
neste hiato de sua ausência é que percebemos o valor de 
suas palavras, o peso de seu exemplo e quanto o amáva-
mos. (de Moto-Contínuo, Crônicas, 2007)
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VELHO CASARÃO

Romeu Jobim

Meu coração é casa abandonada
que a ação do tempo envelheceu e cujas
salas vazias servem de morada
a fantasmas, morcegos e corujas.

Menina-moça que andas pela estrada,
sendo noite de luar, convém que fujas
desta triste mansão mal-assombrada,
de portas gastas e paredes sujas.

Segundo antiga lenda, nessas noites,
canta o bruxo que a habita (oh! não te afoites!)
e à sua voz, na jovem que o ouve, medra

fascínio tal que, em transe o mais profundo,
ela transpõe as portas de seu mundo,
mas, quando o encara, se transforma em pedra.

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

LEMBRANÇAS DE 
ALMEIDA  FISCHER

Danilo Gomes

“De todos os exercícios do espírito,o 
mais  útil é o de transmitir à posterida-
de os feitos dignos de memória.”  

(Salústio, em “Guerra Jugurtina”.)
               

Vindo de Belo Horizonte com mulher e dois 
filhos pequenos, cheguei a Brasília em mar-
ço de 1975, para exercer a função de jor-

nalista, como assessor de imprensa. Uma aventura 
no desconhecido, um salto no vácuo do Planalto 
Central do Brasil. Do povo das letras, não conhecia 
ninguém, a não ser, de correspondência, os poetas 
Anderson Braga Horta e Joanyr de Oliveira. Já co-
nhecia, de nome, Alan Viggiano e Napoleão Valada-
res. Foram esses quatro conterrâneos mineiros que 
logo me apresentaram  ao nosso  veterano colega de 
ofício das letras, o paulista Almeida Fischer, Presi-
dente da Associação Nacional de Escritores-ANE, 
que me acolheu de braços abertos.

Associei-me à grei dos que cultivam a litera-
tura e integrei-me a uma camaradagem que – com 
algumas costumeiras exceções–, se tem revelado fe-
cunda e de sadio e feliz convívio.

Logo se percebia em Almeida Fischer a quali-
dade intrínseca de liderança, de agregação, de franco 
acolhimento aos novatos. Era um atento e dinâmico 
articulador. Chamava a si responsabilidades. Con-
duzia o clã dos escribas de vários Estados, que aqui 
chegavam, com gentileza e ameno trato, sem, contu-
do, perder o sentido do comando, que exercia com 
natural autoridade, ajustando o trem aos trilhos da 
bitola curta, quando, eventualmente, necessário.

As reuniões ocorriam às terças e às sextas-feiras, 
em bares como o Macambira e o Xique-Xique, onde 
imperava, soberana, qual Semíramis,a cerveja gelada, 
que Fischer, este escriba e outros colegas sorviam como 
néctar dos deuses do Olimpo, lá pelas bandas da Tessá-
lia, fronteira da Macedônia... A sede provisória da ANE 
funcionava em salas alugadas, na Asa Sul. 

***
Almeida Fischer participou, ativamente, dos 

Encontros de Escritores, promovidos pela Funda-
ção Cultural do Distrito Federal, quando aqui  es-
tiveram, como convidados, nomes ilustres, como 
Murilo Rubião, Mauro Mota, Bernardo Élis, Mário 
Quintana e tantos outros.

Guardo de Oswaldo Almeida Fischer as 
melhores lembranças, que vão desaguar no golfo 

da saudade. Foram quase 2O anos de convivência. 
Companheiro de labuta literária, tinha para comi-
go um viés paternal, que se traduzia em gentilezas e 
sempre  amáveis  conversas.

Em boa hora o Presidente da ANE, Fabio de 
Sousa Coutinho,também ele um líder operoso, com-
petente e agregador, instituiu 2O16 como o  Ano 
Almeida Fischer, para celebrar o centenário de nas-
cimento do escritor piracicabano, bacharel em Di-
reito e jornalista, ficcionista, poeta, professor de 
literatura,acadêmico e crítico literário, que dá nome 
ao edifício-sede da nossa entidade. Toda a Diretoria 
da Casa apoiou a iniciativa, por aclamação.

A abertura  da efeméride, em março, estará a 
cargo do poeta, ensaísta, tradutor e crítico literário 
Anderson Braga Horta, ganhador do Prêmio Jabuti 
e fraternal amigo do homenageado. ABH discorrerá 
sobre a vida e a obra desse homem de letras que se 
tornou uma legenda.

Boa notícia biográfica do nosso saudoso confra-
de encontra-se no “Dicionário de Escritores de Brasí-
lia”, já em 3ª edição, de autoria de Napoleão Valadares. 
Ali está a relação das obras de Almeida Fischer (1916-
1991), a que agora se acrescenta, postumamente, o ro-
mance “A repressora”, da Editora Kelps, de Goiânia, a 
ser lançado na sede da ANE, com a presença da viúva 
e dos três filhos.

***
Deixo aqui este modesto registro como preito 

de gratidão e amizade ao fiel, digno e saudoso amigo.
Almeida Fischer merece um antológico 

perfil, como um daqueles deixados pelo paulista 
Rodrigo Otávio de Langaard Menezes, dito apenas 
Rodrigo Otávio (1866-1944), no seu livro “Minhas 
memórias dos outros”. Seu filho, o carioca Rodrigo 
Otávio Filho (1892-1969), não deixou por menos: 
publicou o volume “Velhos amigos” (1938), cuja 
epígrafe é “L’amitié c’est le pain quotidien du 
coeur”.

Almeida Fischer, amigo inesquecível, ofertou-
-me, ao longo dos anos (“tantos anos”, como diria 
Rachel de Queiroz, no título de um livro seu), esse 
pão quotidiano do coração. Temperado com a boa 
cerveja gelada que sempre foi a bebida da nossa pú-
blica preferência, e que, finda a labuta da jornada, 
anima as conversas fraternas de antigos e novos le-
gionários. Mas especialmente as nostálgicas conver-
sas  da Velha Guarda... 
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Anderson Braga Horta

Se se cogitar de tradução, digamos, didática, a última opção poderia ser 
preferível. Se se quiser, porém, o que chamaremos fidelidade estético-
-formal, essa deve ser eliminada. Caso se colime uma preservação es-

tética da fonte, sem preocupações com o formato original, as opções b e c 
serão válidas. Parece-me, contudo, que a plenitude (relativa, sempre...) do 
ideal tradutório é a transposição do poema em termos tais que o pudéssemos 
ler como se escrito fora por um poeta (luso ou brasileiro) contemporâneo do 
autor. Aqui, naturalmente, um dos dragões que espreitam o tradutor é que a 
preocupação de ser fiel pode acarretar infidelidade máxima: tornar o texto 
final exasperadamente tortuoso, áspero, pedregoso, de modo a comprometer 
a fluência, a naturalidade original, fazendo feio e ininteligível o que era claro 
e belo.

O transvasamento da forma primeira à contemporaneidade lingüísti-
ca do tradutor tem a sua sedução: a obra se faz acessível a um público muito 
maior. A sedução se agiganta quando se trata de narrativa ou, mais ainda, 

teatro. Mas pode ocorrer que a atualização da linguagem colida com a fixidez 
cronológica da trama, dos costumes, das circunstâncias. A atualização total 
já não seria propriamente tradução, mas adaptação, paráfrase, paródia... Esse 
tipo de “tradução” pode, aliás, fazer-se, diacronicamente, da língua-fonte 
para... a mesma língua-fonte. Verbi gratia, do português de Camões para o 
português-brasileiro de hoje. E há o perigo de, à revelia das intenções do 
fautor, se transformar em caricatura. Haja vista a versão “modernizante” d’Os 
Lusíadas proposta pelo Barão de Paranapiacaba e pitorescamente comentada 
por Sílvio Romero.

Ao tentarmos, eu e Fernando Mendes Vianna, trazer para o português 
o longo e complexo poema gongorino, tivemos em mente o tipo de tradução 
poemática a que chamei de “ideal”. Foi essa, de resto, a diretriz que nos pro-
pusemos desde sempre, juntamente com José Jeronymo Rivera, o terceiro 
membro do trio tradutor de Poetas del Siglo de Oro Español  e, em seguida, de 
O Sátiro e Outros Poemas e Victor Hugo: Dois Séculos de Poesia. 

ÉTICA NÃO É QUESTÃO 
DE MODA

Jane Aurelina Temóteo de Queiroz Elias

No romance “Os Irmãos Karamazov” de 
Dostoievski há um personagem, Ivan, 
que nos indaga: “se Deus não existe tudo 

é permitido”. Seria uma proposta de abolição da 
ética? 

A expressão “ética” circula diariamente na 
mídia, nos livros, nas academias. Nesse sentido, 
podemos afirmar então que “ética” é um assunto 
importante na vida de todas as pessoas que inte-
ragem.

Intrinsecamente todos conhecem o seu 
significado, entretanto poucos conseguem exter-
nar o seu real sentido. De origem grega “ethos”, 
diz respeito ao caráter do individuo, etimologica-
mente, corresponde à palavra latina “morale” sig-
nificando “costumes”, no sentido de conjunto de 
normas ou regras.

Para muitos estudiosos a ética é um ato 
humano e varia de acordo com a visão de cada 
pessoa. Na visão da escritora Márcia Cristina 
Souza, diz respeito ao comportamento voluntário 
livre, que não se impõe, é uma adesão patente ao 
que se reconhece ser bom, e é também um com-
portamento legal. Revela o ato, a escolha cons-
ciente e voluntária individual que vai afetar outro 
indivíduo, grupos sociais ou a sociedade.

Na prática as palavras, ética e moral man-
têm forte relação, conquanto não sejam sinôni-
mas. Para o filósofo Sérgio Cortella não existe 
ninguém sem ética, sem o conjunto de princípios 
e valores que orienta suas condutas. Já moral é a 
pratica de suas condutas éticas, refere-se ao juí-
zo, ao comportamento adquirido ou modo de ser 
conquistado pelo homem. 

Assim, não existe a possibilidade de se abo-
lir a ética. Na verdade convivemos com pessoas 
que têm princípios contrários à ética defendida 
socialmente como válida. Mesmo assim, esse gru-

po tem sua própria ética. Quem pode negar a exis-
tência da ética dos mafiosos, dos corruptos, das 
pessoas que “querem levar vantagem em tudo.”

A pessoa que deliberadamente frauda o im-
posto ou que assedia moralmente o seu colega de 
trabalho o faz conscientemente segundo os seus 
valores. A moral é a prática, é o exercício de suas 
condutas, assim sua conduta moral é fraudar ou 
assediar. Ainda assim, essa pessoa tem princípios 
e valores que a levaram a fazer escolhas: avaliar, 
julgar e decidir, por isso também está submetida 
ao campo da ética. Todavia, é “antiética”, portan-
to, contrária a uma ética compartilhada e aceita 
socialmente.

Não obstante, não se pode confundi-los 
com os aéticos, pessoas que não têm capacidade 
de fazer julgamentos, indivíduos com algum tipo 
de deficiência mental que tenham alteradas as per-
cepções da realidade e o seu limite de julgamento.

Outro fator determinante é a tolerância. 
A sociedade parece cega diante dessas pessoas. O 
contexto sociocultural atual é condescendente, co-
locar limites e estabelecer normas, muitas vezes é 
visto como censura. Perdem-se assim limites mo-
rais e códigos de civilidade que deveriam nos levar 
a indignação, mas nos tornaram complacentes.

