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ANITA
Flávio R. Kothe

Malfeito ou mau fado, destino ou fardo, não sei, me puseram o 
nome de Anita, impuseram que eu me compusesse com Anita 
Garibaldi, aquela que lutou contra a dominação no sul do Bra-
sil e na Itália, como se batalhar, cá e lá, fosse nossa destinação. 

Nomes marcam. Como se fossem estigmas no ar, cicatrizes no rosto, predesti-
nações. Ninguém profere seu nome em vão. Nomes não deveriam ser dados a 
bebês. Só no fi m da adolescência se teria de buscar na fl oresta de símbolos o 
nome predestinado.

Eu me esforcei para conhecer de perto a pintura europeia e norte-ame-
ricana, procurei trazer para cá o que vi de melhor, mas a reação que sofri nessa 
cidade, entre seus intelectuais e magnatas, foi tal monta que, hoje vejo, acabei 
capitulando: na imprensa, artigos de foram montados contra mim como lobos a 
uivar; nas exposições, meus quadros vendidos foram devolvidos ou destruídos; 
na alta sociedade, fui excluída. Havia mais talento entre imigrantes pobres do 
que entre os latifundiários, mas só estes apareciam como artistas. Querendo 
acertar, errei; seguindo bons conselhos, me perdi.

Continuação na página11

A SAGA DA 
GERAÇÃO PERDIDA

M. Paulo Nunes

ANa boêmia intelectual dos anos 20, representada pelos que gravita-
vam em torno do prestígio intelectual de Gertrude Stein, a incenti-
vadora das mais expressivas vocações artísticas surgidas na década 
– Hemingway, Picasso, Fitzgerald –, o último sobressai dentre todos 

como o mais assinalado pelo espírito daquela geração, verdadeira réplica dos 
“vencidos da vida” do último quartela do século XIX, em Portugal, de que se 
tornaria fi gura expressiva o romancista Eça de Queiroz.

Pela irreverência do espírito, pela permanente disponibilidade intelec-
tual, pelo sentimento da evanescência das coisas, que constitui um dos grandes 
temas da criação literária, acima de tudo pela fi delidade na reconstituição dos 
valores dominantes naquela época, F. Scott Fitzgerald se torna dentre todos o 
romancista mais representativo.

Continuação na página 5

Após um convívio de vinte e sete anos, iniciado quando Fontes de 
Alencar chegou a Brasília, em 1989, para integrar a primeira com-
posição do STJ, aqui estou, nesta noite, para, com a brevidade que 
as circunstâncias impõem, recordar e louvar o companheiro que 

nos deixou no dia 2 de julho deste ano. 
Creio que o fato de estarmos na ANE, uma das casas que o Ministro 

Fontes mais cultivou, me dispensa de considerações sobre a notória atenção 
que dedicava a ela e, por extensão, a seu importante Museu do Escritor, diri-
gido com igual zelo por Napoleão Valadares. Entendo que me cabe, isto sim, 
deixar falar o coração saudoso de parceiro, externando, por conseguinte, uma 
genuína admiração. 

Educado por seu pai no leito da eterna tradição humanística da latinida-
de, o nosso primoroso ex-presidente afeiçoou o espírito a todas as virtudes que 
fazem da amizade a fi na fl or da civilização humana. É muito à vontade, pois, que 
recordo um amigo cujo convívio foi um constante encantamento, conhecedor 
consumado de todos os segredos do código da amizade – a lealdade, a fi delidade, 
o respeito pela pessoa do amigo, a benevolência, a tolerância, o desinteresse, a 
cordialidade, a simpatia, a doçura no trato, e essa faculdade de se anular, de se re-
trair, de não se impor, que é o fundamento da amizade, só encontrada, segundo 
Cícero, nos indivíduos autênticos, não dissimulados, dotados de confi ança em si 
mesmos e independência. 

Onde quer que esteja, Luiz Carlos Fontes de Alencar saberá reconhe-
cer que não é por lisonja que o afi rmo, pois o mestre latino lhe terá ensinado 

que não são próprias da amizade a adulação e a baixa complacência. A 
amizade só é possível sobre o fundamento da virtude, disse Cícero, SINE 
QUA AMICITIA ESSE NON POTEST, isto é, a amizade só pode existir 
entre homens de bem, a que ecoa Montaigne, “l’amitié ne se met jamais 
qu’entre gens de bien”. É esse tipo de amizade que desejo celebrar em Fontes 
de Alencar, uma amizade cimentada por uma reciprocidade de cuidados e 
assistência, afeição e conselhos, e nascida de uma comunhão de gostos, de 
um parentesco de espírito e de uma identidade de inclinações, bem diversa  
da cumplicidade e da aliança selada por compromissos inconfessáveis e 
por manobras escusas que corroem e degradam a independência. Nada 
mais agradável, nada mais compensador do que a amizade, nada que mais 
enriqueça a alma.