Algumas vezes, o individuo antiético ma-
nipula a situação de forma sutil e natural, de tal 
forma, que, a pretexto de respeitarmos a liberdade 
do outro, preferimos não intervir, mesmo quando 
essas nos parecem moralmente reprováveis. 

Comportamento ético é opção pessoal. 
Devemos demonstrar claramente que atuamos 
com ética, tanto na condução das nossas escolhas 
quanto nas ações que realizamos a todo instante, 
pois a ética é uma necessidade estratégica para 
assegurar harmonia na vida pessoal e na coletivi-
dade.

Continuação da página 1
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DIÁSPORA BRASILEIRA 
EM NEW YORK

Valdivia Beauchamp

Fico honrada em relatar mais um grande evento cultural proporcionada pela professora Else 
R. P. Vieira (catedrática de Estudos Brasileiros e Latino-Americanos Comparados, Queen 
Mary University of London), o III Encontro Mundial de Escritores Brasileiros no Exterior, 

realizado desta vez em Nova York, entre os dias 1º e 4 de setembro de 2015. O evento faz parte de 
uma iniciativa do projeto “ENTRE LUGARES DA LITERATURA DA DIÁSPORA BRASILEIRA”. 
O evento teve sua abertura no Consulado do Brasil em NY, com a presença da Excelentissima Se-
nhora Embaixadora Ana Lucy Petersen (Cônsul-Geral do Brasil em NY).

Este novo fenômeno literário, denominado “A LITERATURA DA DIÁSPORA BRASILEI-
RA”, segundo a professora Else Vieira é um novo gênero da literatura brasileira, que investiga a pre-
sença da literatura dos escritores brasileiros que escrevem não só em português como na língua do 
país em que vivem, como é o caso da Prof. Jamile do Carmo  (Alemanha), e da Jornalista e Escritora 
Valdivia Beauchamp, Prof.Terezinha Fonseca, Prof. Ines Shaw, todas dos Estados Unidos, Eliana 
Machado (França), Sonia Miquelin (Itália), Jacilene Brataas (Noruega) e muitos outros.

As obras desses escritores que fazem parte da DIÁSPORA BRASILEIRA são publicadas fora 
do Brasil. Este novo gênero literário já está incluído no programa de pós-graduação de Estudos 
Literários da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ali, doutorandos, sob a direção da então profes-
sora visitante Else Vieira, estão direcionando suas pesquisas para o mapeamento da literatura da di-
áspora brasileira. No momento, visto como um dos mais promissores gêneros literários, este estudo 
“traz à tona questões que apontam para um novo conceito de literatura brasileira, o qual precisou 
ajustar-se ao processo da globalização e ao intenso fluxo emigratório, que Else Vieira reconhece 
como a DIÁSPORA NACIONAL. Brasileiros que, desde então, construíram vida e obra fora do 
Brasil, compõem um significativo e complexo conjunto de autores ainda numa lacuna dos estudos 
da literatura brasileira contemporânea”, apontaram alguns dos escritores presentes.

Por iniciativa própria e com o apoio da Capes e da Biblioteca Brasileira “Machado de Assis”, 
de Nova York, cujo fundador e Presidente, Prof. Domício Coutinho (Brazilian Endowment for the 
Arts), cedeu sua Biblioteca para os eventos, tivemos, também, a participação do Center for Latin 
American and Caribbean Studies da New York University.

 A Professora Else Vieira iniciou sua pesquisa sobre a literatura da DIÁSPORA compilando 
as obras de uns poucos brasileiros residentes em Londres; agora, seu catálogo já atinge mais de 80 
escritores residentes no estrangeiro e publicados no exterior ou no Brasil.

Cultura em 
Debate

ARIOVALDO PEREIRA DE SOUZA

CURIOSIDADES

O maior e o mais antigo livro do Glo-
bo mede 1,70m de comprimento por 
1,15m de largura. Pesa  cerca  80 qui-

los, e está cuidadosamente guardado no Mu-
seu Britânico. Trata-se de um Atlas Universal, 
que pertenceu a Carlos II, Rei da Inglaterra. O 
precioso livro lhe fora oferecido pelos ricos co-
merciantes de Amsterdã, pelo fato de o Sobera-
no ter se refugiado na Holanda, honrando, por 
esta razão, o país com sua presença. Afirma-
-se que o Códice Beta é o livro mais antigo do 
mundo – diz-se de volume manuscrito antigo 
– foi escrito no ano 324 da nossa era. Essa re-
líquia histórica, que se compõe de 4 volumes, 
acha-se na Biblioteca do Vaticano. Há quem 
diga que o livro mais antigo do Globo intitula-
-se “Ú-King” (O livro dos Números).  É uma 
obra chinesa e, segundo dizem, foi escrita cerca 
de 600 anos antes de Confúcio. (Curiosidades, 
de Valmiro Rodrigues Vidal). 

M

Belo Horizonte chamava-se Nossa Se-
nhora da Boa Viagem do Curral d´El 
Rei. Mudaram-lhe depois o nome 

para Cidade de Minas Gerais, no dia 12 de 
dezembro de 1897, quando passou a ser ca-
pital do Estado. O nome atual foi posto por 
Luis Daniel de Carvalho e aceito pelo Decre-
to nº 36, de 12 de abril de 1890, e Lei estadual 
nº 302, de 1 de julho de 1901. Afirma-se que 
Luis Daniel de Carvalho inspirou-se na bele-
za da região.

M

Tiradentes foi preso por ordem do Vice-
-rei Vasconcelos, a 10 de maio de 1789, 
num sobrado da rua dos Latoeiros 

(hoje Gonçalves Dias), tendo sido transpor-
tado no dia seguinte para a Ilha das Cobras. 
Detiveram-no na residência do tanoeiros Do-
mingos Fernandes Cruz. O processo durou 
três anos. Sentenciado por um tribunal pre-
sididos pelo Conde de Resende, teve o mártir 
confiscado todos os seus bens e seus descen-
dentes foram declarados infames até a terceira 
geração.

Sonetos de Florbela Espanca

Fanatismo

Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida.
Meus olhos andam cegos de te ver.
Não és sequer razão do meu viver
Pois que tu és já toda a minha vida!

Não vejo nada assim enlouquecida...
Passo no mundo, meu Amor, a ler
No mist’rioso livro do teu ser
A mesma história tantas vezes lida!...

“Tudo no mundo é frágil, tudo passa...
Quando me dizem isto, toda a graça
Duma boca divina fala em mim! 

E, olhos postos em ti, digo de rastros:
“Ah! podem voar mundos, morrer astros,
Que tu és como Deus: princípio e fim!...”

Fumo

Longe de ti são ermos os caminhos,
Longe de ti não há luar nem rosas,
Longe de ti há noites silenciosas,
Há dias sem calor, beirais sem ninhos!

Meus olhos são dois velhos pobrezinhos
Perdidos pelas noites invernosas...
Abertos, sonham mãos cariciosas,
Tuas mãos doces, plenas de carinhos!

Os dias são Outonos: choram... choram...
Há crisântemos roxos que descoram...
Há murmúrios dolentes de segredos...

Invoco o nosso sonho! Estendo os braços!
E ele é, ó meu Amor, pelos espaços,
Fumo leve que foge entre os meus dedos!...



5Associação Nacional de EscritoresJornal da ANE
Fevereiro / março 2016

UMA REFLEXÃO A MAIS
Maria Luiza Ervilha

A obra de Machado se Assis tem sido objeto 
de teses acadêmicas, tema de conferên-
cias, discussões literárias... exaustivamente.  

Fonte inesgotável, porém, seus textos nos revelam, a 
cada leitura, aspectos antes despercebidos, surpreen-
dentes. Um dos mais brilhantes intelectuais da nossa 
contemporaneidade, Francisco Achcar (falecido há 
pouco mais de um ano), dedicou aos seu alunos um 
estudo da obra machadiana com observações perti-
nentes que atraem nossa atenção. É dele o comentá-
rio: “Machado... sabe deixar na sombra e no mistério 
aquilo que seria inútil explicar.”

Tal afirmativa é mais evidente quando a  nar-
rativa se dá em primeira pessoa, pois Machado, as-
sumindo a posição de quem conta a própria história, 
tem liberdade de criar artifícios que despertam dú-
vidas no leitor.  Nesse sentido, sua obra mais signifi-
cativa é o romance Dom Casmurro, capaz de, ainda 
hoje, suscitar polêmica em torno da infidelidade de 
Capitu. Mas não vamos retornar a esse texto. Nosso 
olhar se volta para um conto, a partir do qual se cria-
ram  seis  “variações sobre o tema”, assinadas por al-
guns dos ficcionistas brasileiros mais conceituados. 
Só essa homenagem basta para demonstrar a multi-
plicidade de leituras possíveis de Missa do Galo.

Aparentemente, trata-se de uma narrativa 
singela: os dois personagens, Nogueira e Conceição,  
limitam-se a trocar frases banais sobre leituras feitas, 
festas na roça, sonhos e pesadelos, devoções a santos. 
O tempo gasto nessa conversa, correspondente à es-
pera pelo amigo que levaria Nogueira à igreja,  está 
bem delimitado: entre onze horas e quase meia-noite.   

Acompanhamos o relato da primeira meia-
-hora, ou seja, desde que o narrador diz “ouvi bater 
onze horas”, até Conceição afirmar “são onze e meia”, 
verificando que o tempo narrado coincide com o 
lapso temporal anunciado. Nesse espaço de tempo é 
que começa o jogo de sedução:

“Conceição ouvia-me com a cabeça 
reclinada no espaldar, enfiando os olhos por 
entre as pálpebras semicerradas, sem os tirar 
de mim. De vez em quando passava a língua 
entre os beiços, para umedecê-los.”

Em contradição com a frugalidade dos gestos 
esboçados, cria-se uma atmosfera de mistério: ambos 
reprimem as palavras, esmeram-se nos cuidadosos 
sussurros, para não acordar ninguém. Assim, pois, 
passam-se  trinta minutos de embevecimento, ao fim 
dos quais Nogueira quer sair, mas é compelido a ficar:

“– Não, não, ainda é cedo.”

A partir desse momento, começa a segunda 
meia-hora,  pois o relógio marca onze e meia. A nar-
rativa se torna ambígua, como se o narrador hesi-
tasse em falar abertamente de algo.  O sentido das 
palavras é logo disfarçado, como podemos observar 
nestes segmentos do discurso:

“Quando eu alteava um pouco a voz, 
ela reprimia-me: – Mais baixo; mamãe pode 

acordar. E não saía daquela posição, que me 
enchia de gosto, tão perto ficavam as nossas 
caras.”

“Não entendi a negativa; ela pode ser 
que também não a entendesse... A conversa 
reatou-se assim lentamente, longamente, sem 
que eu desse pela hora nem pela missa.”

As impressões sensoriais, como o jogo de luz 
e sombra, dos silêncios e sussurros, vão criando uma 
curva de emoção, até atingir um clímax, assim ex-
plicitado:

“Há impressões dessa noite que me 
aparecem truncadas ou confusas. Contradi-
go-me, atrapalho-me. Uma das que ainda te-
nho frescas é que, em certa ocasião, ela, que 
era apenas simpática, ficou lindíssima.”

“Cuidei que ia dizer alguma coisa; mas 
estremeceu, como se tivesse um arrepio de 
frio.”

E, depois, tudo volta à calma:

“Chegamos a ficar por algum tempo –
não posso dizer quanto– inteiramente calados”.

O narrador, nesse momento do discurso, ain-
da relata a sua sonolência  e o devaneio dela, até que  
“o rumor único e escasso... me acordou daquela espé-
cie de sonolência”.

Continuando a “recreação literária”, passa-
mos a calcular o tempo necessário aos movimentos  
narrados a partir de quando se sabe que “são onze e 
meia”. 

Após um curto diálogo, o narrador emprega 
um parágrafo a descrever os passos de Conceição 
pela  sala, examinando objetos, trocando-os de lugar, 
parando algumas vezes,  arrumando a cortina. Seriam  
necessários pelo menos cinco minutos.

A narrativa do diálogo que se segue, com a 
lembrança das festas na roça, exigiria dois ou três 
minutos, pelo menos. 

Em longo parágrafo a seguir, o narrador está 
atraído pela figura de Conceição, que mostra os bra-
ços, onde se desenham veias azuis... Impressionado, o 
narrador diz que continuou a falar de festas na roça 
e outros assuntos, para sorrir e ver sorrir a compa-
nheira.  Descreve com nitidez os traços de seu rosto, 
como se o tivesse entre as mãos. Até a reprimenda de 
Conceição, que temia acordar a mãe, deveriam ter-se 
passado pelo menos dez minutos.

Volta o narrador a descrever os pequenos 
gestos de Conceição até que ela veio sentar-se ao 
seu lado para continuarem o diálogo, sempre em 
sussurros, pois a mãe tem sono muito leve, poderia 
acordar. Para esse trecho, mais cinco minutos, no 
mínimo.

Alternando perguntas, que alimentaram lon-
gamente a conversa, e pausas, quando Conceição 
fechava os olhos e parecia dormir, o narrador vai 
descrevendo suas impressões. Ele confessa  lhe pa-
recerem  às vezes truncadas ou confusas, à exceção 

daquela, no instante da transformação de sua com-
panheira em uma mulher de beleza incomparável. 
Para atingir esse clímax, calculamos dez minutos. 

Já se teriam passado mais de trinta minutos no 
relógio. O período de tempo anunciado se esgotou, 
mas Nogueira insiste em estender a narrativa. Coloca-
-se como ouvinte passivo, enquanto Conceição cita 
pela primeira vez Chiquinho, o marido; depois, co-
menta os quadros vulgares da parede; a escultura de 
Nossa Senhora da Conceição “com doçura, com graça, 
com tal moleza que trazia preguiça”. 

Não restem dúvidas: a narrativa flutua en-
tre o que se passou, o que ficou na sombra e no 
mistério. Machado inegavelmente brinca com a 
verossimilhança, consciente de que é ele o mestre. 
Pode e quer transportar-nos ao imaginário. 

Noite de Natal
José Santiago Naud

O milagre foi ter-nos nascido uma criança
e, com verdade ou não,
toda a promessa ter-lhe servido como luva
ou se adaptado cíclica nas armilas da história.
Agora, da noite quieta,
quando os cofres atulham a rapina
feita sobre a pobreza desta criança nascida,
ela toma de novo o silêncio
e recomeça a nascer, incessantemente.
Imagem do sol
que, todo tempo
assim também parece nascer
e morre, nos lampejos de ouro.
Do sol, sua figura
em sol concedida,
aceitando infinita
reduzir-se na agrura
da imagem evasiva
e, em sol diminuída,
fulgura:
raiz do céu,
fruto do mundo,
sumo da vida,
noite envolvida
para que o dia sirva.
E aqui está o milagre,
quando a pergunta cessa
e ante um menino nasce
a eterna criança. Luz
de alegria, instante
e futuro, verdade
de ver, clara
a mesma rapina
que atulhou o cofre
com a riqueza nascida à pobreza desse Menino.

47 Poemas Lusitanos - Editora Thesaurus, 2011
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ALENTADOR PRINCÍPIO DE ANO 
Manoel Hygino

Excelente o presente de Natal. Aprovei-
tei-me dele durante todo o período de 
transição do calendário e, superando o 

prazer dos brindes típicos da época, e da boa 
culinária, ela continuará tempo afora, dispo-
nível e excelente. Refiro-me a “Crônicas de 
um leitor apaixonado”, em que Fábio de Sousa 
Coutinho reúne algumas de suas publicações 
para a imprensa, além de incluir discursos de 
saudação ou de posse em prestigiosas acade-
mias literárias.

Filho de pai baiano e mãe pernambuca-
na, nascido no Rio de Janeiro, Fábio de Sousa 
Coutinho é admirado por onde andou e dei-
xou sua colaboração jurídica ou literária, in-
clusive no Hoje em Dia, onde foi apresentado 
pelo meu confrade Danilo Gomes, da Acade-
mia Mineira de Letras.

Advogado, escritor e bibliófilo, membro 
da Academia Brasiliense de Letras, do IHGDF 
e da Academia de Letras do Brasil, Fábio tem 
presença e atuação destacada em todos os atos 
da vida literária e artística da capital brasilei-
ra. No rol de suas crônicas inseridas no livro 
de 2015, Fabio, o agora presidente da Associa-
ção Nacional de Escritores, dá prova de que, 

no país de grandes cronistas, há espaço para 
os demais bons que navegam pelo mesmo mar, 
utilizando o mesmo barco.

O autor evoca, entre outros, três grandes 
centenários de 2012: Jorge Amado, Lúcio Car-
doso e Nélson Rodrigues, diversos em origem 
e formação, diferentes na linhagem de persona-
gens, mas iguais em virtudes literárias e reco-
nhecidos pelos leitores, de cá ou do exterior. 

Dá-se realce aos mineiros, entre os 
quais Cyro dos Anjos, primeiro presidente da 
ANE. Entretanto, o que comenta sobre cro-
nistas dos demais estados revela que no Bra-
sil o solo das letras no gênero é fértil e rico. 
Recorda-se Otto Lara Resende que, apanhado 
em veementes elogios a seu estado, foi ques-
tionado: “Mas se é tudo isso, Otto, por que 
você não volta para lá? Sem perder o rebo-
lado, Otto, frasista genial, responde de bate-
-pronto: Eu não mereço!”

Evoca-se San Tiago Dantas, carioca de 
Botafogo, eleito catedrático de Direito Civil 
na antiga Faculdade Nacional de Direito, aos 
29 anos. Jurista, escritor, jornalista, deputado 
federal, deixou extensa produção intelectual. 
Nesta, destaca-se “D. Quixote – Um apólogo 

da alma ocidental”, originalmente uma con-
ferência sobre o quarto centenário de Cer-
vantes.

Carinho especial cerca dois mineiros 
poetas: Alphonsus de Guimaraens, com uma 
prole de filhos e riqueza literária, nascido e 
sepultado em Mariana (de que muito se ouve 
falar depois do rompimento da barragem do 
Fundão) e Lina Tâmega Peixoto, de Catagua-
ses, residente em Brasília, e por ele saudada 
em recepção na Academia de Letras do Bra-
sil. Ela pondera: “Se o poema se abandona,/ 
torto e sujo,/ao olhar que o estilhaça em 
sombra/ apanho delicado e lavo seus ossos 
de anjo”.

A Branca Bakaj, presidente da ANE 
por quatro mandatos consecutivos e que lhe 
doou enorme acervo, com ênfase de obras li-
terárias em nossa língua, identificou-a com 
o sentimento de Jorge Luis Borges: “Sempre 
imagino o paraíso como uma grande biblio-
teca”. 

À minha coleção pessoal somo agora 
“Crônicas de um leitor apaixonado”. Induvi-
dosamente dará alegria, sentimental e espiri-
tual, a este leitor e admirador. 

A PEDRA QUE CAIU DO CÉU
Valfredo Melo e Souza

Notícia de um grave acidente ocorrido 
com a queda de um guindaste nas obras 
da Grande Mesquita de Meca em 11 de 

setembro de 2015, vésperas do Hajj (peregrina-
ção anual) àquele santuário, leva-nos a um pe-
queno retrospecto da “pedra que caiu do céu”.

Meca (Arábia Saudita), o maior centro 
de peregrinação do mundo e o lugar mais sa-
grado do islamismo. Área total de quatrocentos 
mil metros quadrados, a Mesquita foi amplia-
da em 1992 para receber um milhão e meio de 
fiéis. Erguida pelos profetas Abraão e Ismael. A 
pedra – Caaba – foi reconstruída com pedras 
originais em 1996, tem 12 metros de altura. É 
um cubo (medida de perfeição para os árabes 
àquela época).

Um dia uma grande pedra negra caiu do 
céu sobre o deserto da Arábia. Ouviram-se o 
fragor de sua meteórica precipitação no planeta 
e o arco flamejante traçado por ela através dos 
céus. Milhares de pessoas vieram contemplar o 
prodígio. Em torno da pedra cresceu uma cida-
de. Era a cidade de Meca que viera a se tornar 
uma metrópole sagrada. Pelo cunho religioso e 
econômico os guardiões decidiram protegê-la e 
erigiram uma casa para ela. Chamaram à casa 
de Caaba ou Cubo. 

No século VII após uma inundação, 
reconstruído o templo, chegou a hora da re-
colocação da pedra no lugar. As famílias da 
tribo dos coraixitas detiveram a primazia da 
missão.Decidiram que a honra caberia ao 
primeiro homem que o destino fizesse entrar 
no sagrado recinto. Eis que nesse momento 
os olhares se voltam ao pórtico:surge um ho-
mem com, aparentemente, 35 anos de idade, 
o garbo de um grande mercador, criterioso, 
respeitado e conhecido. Era Kutan, marido 
de Kadija, rica mercadora de Meca. Kutan 
depois de ouvir as explicações e justificativas 
que lhe deram para a grande obra de trasla-
dação da pedra concordou com a proposta. 
Após profunda meditação, iniciou a tarefa. 
Tirou seu grande manto de lã, estendeu-o no 
chão e, sob olhar de todos, reverentemente 
colocou a pedra no seu centro. Depois, cha-
mando os chefes das várias facções, convi-
dou-os a segurarem suas extremidades e le-
vantarem-no até o lugar reservado à pedra. 
Quando o manto alcançou a altura necessária 
ele colocou a sagrada relíquia – símbolo do 
espírito humano – em seu lugar e voltou-se 
para os camaradas, de quem recebeu caloro-
sas aclamações. 

Por este motivo começaram a chamar 
Kutan de Maomé (ou Mohammed), isto é, “o 
aclamado”, nome que para sempre substituiu 
o de nascença. Naquele momento, no interior 
da Caaba, o Mistério manifestou-se através da 
inteligência de um homem escolhido que, de 
forma simbólica, deixou registrada a missão de 
unificar seu povo, fazendo que todos os repre-
sentantes das diversas tribos do país participas-
sem daquele ato de magia.  Ficara demonstrado 
que o lugar do espírito humano é acima dos 
sectarismos, preconceitos e ideologias que tanto 
dividiam os homens.

“Não há senão um único Deus, Alá, e 
Maomé é seu profeta”. Fixou-se na Arábia Sau-
dita, naquele momento, o monoteísmo. Este 
credo monoteísta é repetido várias vezes ao dia 
e se encontra inscrito nas paredes das mesqui-
tas. É a primeira coisa que se deve sussurrar no 
ouvido do recém-nascido e a última a ser mur-
murada no dos moribundos. É o ato de fé da 
religião islâmica.