Homenagear Fontes de Alencar, como o Museu do Escritor da 
ANE  faz neste encontro fraterno, é, portanto, um gesto de elevado sen-
tido de justiça, exatamente como os que ele praticou durante toda a sua 
digníssima vida de fi lho, marido, pai, avô, irmão, juiz, professor, confrade 
acadêmico e, por último mas não menos relevante, escritor e intelectual de 
primeira ordem. 

Agradeço a presença de todos, em particular a da querida D.Ilma, e 
exalto, ainda uma vez, a iniciativa da direção do Museu do Escritor, que con-
tribui, com a exposição que ora se inaugura, para manter viva e presente a 
memória de companheiro tão formidável.
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OS SEIOS

Luís Delfino

Nunca te vejo o peito arfar de enleio,
Quando de amor, ou de prazer te ebrias,
Que não ouça lá dentro as fugidias
Aves, baixo alternando algum gorjeio...

Aves são, e são duas aves, creio,
Que em ti mesma nasceram, e em ti crias,
Ao arrulhar de castas melodias,
No aroma quente e ebúrneo do teu seio;

Têm de uns astros irmãos o movimento,
Ou de dois lírios, que balouça o vento,
O giro doce, o lânguido vaivém.

Oh! quem me dera ver no próprio ninho
Se brancas são, como o mais branco arminho,
Ou se asas, como as outras pombas, têm...

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
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CRÔNICA DE NATAL
Danilo Gomes

“Deixe que a mão escreva.”

Anderson Braga Horta,  
no livro de poemas “Pulso”.

Eu queria escrever uma crônica de Natal 
que não fosse “romântica”, nem “boniti-
nha”, nem “emocionante” (com donzelas 
vertendo lágrimas), nem muito menos 

piegas, beirando o ridículo.
Mas, coitado de mim, sou apenas um po-

bre escriba da Província de Minas, sem o talento 
de um Rubem Braga, uma Rachel de Queiroz, um 
Manuel Bandeira ou uma Maluh de Ouro Preto 
(quem, hoje, se lembra dela?).

Não quero escrever uma crônica de Natal 
para se ler em salões festivos, enfeitados de Pa-
pais Noéis da Lapônia, ao som de Bach, Mozart, 
Haendel, Villa-Lobos. Ainda que seja o oratório 
“Messias”, de Haendel, ou a “Pequena serenata 
noturna”, de Mozart.

Então, o que quero eu, no contexto do “es-
pírito de Natal”, que se aproxima de um Brasil sa-
cudido por uma tremenda crise política e econô-
mica? Bem, dentro do tiroteio, entre o vermelho, 
o azul, o verde e os entretons do cinzento, salve-
mos, pelo menos, o espírito natalino.

Mas, afinal, aonde este velho escriba quer 
chegar, com esta arenga de sábado no parque? Que 
história quero contar, que lembrança nostálgica 
quero trazer do fundo da memória afetiva, eu que 
sou um constante leitor das “Mil e uma noites?”

Tomo mais um copo de cerveja no “caneco 
alemão”, nesta varanda, à noite, e abro o coração 
para vocês, caríssimos irmãos no Menino Jesus, 
que vai nascer de novo dia 25 de dezembro.

Quero lembrar história antiga, singela, 
provinciana como eu. Revejo o velho presépio no 
casarão do meu avô Carlos de Assis Gomes e mi-
nha avó Maricota, nascida em Alvinópolis, MG, 
dos ramos Fraga e Teixeira. 

O presépio era armado no saguão, ao pé 
da escada de pedra. Era um sobradão do século 
XVIII, com um grande pomar ao fundo, lá em 
Mariana. O presépio devia ser já centenário, no 
meu tempo de menino. Uma profusão de figuras 
encantava. A cada ano, uma peça nova: um bicho, 
um anjo, uma estrela. A nós, os netos, aquilo pa-

recia coisa do outro mundo, um cenário mágico, 
cheio de mistérios arcanos e sugestões místicas. 
Nada se movimentava, tudo era muito rústico, 
colonial; talvez um fiapo de água corresse, à guisa 
de corguinho...

Depois, subíamos as escadas para tomar 
a bênção da avó, sempre magra, frágil, franzina, 
sempre acamada, os mesmos olhos azuis de meu 
pai Daniel, o mesmo sorriso doce de suas filhas 
Isolina e Zizina. A mão magérrima abria as duas 
latinhas no criado-mudo: a de biscoitos caseiros 
e a de moedas. Era assim em todas as visitas que 
lhe fazíamos –nós, meninos, meu pai e minha 
mãe Dorita Motta. No Natal havia também do-
ces cristalizados e as moedas vinham em maior 
quantidade. Eram os agrados delas para com os 
netos.