Um dia há de chegar, quando eu não sei, 
em que os seres humanos assumirão a inteli-
gência fraterna e espiritual colocando a pedra, 
agora lapidada – a Pedra Cúbica – no seu lugar 
de alcance social.
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‘NÓS, POETAS DE 33’:  
UMA COLETÂNEA IMPERDÍVEL

Adelto Gonçalves (*)

O próprio Joanyr de Oliveira chegou a en-
caminhar os originais ao editor Victor 
Alegria, que assumira o compromisso 

de publicar o livro diante do corpo sem vida de 
Mendes Vianna. Colaboraria na edição o poeta 
Anderson Braga Horta, nascido em 1934, mas 
“amigo de todos os poetas e o maior dentre todos 
nós que nos tornamos brasilienses”, no dizer do 
organizador.

Depois desses percalços, Nós, poetas de 
33, de Joanyr de Oliveira, sai agora com apresen-
tação de Kori Bolivia, presidente da Associação 
Nacional de Escritores (ANE) de 2012 a 2014, e 
três textos sobre a poesia de Mendes Vianna e um 
apêndice sobre a vida e a obra do organizador da 
coletânea.  Da obra ainda faz parte uma fortuna 
crítica com a opinião de críticos sobre livros do 
organizador, com destaque para o que diz José 
Louzeiro (1932) a respeito de O grito submerso 
(1980). Segundo Louzeiro, os versos “Demônios 
são anjos/ nas arcadas da ventania” só poderiam 
partir da concepção de um mestre, pois lembram 
os de Camilo Peçanha (1867-1926) e Mário de Sá-
-Carneiro (1890-1916).

Se são muitos os poetas brasileiros nascidos 
em 1933 (uma relação neste livro lista pelo menos 
67), a coletânea preparada por Joanyr de Olivei-
ra selecionou 13, que, com certeza, estão entre os 
mais representativos, embora sempre haja o risco 
de algum esquecimento imperdoável: Fernando 
Mendes Vianna, Francisco Miguel de Moura, Hei-
tor Martins, Hugo Mund Júnior, Joanyr de Olivei-
ra, José Jeronymo Rivera, Lupe Cotrim Garaude, 
Maria José Giglio, Miguel Jorge, Murilo Moreira 
Veras, Octavio Mora, Olga Savary e Walmir Ayala.

II

Se Joanyr de Oliveira era um poeta que pen-
sava por imagens, ou imageticamente, como dele 
disse Oswaldino Marques (1916-2003), a propósito 
do lançamento de Casulos do silêncio (1982), tinha 
também o dom da palavra, inclusive no sentido 
bíblico, já que era um pastor evangélico de puro e 
sincero coração da Assembleia de Deus, fluente e 
inflamado, no dizer de Anderson Braga Horta, que 
com ele conviveu desde os primeiros anos de Brasí-
lia. É o que se pode constatar nestes versos tirados 
de 50 poemas escolhidos pelo autor (2003):

Pelas pisadas dos rebanhos
na quietude do outono,
Deus espraia o mel de sua voz.

Ouvi, ó tendas de pastores,
rodas de carros faraônicos,
eqüinos revestidos de auroras.
Tranças debruçadas no silêncio
somam-se à bondade das videiras
e aos cachos bailarinos da seara.
No dorso intangível da solidão
Deus espraia o mel de Sua voz.

Sobre Mendes Vianna, há dois ensaios e 
um discurso de recepção à Academia Brasiliense 
de Letras em 1987, nos quais Braga Horta destaca 
o domínio do poeta sobre o verso sem medida e 
o seu lirismo de acento metafísico. Definido por 
José Guilherme Merquior (1941-1991) como poe-
ta-pensador, Mendes Vianna é exaltado por Braga 
Horta também pela modernidade de seu barro-
quismo, o que configura um perfeito oxímoro à 
semelhança do “banqueiro anarquista” de Fernan-
do Pessoa (1888-1935). Eis um rápido exemplo da 
qualidade da ourivesaria de poesia que Mendes 
Vianna costumava exercer:

Obrigado, poema, alavanca de paciência,
potentíssimo palimpsesto, frágil pluma,
pólvora de pólen que explode o pó
e ala o corpo e sua urna plúmbea,
lançando ao mar a areia da ampulheta!

III

De José Jeronymo Rivera, tradutor de poe-
mas de autores espanhóis, argentinos e franceses, 
como Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), Ro-
dolfo Alonso (1934) e Aloysius Bertrand (1807-
1841), há quatro poemas, entre os quais se desta-
ca “Depois”, de Aprendizado de poesia (2004), do 
qual extraímos os versos iniciais:

Depois, não lembrarás o meu carinho.
Hás de esquecer, talvez, quem te quis tanto.
Nem sentirás o doloroso espinho
Da saudade, que punge mais que o pranto. (...)

De Olga Savary, contista, ensaísta, jornalis-
ta e tradutora, que integra Os cem melhores contos 
do século e Os cem melhores poemas do século (org. 
Ítalo Moriconi, 2000), cuja qualidade de poesia já 
foi atestada por prefaciadores do quilate de Antô-
nio Houaiss (1915-1986), Ferreira Gullar (1930), 
Gerardo Melo Mourão (1917-2007), Antônio 
Olinto (1919-2009), Dias Gomes (1922-1999) e 
Gilberto Mendonça Teles (1931), a antologia reú-
ne dez poemas, dos quais destacamos a estrofe fi-
nal de “Pedido”, dedicado a Manuel Bandeira, que 
integra Espelho provisório (1970): 

(...) Meu velho poeta canta
um canto que me adormeça
nem que seja de mentira.

Esta imperdível coletânea é encerrada 
com poemas de Walmir Ayala (1933-1991), 
talvez o poeta mais premiado de sua geração, 
autor de uma obra extensa em todos os gêne-
ros, tradutor para o português do poema “El 
gaucho Martín Fierro”, do argentino José Her-
nández (1834-1886), publicado pela Ediouro 
em 1988 e organizador da Antologia dos poe-
tas brasileiros – fase moderna (Ediouro, 1967), 
com Manuel Bandeira. A título de exemplo, 

bastam estes primeiros versos de “Tempo sub-
merso”, extraídos de Poesia revisada (1972): 

O acalanto é despido da vaidade das horas
pois a voz desintegrou espelhos
onde o vento prisioneiro chorava

Voz e vento partiram na noite
à procura dos astros.
Voz e vento morreram na noite.

Apenas as conchas vazias
guardaram seu último anseio (...).

IV

Joanyr de Oliveira, mineiro de Aimorés, 
poeta, contista, romancista, cronista e antologis-
ta, era bacharel em Direito e jornalista. Morou 
em Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia 
e em Massachusetts, Connecticut e Califórnia, 
nos EUA. Em 1960, instalou-se em Brasília, onde 
foi analista da Câmara dos Deputados, depois de 
haver ingressado, em 1959, no Rio de Janeiro, no 
quadro de revisores do Departamento de Impren-
sa Nacional. Foi membro do Instituto Histórico e 
Geográfico do Distrito Federal, da Academia de 
Letras de Brasília e da ANE, entidade que presidiu 
de 2007 a 2009.

Destacou-se como organizador de coletâ-
neas, entre as quais Poetas de Brasília (1962), pri-
meira obra literária editada no Distrito Federal; 
Antologia dos poetas de Brasília (1971); Antologia 
da nova poesia evangélica (1978); Brasília na poe-
sia brasileira (Rio de Janeiro, 1982); Poesia de Bra-
sília (1998); Poemas para Brasília (2004) e Horas 
vagas (contos, 1981). Conquistou mais de trinta 
prêmios. 

De sua obra poética, destacam-se: Minha 
lira (1957); Cantares (1977); O grito submerso 
(1980); Casulos do silêncio (1982); Soberanas 
mitologias e A cidade do medo (Anaheim, Ca-
lifórnia, EUA, 1991); Luta a(r)mada (Anaheim, 
Califórnia, EUA, 1992); Flagrantes líricos (Bluff-
ton, Ohio, EUA, 1993); Pluricanto — trinta anos 
de poesia (1996); Canção ao Filho do homem 
(1998 e 2000); Vozes de bichos (infanto-juvenil, 
2000 e 2002); Tempo de ceifar (2002); 50 poemas 
escolhidos pelo autor (2003); Biografia da cidade 
(2005); Raízes do ser — poemas para Aimorés 
(2006); Antologia pessoal (2007); Memorial do 
sobrevivente (autobiografia e poemas, 2008); e 
Mensagem no outono (2009), obra póstuma, en-
tre outros.

Em prosa, publicou O horizonte e as setas 
(contos, em parceria, 1967); Caminhos do amor 
(contos, 1985); Entre os vivos e os mortos (roman-
ce,1985); e Arquitetura dos dias (contos, 2004). 

______________________________
Nós, poetas de 33, de Joanyr de Oliveira (organizador). Brasília: The-
saurus Editora, 210 págs., 2015. E-mail: editora@thesaurus.com.br 
Site: www.thesaurus.com.br

Continuação da página 1
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A COMPANHEIRA PERFEITA
Vera Lúcia de Oliveira

A vida de Octavio Tarquinio de Sousa e 
Lucia Miguel Pereira não foi só um livro 
aberto: foram vários.  Centenas, milhares 

deles. Uma biblioteca inteira!
E o amor novo que chegou e os uniu em 

idade madura, como as delicadas violetas, flores-
ceu à sombra. À sombra dos livros, pois viveram 
numa casa cuja alma era a biblioteca, Meca dos 
amigos, fina flor da literatura e da inteligência bra-
sileira que frequentava tanto a boa mesa do gene-
roso casal como habitava em forma de volumes as 
inúmeras estantes: Antônio Cândido, Graciliano 
Ramos, Manuel Bandeira, Carlos Drummond e 
muitos, muitos mais...

E essa história virou livro: A Biblioteca de 
Octavio Tarquinio e Lucia Miguel Pereira (Ed. 
Contra Capa Livraria, 2011) em primorosa edição 
organizada por Antonio Gabriel de Paula Fonseca 
Jr. e Luiz Eduardo Meira de Vasconcellos. Na capa 
dessa bela edição, vemos a cadeira vazia e solitária 
falando expressivamente da ausência do casal que, 
bem vestido e bem penteado, posa para a eterni-
dade na magia das fotos nas prateleiras. Bonitos 
e felizes. Vemos também as capas sóbrias e as de-

admiradores que lhe foram próximos, como o 
sobrinho Fábio de Sousa Coutinho que, falando 
sobre Lúcia Miguel Pereira, destaca o talento da 
genial crítica literária, “morena atraente e a encar-
nação da intelectual sofisticada” que teria encan-
tado o grande crítico e historiador na Livraria José 
Olympio Editora, onde se conheceram. “Livra-
ria, lugar de danação, lugar de descoberta”, diria 
Drummond. Com entusiasmo, Fabio nos conta da 
paixão, da vida harmoniosa do casal e da impor-
tante participação da musa inspiradora e inspira-
da na vida de Octavio e na literatura do país.

E o neto Gabriel fez muito pela biblioteca 
dos avós. Com dedicação e paciência, tratou cada 
livro como se fosse uma flor delicada: cuidou da 
temperatura, da iluminação, do vento, criando o 
ambiente perfeito para a sua conservação. Mas 
fez muito mais resistindo à tentação de vendê-la, 
mesmo quando passou por alguma necessidade 
financeira, ensinando que o amor não é uma coi-
sa inútil. O amor pelos avós, pelos livros e pelo 
saber. Guardou a memória daqueles que viveram 
entre livros. In heaven. E morreram nas nuvens.  
Maktub. Estava escrito.

dicatórias, testemunhas do quanto se queriam e 
eram queridos pelos amigos, numa vida compar-
tilhada sem segredos...

Foi em dedicatória que Octavio chamou 
Lucia de “companheira perfeita”. Ele que, com 
certeza, foi também o companheiro perfeito dela. 
E ambos tiveram ainda a companheira perfeita: a 
biblioteca de mais de 8.000 volumes, onde leram 
e produziram o que há de melhor no pensamen-
to nacional. E, hoje, Octavio e Lucia são lidos na 
mesma biblioteca que, por doação do neto Ga-
briel, amoroso e cuidadoso, se encontra na Pro-
curadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, em 
caráter permanente, servindo a população.

Para Gabriel, essas dedicatórias formam um 
capítulo à parte na biblioteca, seja pelo carinho, 
seja pitoresco das mensagens ali gravadas para 
os dois, como no afetuoso poema de Drummond 
com sua letra miudinha, ou do sempre invencio-
nista Monteiro Lobato, ou do admirador Octavio 
Tarquinio com a mais pura devoção à mulher: “À 
Lúcia, companheira perfeita”.

Além das dedicatórias, o livro traz depoi-
mentos emocionados de Octavio e Lúcia e dos 

O DIA EM QUE A GUERRA 
ACABOU

Ângelo D’Ávila

Em janeiro de 1945, os aspirantes foram des-
ligados do exército já convicto da derrota 
alemã ocorrida em maio seguinte.
Vadim voltou a Belo Horizonte para estu-

dar e fazer exames durante as férias na faculdade, 
de toda a matéria lecionada durante o ano letivo.

No dia oito de maio, ele e outro amigo saí-
ram à noite sem rumo, mas a guerra tinha acaba-
do, precisavam inventar alguma coisa para come-
morar. Depois de seis anos de pesadelo só falando 
em destruição e morte, parecia até que o ar estava 
mais leve e havia um belo céu estrelado naquela 
primeira noite de alívio para a humanidade.

Qual de costume, automaticamente, foram 
marchando em direção à zona boêmia na Guaicu-
rus. Até brincaram, “vamos devagar, agora a guer-
ra acabou, a gente não precisa marchar mais.”

Ao atingir as margens do Ribeirão Arruda, 
na Avenida do Contorno, depararam com um rolo 
de mulheres segurando uma colega que queria se 
atirar nas águas engrossadas por chuvas naquele 
dia. Ela chorava e gritava que queria morrer.

Ora, a guerra tinha acabado, morrera gente 
demais, precisavam dar um jeito de salvar aquela 
infeliz.

Tratava-se de uma mulher jovem, uns vin-
te anos se tivesse, bonita por sinal, muito pálida 
e abatida, os cabelos negros mal cuidados, olhos 
sombreados e um semblante amargurado.

Depois de quase arrastá-la, pegaram um 
táxi e a levaram para o restaurante Pingüim, onde 
havia um garçom estrangeiro muito cordial que 

puxou a cadeira e ofereceu o assento para ela, tra-
tando-a como uma dama da sociedade.

Inclinou-se, apresentou-lhe o menu e saiu 
para rodar na eletrola a Dança das Horas de Pon-
chielli, e voltou indagando se a música lhe agrada-
va ou preferia outra.

O garçom, conhecido dos dois amigos, sa-
bia das suas preferências musicais, mas a mulher 
discordou e pediu-lhe o Ingrato Carmelito. Cami-
nito! – remendou o garçom.

Atendeu-a, rodando o tango bem baixinho 
na eletrola de alto-falante, para não incomodar a 
freguesia presente.

Um litro de cinzano italiano, três canecões 
de chope e um filé a cavalo com fritas apenas para 
ela que não havia jantado, foram-lhe o motivo 
bastante para mudar de ideia.

Depois de algumas doses do cinzano, de 
refrescar a ideia com o chope e de devorar voraz-
mente a comida, o semblante da pretensa suicida 
começou a melhorar. A bebida fazia efeito.

O Ingrato Caminito aliviou-a da amargura 
que sofria com o abandono do gigolô, conforme 
acabou confessando.

Na saída, ela já estava para o que desse e 
viesse, pois na verdade seu mal era fome e dor de 
corno.

Afinal a guerra tinha acabado, muita gente 
já morrera, agora todo mundo precisava se diver-
tir. Como era bonita, compensou-se das despesas 
com o único jeito que podia colaborar, na cama, 
sem ônus para os personagens da estória.

Prisão Domiciliar
Nauro Machado

*  2.8.1935  †  28.11.2015

Por que a morte? Por que sabê-la vida
na festa inteira chamada existência,
nos membros lassos e na fronte erguida
onde repousa a ideia, a curta e a imensa,

e a mãe do pensamento, a flor ardida,
cacto cru, nau panda da excrescência,
rumor de música a cessar sem ida,
e o torvelinho amargo, e a increia ciência?

Recolhimento — ó morte por pináculo!
Por que se contemplar este espetáculo
como se de outrem fora, como alheio?

Cessar de música, cessar de ti em
mim, de ti, ó mundo, além de mim, além,
como a volta do filho ao único seio.

Soneto de A Antibiótica Nomenclatura do 
Inferno – Sioge, São Luís, 1977.

Nauro Machado nasceu e viveu na capital 
maranhense. Grande poeta de numerosa obra, 
largamente aplaudida e premiada.
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OS PASSOS DE JOHN PELO BRASIL
Edmílson Caminha

Neto de português, origem do sobrenome 
que nos é familiar, o escritor norte-ame-
ricano John Dos Passos deu a Fernan-

do Sabino, que tanto gostava de bons uísques, 
a ideia para uma espirituosa gozação: “Eis aí o 
verdadeiro Johnnie Walker!” Nascido em 1896, 
o romancista (que também atuou na impren-
sa) é um dos mais talentosos representantes da 
chamada “Geração Perdida”, juntamente com 
Hemingway, Fitzgerald e Elliot. Os romances Pa-
ralelo 42 (1930), 1919 (1932) e O grande capital 
(1936), que compõem a célebre “Trilogia U.S.A.”, 
fazem dele o grande cronista da sociedade ame-
ricana nas primeiras décadas do século XX. A lis-
ta cronológica, de 1678 para cá, em que o jornal 
britânico The Guardian elege os cem melhores 
romances escritos em inglês, apresenta o 1919 de 
Dos Passos na 58ª posição. Politicamente enga-
jado, o homem de letras passou de militante do 
socialismo (quando se bateu entusiasticamente 
pelos anarquistas Sacco e Vanzetti, executados 
nos Estados Unidos em 1927) a defensor ardente 
do capitalismo, fora do qual, convenceu-se, não 
há futuro para a prosperidade humana e para o 
desenvolvimento econômico a que todos os po-
vos têm direito.

Em 1948, John Dos Passos vem ao Brasil 
com a missão de fazer uma série de reportagens 
para a revista Life, uma espécie de O Cruzeiro 
norte-americana. Voltaria duas vezes, em 1958 
e em 1962, o que lhe permitiu testemunhar, por 
sorte, um dos mais ricos momentos da história 
brasileira, fruto das grandes transformações po-
líticas, econômicas e sociais subsequentes ao Es-
tado Novo de Vargas, ao desenvolvimentismo do 
governo Kubitschek e aos problemas com Jânio e 
Jango, o caldo de cultura em que se gerou o golpe 
militar de 1964. Dessa valiosa experiência nasceu 
o livro Brazil on the move, publicado originalmen-
te em 1963, que esperou exatos 50 anos para ser 
traduzido por Magda Lopes sob título O Brasil em 
movimento, com apresentação de Paulo Markun 
(São Paulo : Saraiva, 2013).

“Os brasileiros são ótimos para contar his-
tórias sobre si mesmos”, afirma Dos Passos, que 
aproveita e lembra aquela em que Deus se orgulha 
para um arcanjo de haver criado o Brasil, um dos 
lugares mais belos do planeta, sem furacões nem 
terremotos. “Mas é justo, Senhor, concentrar tanta 
riqueza em um só país?” E o Todo-Poderoso: “Es-
pere até ver o povinho que eu botarei lá...” Sobre 
os nossos homens públicos, percebeu quem real-
mente são: “O Brasil é um país de oratória tem-
pestuosa, mas o latido dos políticos em geral tem-
-se provado mais forte que sua mordida.” Sabe, 
pela explicação de alguém, que nossa burocracia 
é especial “devido ao horror que o brasileiro al-
fabetizado tem ao trabalho produtivo”. E anota: 
“O velho hábito de usar uma unha comprida no 
dedo mínimo era o símbolo da classe educada que 
nunca fizera nenhum trabalho físico, e jamais pre-
tendia fazer.”

Pôde acompanhar o crescimento das fave-
las no Rio de Janeiro, vistas, um tanto simplifica-

damente, como “o sinal e o símbolo da explosão 
populacional que resultou justamente do sucesso 
das medidas de saúde pública”, e deu simplório 
motivo para a resignação dos habitantes com a fal-
ta de energia: “não sabiam ler nem escrever, e por 
isso não precisavam de muita luz artificial”. Ante 
a violência que agora se vê nessas comunidades, 
sua impressão seria outra: “A polícia não se atre-
ve a penetrar ali, mas provavelmente você estará 
mais seguro numa favela do Rio que no Central 
Park em Nova York, ou numa via secundária em 
Washington, D.C.”

Em Belo Horizonte, frente à capela de São 
Francisco de Assis, uma das obras de Niemeyer 
na lagoa da Pampulha, observa: “É estranho que 
um comunista declarado tenha projetado uma 
igreja tão bonita”. Da capital mineira voa para 
o imponente canteiro de obras onde se opera, 
em 1958, o milagre de construir a nova capital 
da república em pouco mais de três anos. Israel 
Pinheiro, presidente da empresa de urbanização 
da futura cidade, reconhece: ‘Só loucos para le-
var adiante um projeto como Brasília”. Ao revê-
-la, quatro anos depois, John Dos Passos é argu-
to o bastante para pressentir um problema que 
só se agravou: “Não há como ver a cidade sem 
ser de carro. Em Brasília, um homem sem carro 
é um cidadão de segunda classe. Os habitantes 
mais pobres terão de desenvolver rodas em vez 
de pés.”

Com relação aos edifícios da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, não erra de 
todo quanto à obra, mas supõe uma inverdade 
sobre quem a idealizou: “O prédio do Congres-
so em si me parece um notável fracasso. Seu 
interior é apertado e mal planejado para seu 
propósito. O exterior é de um feiura frívola di-
fícil de explicar num projetista com tanto talen-
to para efeitos esculturais. Jefferson costumava 
chamar a arquitetura de a mais importante das 
artes ‘porque mostrava muito’. Provavelmente o 
projeto do salão do Congresso expresse o des-
prezo do fiel comunista pela democracia repre-
sentativa.”