Vovó Maricota nunca veria o mar, nun-
ca veria o mundo além das montanhas de nossa 
antiga Vila do Ribeirão do Carmo (o arraial foi 
fundado em 1696). Era uma mulher antiga, uma  
alma santa, mãe de dez filhos. Até o fim de meus 
dias o Natal me fará evocar sua figura frágil, debi-
litada, oferecendo-nos doces,biscoitos e moedas, 
enquanto os sinos tocavam por toda a cidade e 
o coral Schola Cantorum, do Seminário Maior, 
cantava “Jesus, alegria dos homens”, de Bach; o 
“Gloria in excelsis Deo”, de Vivaldi; a “Ave, Maria”, 
de Rachmaninov; e o “Laudamus Te”, do “Gloria”, 
de Poulenc. E mais o “Panis angelicum”...

O casarão do meu avô Carlos, poeta, tro-
peiro, charadista e comerciante, não existe mais. 
Do meu avô não guardo lembrança. Doente, 
morreu em 1947. Nasceu em 1867, no distrito 
marianense de Cláudio Manuel, bem próximo 
ao distrito de Bento Rodrigues, que a lama, a 
cupidez e o descuido destruíram, em novembro 
de 2015.

A voragem do tempo destruiu o velho so-
brado e o vetusto presépio.Vovó Maricota morreu 
por volta de 1950. Mas o encanto daqueles Natais 
perdura como um sonho que não acaba nunca e 
vai virando uma nuvem, uma lenda, um cenário 
distante de uma cidade invisível de Ítalo Calvino, 
uma cantata de Bach numa capela antiga e lon-
gínqua.
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FOSSO: FOSSAS
Ronaldo Cagiano

...basta-me este silêncio aqui de fora, o meu silêncio, 
não preciso de que me atirem pelo rosto nenhum outro silêncio,
 nem tenho um rosto para que me atirem, nem tenho um rosto, 

apenas este silêncio no lugar do rosto.

Campos de Carvalho
“A chuva imóvel”

[Lá fora a vida passando como um vento] Antes de jogar-se na cama e 
do definitivo breu e mudez da noite, aquelas chagas abertas na perna, dese-
nhando estranhos contornos na sua epiderme tão antiga quanto suas dores. 
A alma também é um terreno marcado pelos anos de hiato e sofrimento. Por 
enquanto, a vida ainda insistia, apesar dos engulhos da convivência, de cada 
dia o estômago digladiar-se com a tormenta de incontáveis punhais abriga-
dos dentro de si.  Há os filhos e os netos. E os almoços nos finais de semana, é 
sempre a reprise do frango assado, com farofa e macarronada, como nos velhos 
tempos, regada a ki-suco, juntando o que restou. Uma escolta de luzes ao 
longe sinalizava com um postergar de dias cavalgando na vasta solidão da 
linha do horizonte. Ela me chama de solene e frio nesses quarenta anos de 
matrimônio. Eu retruco: viver a dois é esse calvário, um saco furado, todo 
dia uma waterloo e não sabemos quem é o outro. Sei que ela se aborrecia por 
eu não ser uma surpresa a cada dia. Eu digo: casamento é isso mesmo. Ela 
emenda, com opulência na contestação: mata-se um leão por dia e não sabe-
mos quem é o outro. A sua cota de insatisfações saindo pelas bordas. E eu: é 
como realizar os doze trabalhos de Hércules para me redimir da insanidade. 
Agora, estamos no ventre da baleia. Nínive ainda está longe. Desconheço 
se toda a tormenta um dia vai passar. Enquanto isso, ao longe uma cidade 
brilha debaixo das estrelas. Ele comenta sobre seu dia a dia. Ela vem com 
outro assunto, alfinetando seu desdém: ensaiado pouco-caso.  Mas eu tento 
despistar, olhando lá fora, pela janela, os olhos num ponto cego na escuridão, 
quando sou atormentado pela imagem do cão Evilásio e da gata Madellon, 
parelha de animais de dona Laurita e seu Gusmán (o casal galego que vende 
“quentinhas” nas ruas da cidade), seus bichinhos que vivem ladrando pelas 
ruas, entrando em nossos quintais, porém denunciam mais felicidade e har-
monia do que nós. E volto para ela. E fico sabendo que a Cilene está com o 
Mal de Parkinson e que vão fechar a creche da nossa rua. Eu sou Jonas nesse 
claustro compulsório entre vísceras desconhecidas. E entre um e outro desa-
tar de coisas sem importância, o vazio continua fazendo as honras da casa. 
E os ácaros se empanturram em sua festa no quarto de empregada. O ar lá 
fora carrega um hálito antigo de cidade do interior nesse condomínio afas-
tado. A fumaça do cigarro desaparece em redemoinhos, enquanto os olhos 
deles estão mais distantes que seus rostos. Ele olha para o teto arranhando a 
cabeceira da cama com as unhas enquanto ela finge que não é com ela, lendo 
o Riders Digest. “Lá fora está um gelo.” O frio passa - ele pensa. E no abismo 
da inércia emocional que os separa, corre um rio caudaloso de tanta bile e 
ressentimento, como essa rua imensa que divide a cidade em duas e parece 
separar-nos (e a eles) ainda mais. E o inverno é eterno como o inferno de um 
matrimônio que atravessou o maio de 68, a primavera de Praga, os acordes 
revolucionários de Woodstock, a intentona americana na Baía dos Porcos, 
os assassinatos de Kennedy e Martin Luther King, o golpe de 64, a renúncia 
de Nixon, a guerra do Vietnã, a transição conservadora de Tancredo-Sarney, 
as Copas perdidas, a violência nas favelas (tão mortais quando o pavoroso 
deserto daquela casa), a queda do muro de Berlim, os assédios a/de Mônica 
Levinsky, a desastrosa era Bush, a invasão do Iraque, o ataque aos talebãs, 
a ruína das torres gêmeas, a tsunami na Ásia, a forca para Sadam Hussein, 
a febre suína...  e quantas vezes a voz inquieta da dúvida entrou pela casa 
vestindo de luto aqueles corações, como se trouxesse lobisomens do quintal. 
E eles nem precisaram atravessar o Lete, pois há tanto corria pressuroso em 
suas veias o sangue do esquecimento. A convivência no formol. A madruga 
comprida dos sonâmbulos ainda não acabou. Mas o sol, que chega pontual 
e imperturbável todas as manhãs, só alcança as feridas, com seus golpes de 
carnívoro silêncio. [Dentro, a vida os atravessando feito um punhal e uma 