De Carlos Lacerda, guardara a figura de 
“um homem alto e notavelmente bonito”, quan-
do o conhecera em Washington, em 1952. Dez 
anos se haviam passado, e o autor sobe a serra 
fluminense ao encontro do “homem mais peri-
goso do Brasil”, para o amigo ao volante do auto-
móvel, que continua: “O problema com Carlos é 
que quando ele começa a falar não sabe quando 
parar. É polêmico. Não consegue abrir a boca 
sem criar uma polêmica.” O motorista aproveita 
a viagem e dá uma esclarecedora aula sobre a 
história brasileira nas últimas décadas, prota-
gonizada, entre outros, por Getúlio, Juscelino e 
Jânio, o histriônico político de São Paulo sobre 
quem o americano escreve: “Como orador para 
as massas, não tinha rival. Ninguém prestava 
atenção às histórias de seu alcoolismo, de sua 
instabilidade emocional, do assédio às moças 
que ficavam sozinhas com ele em seu gabine-
te. Despertou um entusiasmo avassalador. Foi 

eleito presidente por 6 milhões de votos.” Sobre 
a renúncia do homem que frustrara tantos bra-
sileiros, registra: “Alguns meses depois, Adhe-
mar de Barros, que não pode ser acusado de não 
ter humor, anunciou na televisão que não tinha 
conhecimento dos sinistros interesses internos 
que destruíram o programa de Quadros, mas 
podia nomear os interesses estrangeiros. Eles 
eram Haig & Haig, Teacher’s, John Walker etc.” 
– marcas famosas entre os bebedores de uísque, 
como o ex-presidente.

Hoje, John Dos Passos certamente atualiza-
ria O Brasil em movimento, para dizer da incúria 
do Estado, da inépcia crônica, da corrupção ins-
titucionalizada. A quem lhe pedisse uma opinião, 
poderia responder:

— Em 1962, afirmei sobre a incompetência 
de João Goulart: “Com um governo que não con-
segue impedir que os empregados roubem os se-
los das cartas nas agências dos correios, o racional 
seria se exigir menos, em vez de mais poder para 
os políticos”. Infelizmente, pelo que vejo, o Brasil 
se movimentou pouco, nestes últimos 50 anos...     

               

O Cego de Jericó 

Teodoro Ramos

I 

... E saiu gritando atrás da multidão;
Com uma paciência e fé de Jó.
Implorando a Jesus lhe dar a visão,
Aquele pobre cego de Jericó.

II 

Jesus mandou que lho trouxessem.
Pois dele ficou com muita dó.
E para olharem o que quisessem,
Abriu os olhos do cego de Jericó.

III 
 

“Vê, a tua fé te salvou”.
Disse-lhe Jesus, e foi só.
Agradecendo e louvando andou,
Agora o ex-cego de Jericó.

IV 

Talvez o que falta hoje em nós, 
É a fé que reduz montanha a pó.
Mesmo levando uma vida atroz;
Viva em cada um, o cego de Jericó. 
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ANTÔNIO HOUAISS: A ENCICLOPÉDIA
BRASILEIRA FAZ 100 ANOS – I

Rossini Corrêa

Quero agradecer, desvanecido, a gentileza 
do convite realizado pelo fraterno amigo 
Fabio de Sousa Coutinho, intelectual de 

alta estirpe, e Presidente da Associação Nacional de 
Escritores-ANE, para proferir menos do que uma 
conferência, mas algumas simples palavras, alusivas 
ao centenário de nascimento desta extraordinária 
personalidade da cultura brasileira, que foi Antônio 
Houaiss, nascido em 15 de outubro de 1915, no Rio 
de Janeiro e ali falecido em 7 de março de 1999. Na 
pessoa de Fabio de Sousa Coutinho saúdo todos os 
presentes, pedindo-lhes antecipadas desculpas pela 
propaganda enganosa residente no convite que esti-
mulou as suas vindas a este encontro: Antônio Hou-
aiss: a enciclopédia brasileira faz 100 anos. 

Explico-me: não pelo homenageado, me-
recedor, por todos os títulos, do pregão eletrônico 
em questão. Mas sim, pelo conferencista, quase que 
sem novidades, o qual vai proceder a um esforço 
de construção de alguma síntese referente à figura 
polimorfa de intelectual que foi Antônio Houaiss, o 
quinto dos sete filhos de Malvina Farjalla Houaiss e 
Habib Assad Houaiss, libaneses maronitas, que dei-
xaram o mundo asiático e partiram para a aventura 
da América, trazendo consigo uma tradição cultural 
complexa, vinculada ao patriarca medieval Maron, 
por meio da qual o cristianismo ali desembarcou, 
plantando raízes definidoras de parte expressiva do 
seu universo demográfico e cultural. 

São João Maron, monge sírio, foi tornado 
mártir em 410 d.C, em contraposição ao seu rigo-
roso ascetismo, anacoreta que era, formando uma 
comunidade ao redor do Monte Libano, que sobre-
viveu a seu sacrifício, distante das disputas entre Or-
todoxos (de convicção pré-calcedoniana, contrária 
às crenças melquitas ou imperiais, dos que seguiam 
doutrinariamente o Imperador de Constantinopla) 
e Miafisistas (crédulos na natureza unida de Cristo, 
conjugadas a divina e a humana). Segundo notícia 
de Luis Ignácio Amorós, médico e teólogo católico 
da Espanha, já em 686 d.C, o abade foi canonizado 
e reconhecido como São João Maron, Patriarca de 
Antioquia e todo o Oriente, com a sua comunidade 
filiada mais a Roma do que a Constantinopla, sob as 
bênçãos do Papa Sérgio. 

O papel dos maronitas foi o de disseminar o 
cristianismo, irrigando a sua presença sob signo oci-
dental, em meio àquilo que seria reconhecido como 
o embate entre Padres Gregos (do Oriente) e Padres 
Latinos (do Ocidente), que disputavam a hegemonia 
argumentativa da fé crística. Não espanta, portanto, 
que na condição de libaneses maronitas, isto é, em 
diálogo com as perspectivas ocidentais da fé, Malvi-
na Farjalla Houaiss e Habib Assad Houaiss tenham 
viajado do Oriente para o Ocidente e aportado nas 
praias do Brasil, especificamente, na Cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro.

Antônio Houaiss foi uma emergência múl-
tipla dentro deste encontro de imigrantes libaneses 
maronitas com um país de recepção como o Brasil, 
em si mesmo, formado por duas correntes demo-
gráficas adventícias, de pouco mais de cinco sécu-
los, uma europeia e outra africana, aqui reunidas 
no encontro desigual de civilizações que envolveu e 
destituiu o ameríndio, o elemento autóctone, antigo 

senhor da terra conquistada. Por emergência múl-
tipla quero significar que Antônio Houaiss, ainda 
adolescente, já era perito-contador formado pela 
Escola de Comércio Amaro Cavalcanti, para depois 
realizar o curso superior de Letras, na antiga Fa-
culdade Nacional de Filosofia, da Universidade do 
Brasil, atualmente, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ. 

No decorrer de sua caminhada, como bem 
destacou Arnaldo Niskier, alguns acontecimentos 
interpessoais relevantes prefiguraram o destino tri-
lhado pelo polímata Antônio Houaiss. O primeiro 
deles foi ter encontrado entre os seus professores, na 
Escola de Comércio Amaro Cavalcanti, a Ernesto de 
Faria Júnior, o qual, um dia, chamaria de “um in-
comparável professor” e a Joaquim Matoso Câma-
ra Júnior, este, “então o maior linguista do país”. O 
segundo, em complemento, foi devido à amizade 
construída na Faculdade Nacional de Filosofia, com 
Olavo Aníbal Nascentes, “o filho de Antenor Nas-
centes”, este, igualmente reconhecido como um dos 
principais estudiosos do vernáculo no século XX, 
também dicionarista, autor do Dicionário Etimoló-
gico da Língua Portuguesa. 

Foram influências, pois ninguém semeia so-
zinho, que demarcaram o território e indicaram a 
direção de um destino para o jovem estudante, que 
se faria crítico literário, filólogo, lexicógrafo, tradu-
tor, enciclopedista e muito mais, em legendas que 
podem ser resumidas nas duas condições maiúscu-
las de cidadão e de pensador. Nada melhor do que 
conceder a palavra ao homenageado, que morava 
em Copacabana, na região onde se encontra a Si-
queira Campos, contando com o mar como cená-
rio próximo e permanente: “Éramos uma família 
remediada. Meu pai tinha um armarinho. Passou o 
tempo, ele não enriqueceu. Nós vivíamos em duas 
casas geminadas, na frente de uma vila que nascia na 
Avenida Atlântica e morria na praça Serzedelo Cor-
rêa. Assim, minha infância ficou realmente marcada 
por Copacabana. Quando fomos morar em Ipane-
ma eu já tinha quinze anos de idade. De modo que, 
na minha infância, fui um filho do areal e do cipoal 
de Copacabana” . Nascido durante a Primeira Guer-
ra Mundial, o tempo em questão, de sua meninice, 
sem dúvida, remete para a década de 20 do Rio de 
Janeiro, no quando e no onde passaria a história do 
Brasil moderno, cuja Belle Epoque acabou em 1914, 
iniciando-se, entre outros relevantes episódios, com 
a Revolta do Forte de Copacabana, em 1922.

Trata-se do contrário do menino de engenho, 
em um resgate de um cenário urbano com arbustos, 
frutos e o mar por sentinela: “O que caracterizava 
aquele areal, o que hoje se vê vestigialmente no Le-
blon, era um cipoal imenso. E ali nasciam moitas 
de pitanga, a fruta que mais ficou gravada na mi-
nha memória gustativa. Quando vejo uma pitanga, 
recordo-me fatalmente da minha infância. É a asso-
ciação inevitável. E por isso mesmo a pitanga é para 
mim a fruta mais gostosa até hoje. Quando posso 
comer pitanga, mesmo verdolenga,  sinto um prazer 
imenso. Copacabana foi para mim o ensino primá-
rio...”. Em se tratando de educação, muito a propó-
sito, Antônio Houaiss destacou em sua trajetória a 
figura de Anísio Teixeira, que o resgatou de expulsão 

consumada na Escola de Comércio Amaro Caval-
canti, consequência das lides em favor da autonomia 
escolar, permitindo que, formado perito-contador, 
aos 16 anos ingressasse na vida prática, como pro-
fessor de datilografia, seguida de mecanografia e de-
saguada na língua portuguesa.

A linguística ingressou no cardápio de Antô-
nio Houaiss, por meio de Joaquim Matoso Câmara 
Junior, e aquele jovem, beneficiário de estudos com-
plementares e emancipado por seu genitor, logo co-
meçou a proferir 11 horas diárias de aulas, até que 
chegasse à condição de professor concursado da 
Prefeitura do Distrito Federal, em cuja Escola Pau-
lo de Frontin conheceria Ruth Marques de Salles, 
sua aluna e depois esposa, casados em 1942. O nos-
so personagem, na altura, trilhava os caminhos da 
Faculdade de Filosofia, preparava alunos para nela 
ingressarem, bem como candidatos ao Itamaraty, 
fato que permitiu que fosse indicado, pela Divisão 
Cultural do Ministério das Relações Exteriores, para 
ser professor do seu Instituto de Cultura Uruguaio-
-Brasileiro, vivendo no país do Cone Sul,  tarefa que 
envolveu Ruth, que gostava de viajar, e o estimulou a 
realizar, mais tarde, concurso para a carreira diplo-
mática, de onde seria violentamente afastado pelo 
Golpe Militar de 1964, assim como o foi o poeta Vi-
nicius de Moraes.

O processo de autoconstrução de Antônio 
Houaiss, de semeadura em semeadura, sempre o re-
lacionou com o objeto que transfigurou a sua vida: 
o livro. Produto quase que exclusivamente da escola 
pública de contextos pretéritos, o futuro enciclope-
dista, entre estímulos e perseguições, conviveu com 
professores que eram mestres, no sentido douto da 
expressão, os quais detinham a particularidade de 
serem escritores que, sabendo-o ou desconhecendo-
-o, estavam a preparar uma tempestade de inteligên-
cia edificada na cultura brasileira: mais o sabendo, 
com certeza. Assim foi que o jovem diplomata foi 
convocado por Francisco de Assis Barbosa para uma 
audiência com o Presidente Juscelino Kubitschek, no 
propósito de discutir a documentação do seu qüin-
qüênio na Presidência da República. O Primeiro 
Magistrado deu-lhe quinze minutos para discorrer 
sobre o plano de trabalho, ao que o proponente re-
darguiu, declarando precisar de 25 minutos, levando 
o Presidente a consignar: “Estou vendo que o senhor 
tem pelinho nas ventas”. Passaram-se 45 minutos e, 
do encontro, resultaram 83 volumes, havidos como 
a mais exemplar documentação de um período pre-
sidencial no Brasil.

Por estes e outros caminhos, preparou-se 
Antônio Houaiss para ser o enciclopedista, por ex-
celência, do Brasil no século XX, ultrapassando em 
muito a condição de organizador e autor de verbetes 
da Delta-Larousse, em 12 volumes e da Mirador In-
ternacional, em 20 volumes e um atlas, o que permi-
tiu que o comparassem a Louis de Jaucourt, multifá-
rio  colaborador da Enciclopédia editada por Denis 
Diderot e Jean D’Alembert, no ciclo de preparação 
intelectual do advento da Revolução Francesa, com 
a pretensão de ressignificar o pensamento acumula-
do na história da humanidade, em especial combate 
ao feudalismo e à escolástica, em perspectiva racio-
nalista, cientifica e positiva. A mim não me parece 
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de todo pertinente a comparação, desde que Louis, 
Chevallier de Jaucourt, com todos os méritos de que 
é detentor, inclusive, por haver escrito os verbetes 
políticos que o Barão de Montesquieu se recusou a 
articular, e mesmo terminando por ser reconhecido 
como “o colaborador mais activo da Enciclopédia”, 
não obteve o reconhecimento intelectual de Rou-
sseau, Montesquieu e Voltaire. Melhor seria con-
signar que, com a capacidade de trabalho de Louis 
Jaucourt, Antônio Houaiss mais esteve para o Rous-
seau, o Montesquieu ou o Voltaire do enciclopedis-
mo brasileiro. 

Registre-se, por oportuno, que a própria ideia 
de enciclopédia não nascera às vésperas da Revolu-
ção Francesa, quando os Iluministas começaram a 
formatar o grande livro em 35 volumes, somando 
duas séries, textos e estampas, nas quais dois tomos 
são de índices gerais das matérias ali contidas, que 
vão do “Discurso Preliminar”, de D’Alembert, a ar-
tigos e verbetes versando sobre indústria, lavrador, 
imposto, sensações, superstições, imortalidade, sen-
timento íntimo, manufatura, propriedade, progres-
so, Estado, paz, tolerância, autoridade, corrupção, 
tirano, opressor, padre, teocracia, espécie humana, 
hobbismo, igualdade natural, povo, nação, monar-
quia, representantes e guerra, entre tantas outras te-
máticas ali desenvolvidas. 

De qualquer maneira, convém registrar que, 
já em 1675, Colbert sonhava com a publicação, pela 
Academia das Ciências, do que viria ser a Descrição 
das Artes e Ofícios; sucedida pelo Dicionário das 

Artes e Ofícios, de Thomas Corneille, em 1694; pelo 
Dicionário Histórico e Crítico, de Pierre Bayle, em 
1697; pelo Lexicon Technologicum, de John Harris, 
em 1704; pela Cyclopaedia, de Epharaim Chambers, 
em 1728; pelo Dicionário Universal Francês e Lati-
no, dos Jesuitas, em 1743; até que se chegasse à En-
ciclopédia, ou Dicionário Universal das Ciências, 
Artes e Ofícios, de Le Breton, de 1748. Só em 1751 
seria publicado o volume inaugural da Enciclopé-
dia ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e 
Ofícios, contendo o referido “Discurso Preliminar”, 
de D’Alembert, cuja inspiração maior foi decorrente 
do Dicionário Histórico e Crítico, de Pierre Bayle, 
recebendo os Iluministas a acusação dos Jesuítas, de 
que eram plagiários do seu Dicionário Universal 
Francês e Latino, contendo o Significado e a De-
finição tanto das Palavras como dos Termos Pró-
prios de cada Estado e de cada Profissão, a Expli-
cação de tudo o que contém as Ciências e as Artes, 
em seis volumes. 

Antônio Houaiss foi herdeiro desta notável 
tradição, filtrando-a segundo a sua vocação de sábio 
renascentista, por definição, plural, à qual conjugou 
fatores como uma visão universalista do mundo, 
uma erudição fértil, densa e variada e uma simpli-
cidade socrática virtuosa, de quem, amando o saber, 
alimentava a sua fome, com a convicção de que tudo 
estava por conhecer. Eis os fundamentos do enci-
clopedismo à brasileira, do mais do que produtivo 
intelectual, mestre na conjugação da tradução e do 
humanismo, em consonância com a escola fundada 

por Odorico Mendes, sábio maranhense que verteu 
para o vernáculo, de Homero a Voltaire, reinventan-
do-os. 

Enquanto tradutor pertenceram à lavra de 
Antônio Houaiss trabalhos como O Negro na Lite-
ratura Brasileira, de Raymond S. Sayers, Do Latim 
ao Português, de Edwin B. Williams e Ulisses, de 
James Joyce. Este, em particular, foi um mais do que 
relevante serviço, posto que, na altura, se encontra-
va na categoria de livro intraduzível, conhecido por 
poucos no mundo, e no Brasil, em especial, salvo o 
pioneirismo critico de Sérgio Buarque de Holanda, 
que o revolveu e analisou, se antecipando a escrito 
de Gilberto Freyre sobre o autor irlandês. 

É de se registrar que Antônio Houaiss estava 
mais do que equipado para a tarefa da tradução do 
Ulisses, de James Joyce, pela sua confessada facili-
dade com as línguas, fato que, quanto ao inglês, se 
tornara um verdadeiro relacionamento intimo, que 
lhe permitiu ser dicionarista neste idioma, quando 
produziu o Dicionário Universitário Webster Ing/
Por Por/Ing, com mais de 40 mil verbetes, ou quan-
do, em parceria com Catherine B. Avery publicou o 
Novo Dicionário Barsa das Línguas Inglesa e Portu-
guesa. Esta circunstância, entretanto, por si só, não 
levaria alguém a reinventar em português o Ulisses, 
de James Joyce, pois, sem lugar à dúvida, exigia tam-
bém o seu quê e o seu quanto de ousadia, destemor e 
disposição para viver a condição de intelectual como 
aventura de espírito, em busca de desafiantes para-
gens criadoras. E assim foi feito. 

GALO DA MADRUGADA
Daniel Barros

Acordar cedo com uma leve ressaca, para acompanhar o galo. Levanta, 
toma um bom café, e se prepara, nada de relógio, cordão de ouro, 
carteira... apenas dinheiro  espalhado  em vários bolsos, identidade 

no compartimento interno da bermuda. Assim, quase “nu”, comete os pri-
meiros desatinos do dia. Não passar protetor solar, por não gostar do cheiro, 
nem usa chapéu, pela preocupação de perdê-lo.

O clube carnavalesco GALO DA MADRUGADA surgiu em 1978, na 
Rua Padre Floriano nº 43, bairro de São José, Recife, capital de Pernambu-
co, criado por Enéas Freire. Em 1995 foi oficialmente considerado o maior 
bloco de carnaval do mundo pelo Guinness book, livro dos recordes. O clube 
dos mascarados Galo da Madrugada atingiu, em 2011, um milhão e setecen-
tas mil pessoas. De lá para cá, não para de crescer. Em 2012, dois milhões. 
Este ano estima-se que acompanharam, pelas ruas do centro de Recife, cerca 
de 2,5 milhões de foliões. 

O sol matutino do Nordeste do Brasil já o fez arrepender-se dos des-
varios cometidos, um deles, esquecer o protetor solar. Apesar de ser avesso a 
corridas (Cooper), inicia seu carnaval correndo, pois precisa chegar à Frevio-
ca — onde as melhores músicas eram cantadas — que está à frente no bloco. 
Quase na metade da corrida, uma pequena parada, ôba! Uma cerveja, latão a 
dois e cinquenta centavos, ótimo preço. Mais outro “corridão”, e agora o que 
o aflige é o medo de não encontrar banheiro, o que fazer? Sem beber não dá, 
sem ter onde se aliviar, lascou!

Indubitavelmente o maior bloco do mundo. E será difícil ser batido 
um dia, a não ser que haja uma drástica redução da população recifense. A 
alegria do frevo é contagiante: impossível ficar parado. Popular e democrá-
tico, pois ao menor sinal de mudança no ritmo pernambucano, os foliões 
protestam até a volta dos ritmos tradicionais. O maior bloco de carnaval do 
mundo também poderia ser o maior bloco gay do planeta! (Duvido haver 
concentração semelhante em qualquer outra parte.) Que meus amigos per-
nambucanos não fiquem com mágoa de mim, mesmo porque tal convívio 
só demonstra o espírito de respeito à diversidade deste povo magnífico, de 

uma cultura esplêndida e tão diversa na riqueza de ritmos e imagens, o que 
ressalta a tradição e alegria pernambucana.

Todos os anos, um notável esquema de segurança é montado, com po-
liciais dispostos ao longo de todo o trajeto. Acompanha-se a Frevioca na mais 
tranquila paz, até o final do desfile. Quando os primeiros blocos já estão dis-
persos, para-se para tomar uma cerveja. É aí que, de repente, abre-se no meio 
dos foliões um espaço e as pessoas começam a correr. Típico de início de 
briga. Homens, mulheres, velhos e crianças buscam lugar seguro. Entretan-
to, para o bem dos foliões, surgem vários homens com bonés cor de laranja, 
a Polícia Militar, que trajam tais bonés para serem mais bem identificados no 
meio da multidão. Delinquentes iniciam uma tentativa de arrastão, como é 
característico dessa corja de marginais, covardes e oportunistas, correm da 
polícia, justamente em direção à  população ordeira, causando ainda mais 
medo a todos.

E para não perder o costume — contrariando o poeta João Carlos 
Taveira e o professor Ático Villas Boas, que sonham com o dia em que eu 
abandone as armas para me dedicar inteiramente às letras, como fez Rubem 
Fonseca — ou até mesmo pelo instinto profissional, sinto-me compelido a 
algo fazer, mas o quê? Como foi dito, estava “nu”, totalmente desprovido de 
qualquer instrumento de trabalho para devida intervenção.  Como ajudar, 
sem pôr em risco a própria vida e a das pessoas que estavam ao lado? Nis-
so, vendo a aproximação dos policiais, escolhi um dos marginais que corria 
na frente.  Súbito, desferi  um chute certeiro na canela dele,  que titubeou e 
caiu um pouco mais adiante, sendo agarrado pelos policiais que vinham logo 
atrás. Vendo isso, um “marinheiro”, pois assim estava fantasiado um brincan-
te ao lado, sujeito baixo de rosto redondo e faces suadas, aproveita o descuido 
de outro pulha e o pega pelo pescoço, entregando-o à polícia. Logo começam 
os aplausos de apoio e agradecimento àqueles homens e mulheres, cabeças 
laranja, que com suas honradas ações, permitem que se brinque o carnaval 
com paz e tranquilidade. Assim, Pernambuco tem não só o maior e mais belo 
carnaval do Brasil, mas também o mais seguro e prazeroso.
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O VELHO DA HORTA
M. Paulo Nunes

Aproveitando a voga do reaparecimento do Auto 
da Compadecida, de Ariano Suassuna, um dos 
textos fundamentais de nossa dramaturgia, em 

que o autor reconstitui as características cênicas do auto 
vicentino, vinculando-o às inquietações e aos problemas 
atuais, no que respeita ao seu conteúdo, evoquemos um 
pouco a figura do criador dessa forma dramática, o cha-
mado “Plauto português”, Gil Vicente, a propósito do 
recente desaparecimento do seu continuador, em nossa 
dramaturgia, o acadêmico, de saudosa memória, que aca-
bamos de mencionar. E assim o fazendo, estarei revivendo 
um dos períodos mais ricos de minha atividade docen-
te, quem sabe se não o melhor dessa aventura intelectual, 
qual a de lecionar literatura no Liceu e na Faculdade de 
Filosofia? A releitura recente de uma das peças mais signi-
ficativas da obra do mestre Gil, a conhecida farsa O Velho 
da Horta, a história do velho gaiteiro apaixonado por mo-
cinhas, espécime encontradiço ainda hoje, a cada passo, 
nos inspirou a redação da nota de hoje.

A peça em exame, aparecida em 1512, constitui o 
texto abreviado que se contém na coletânea organizada 
por Antônio José Saraiva, publicado pela Portugália Edi-
tora, de Lisboa, em 1967, com o título Teatro de Gil Vicen-
te, sendo ela o texto de abertura dessa coletânea.

Em palavras textuais, que guardam o estilo carac-
terístico da época medieval portuguesa, assim está dito no 
entrecho:

“A seguinte farsa é o seu argumento: que um ho-
mem honrado e muito rico, já velho, tinha u~  a horta; e an-

dando u~  a manhã por ela espairecendo, sendo o seu hortelão 
fora, veio u~  a moça de muito bom parecer buscar hortaliça, 
e o velho em tanta maneira se namorou dela, que per via 
de u~  a alcouviteira gastou toda sua fazenda. A alcouviteira 
foi açoutada, e a moça casou honradamente. Foi represen-
tada ao mui sereníssimo Rei Dom Manuel o primeiro deste 
nome, era do Senhor de 1512”. (Ob. cit. p. 31)

Não vamos reconstituir a farsa, em toda sua estru-
tura, que o espaço da coluna não comporta, mas apenas 
pinçar algumas passagens do diálogo da paixão e do des-
prezo entre o Velho e a Moça, a fim de que se possa sur-
preender a força do sentimento lírico do bom mestre Gil 
e, em contrapartida, a sua vis satírica.

Velho, (ao surpreender a Moça, em seus domínios)
“ – Que rosa! Que diamante! / Que preciosa perla 

fina! / Ó fortuna triunfante! / Quem meteo um velho aman-
te / com menina! / O maior risco da vida, / e mais perigoso, 
é amar; que morrer é acabar, / e amor não tem saída. / E 
pois penado, / ainda que seja amado, / vive qualquer ama-
dor, / que fará o desamado, / e sendo desesperado de favor?” 
(Ob. cit. pp. 34-35)

Moça
“ – Não vedes que sois já morto, / e andais contra 

natura?
Velho
“ – Ó flor da mor formosura, / quem vos trouxe a 

este meu horto? / Ai de mi! / Porque assi como vos vi, / cegou 
minha alma e a vida, / E está tão fora de si, / qu’em partindo 
vós daqui, / é partida.” (Ob. cit. p. 35)

Moça
“ – Já perto sois de morrer. / Donde nace esta sandi-

ce, / que, quanto mais na velhice, / amais os velhos viver? / 
E mais querida, / quando estais mais  de partida, / é a vida 
que leixais? (Ob. cit. pp. 35-36)

Velho
“ – Tanto sois mais homicida, / que, quando mais 

amo a vida, m’a tirais. / Porque a minha hora d’agora / val 
vinte anos dos passados. / Que os moços namorados / a 
minha mocidade os escora, / mas um velho / em idade de 
conselho, / de menina namorado... / Ó minha alma e meu 
espelho!” ( Ob. cit. p. 36)

Moça
“ – Ó miolo de coelho / mal assado!”
Velho
“ – Quando for mais avisado / quem d’amor vive 

penado, / terás menos siso amando, / porque é mais namo-
rado. / Em concrusão, / que amor não quer rezão, / nem 
contrato, nem cautela, / nem preito, nem condição, / meu 
penar de coração / sem querela.” (Idem)

Vamos parar, por enquanto, em vez de seguir o 
sofrimento do velho, na sua paixão desalentada em uma 
das mais perfeitas farsas de nossa língua. E numa home-
nagem ao criador do mais rico teatro popular da literatu-
ra de língua portuguesa, leiamos Gil Vicente, deixando-
-nos penetrar da suavidade de seu lirismo, que guarda 
muito das características da poesia provençal e da sua 
sátira desapiedada, primeira manifestação literária de 
Portugal.

A VIDA ÁVIDA DE UM RIO QUE PEDE 
VIDA À VIDA NA LAMA

Diego Mendes Sousa

Estivemos na terra natal de Cláudio Manuel da Cos-
ta, dez dias antes dos acontecimentos trágicos que 
marcaram a memória do país. Nosso taxista em 

BH, seu Marcelo, durante a viagem até Tiradentes, nos 
alertou para a mancha marrom-escura do minério na 
copa e no caule das árvores, à beira da estrada, e ressaltou, 
em embalo de profecia, “vocês não sabem o que esses loucos 
fazem atrás dessas montanhas”, e continuou mais grave: 
“eles irão acabar com tudo”. Ouvimos em silêncio, impres-
sionados com a intensa movimentação de caminhões a 
carregar a riqueza daquela geografia rara e bela, avistada 
do Pico do Itacolomi.

Como é verdade o que pondera o provérbio chi-
nês, que abre A Vida e A Vida de um Rio Morto (Tragédia 
do Rio Doce) [2016] de Carlos Nejar, “em cada rio há um 
livro para ser lido em voz alta”, é em alto tom de humani-
dade, que o poeta jorra o seu longo poema sobre o grito 
da dor advindo do distrito de Bento Rodrigues, em Ma-
riana, região central de Minas Gerais, desde novembro de 
dois mil e quinze, quando houve a ruptura da Barragem 
do Fundão, cujo desastre ambiental ocasionou a morte do 
Rio Doce, que abraça o Estado do Espírito Santo, onde 
vivem Carlos Nejar e sua Elza.

Antes da leitura do vasto poema de Carlos Nejar, 
havíamos lido Os Afogados de Mariana [2015] de Pas-
choal Motta, que, esteticamente, aponta o sofrimento 
do povo mineiro com a lama de resíduos que arrasou 
muitas vidas. 

Trecho final do poema de Paschoal Motta:

Fabrico um barco de sonhos,
mas navego, já sem rumo,
com os mortos de Mariana,
SOS, num dilúvio de absurdos.

A presente obra de Carlos Nejar é o primeiro me-
morial poético da alma do Rio Doce, rio hoje morto, que, 
de suas águas cheias de ferro, manganês e alumínio, res-
suscita ávido nas mãos de Carlos Nejar, a transcrever as 
suas fortunas e as suas misérias, a sua glória e também o 
seu desespero diante da lama mortífera. 

Alma que corre no curso do coração do homem, a 
reverter as dores dos que sofrem, às margens do nascente 
da Serra da Mantiqueira, até o Oceano Atlântico.

A evocação a Alphonsus de Guimaraens e ao céle-
bre poema Ismália, remonta à loucura que é o destino do 
homem, com suas ambições e egoísmos em ver lua no céu 
e no mar. Outras referências são levantadas no decorrer 
do poema, a mais nítida e aguda é sobre João Cabral de 
Melo Neto e a revelação do rio da sua infância no Recife, 
chamado Capibaribe. Carlos Nejar nos traz Hemingway e 
a saudação ao seu O Velho e o Mar, cujo intuito, cremos, 
seja dobrar sinos para que uma geração inteira observe 
que o fim do homem começa no umbigo, e que a natureza 
bruta reage.

Metalinguagem, releituras das obras alheias e da 
própria obra, a evidenciar Canga e outros importantes 
textos seus, porque Carlos Nejar é criador vivo, aberto ao 
novo e a tudo que é ousado. 

A Vida e A Vida de Um Rio Morto (Tragédia do 
Rio Doce) é atual, retrato de um tempo de desamor, 
onde os privilégios a poucos e a injustiça, imperam gri-
tantemente, e ouvimos, no fundo, o túnel da nossa im-
perfeição, como sacraliza Carlos Nejar, nos versos que 
condenam a mineradora Samarco, por seu crime sem 
precedentes.

Na realidade, o que Carlos Nejar reafirma é o 
choque e a tortura que um inventário de lama trouxe 
ao país. 

Brasil que vive corrupção, sujeira profunda que 
passeia nas veias doentes da nação. Essa República não é a 
que queremos, nem a que merecemos.

A juventude temática registra a dicção futura de 
Carlos Nejar. 

Um grande escritor como ele, não poderia pas-
sar imune aos fatos contemporâneos, à civilização do 
absurdo. Moradores ribeirinhos, bois, cavalos, seres 
marinhos, peixes, anfíbios e répteis são nossos irmãos 
devastados, nas pétalas sangrentas da nossa falsa hu-
manidade. 

Carlos Nejar é invicto em suas palavras, inventivo 
e inovador, um profeta de fortíssima almação.

Encontramos demasiada beleza em seu poema 
único e lírico, longe da contenção heroica, sendo suave-
mente épico. Carlos Nejar nomeia restos como caroços 
de ferro, lances eruditos de quem conhece a linguagem e 
sabe mistificar a sobrevivência dos símbolos, com armada 
metáfora e música.

A Vida e Vida de um Rio Morto (Tragédia no Rio 
Doce) é a voz interior do Rio Doce, rio bêbado, induzido, 
desolado, em defuntamento. Rio eterno no coração da sua 
gente, rio letrado que ensinou o trajeto da vida em movi-
mento, em ação contínua, agora mapa de um orçamento 
de males, como assevera Carlos Nejar. 

Rio que ressuscita da sua triste e amarga história, 
que se ilumina vivo no leito, que revive na corrida alada 
da poesia misteriosa e mágica de Carlos Nejar.

Trecho final do poema de Carlos Nejar:

E ninguém sabe o que rege
Em campos de sol a prata,
pelas montanhas e sebes.
Agora ninguém o mata.