coleção de guimbas pelos cantos da casa] {Fora, cantilena inútil de um vento 
distante. Colóquio espalhafatoso de pássaros num jardim de plantas raquíti-
cas. Faniquito de nuvens fustigadas por um sopro estranho, sob uma lua de-
sanimada que não ilumina o idioma das rãs} Não mais o tumulto de pernas 
sob os lençóis. Nem a barroca melancolia de uma relação estagnada como as 
águas do Mar Morto. Só a ordenha do nada absoluto.

________________
(*) Conto do livro “Eles não moram mais aqui”, obra premiada no 58º Prêmio Jabuti 2016.

 

EU E O TEMPO

JPeixotoJr
Passo a mão sobre o Tempo em meu cabelo, 
Que era preto e o Tempo o matizou,  
Agora, branco, dá-me prazer  vê-lo
Pois tem a cor do Tempo que passou.

A experiência me dita e eu pelo
Tempo que vivo, e bom entendedor   
De que o Tempo, com todo desvelo,
Cuida bem de mim, pondo-me onde estou.

Por essa razão, Tempo, eu te saúdo,
Cuidaste mesmo deste cabeçudo
Dosificando a dor, não o prazer;

Não me queixo de ti, Tempo, ao contrário,
Mexeste muito bem no meu fadário,
São 90 anos!... Como é bom viver.

THE TIME AND I *

JPeixotoJr
I put my rand over the Time in my hair
Which used to be black and the Time has shaded.
Now, white, I have pleasure  in seeing it
Because it has the color of the Time that has passed.

Experience tells me and for the
Time I have lived, and being the one who knows
that Time with all diligence
takes good care of me, bringing me where I am.

For this reason, Time, I salute you,
for taking care of this big head
with little doses of  pain, not of pleasure.

I do not complain, Time, to the opposite,
you touched very well my destiny
For 90 years… How good it is to live!

(*) Translation  by Teresinka Pereira – International Writers And Artists Association,  
President
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DOIS POEMAS 
DE JOANYR DE OLIVEIRA

VISITAÇÃO

Dois anjinhos pálidos me visitam.
Pousam olhares em meus ombros
e em meus translúcidos alforjes.
Afagam, temerosos e perplexos,
todos os frutos de minhas mãos.
Condoídos e zonzos se interrogam
sobre a real natureza de meu ser
nesse vago turbilhão de mundos.



 EPITÁFIO

Os casulos do silêncio
recolhem meu rosto,
meu canto e meu nome.

Entre arcanjos e estrelas,
minha essência navega
o esplendor dos milênios.

Doce é o sabor do infi nito.

CONCURSO DE ENSAIOS DE LITERATURA COREANA, 
EM BRASÍLIA

A ANE, em parceria com o Literature Translation Institute – LTI, agência do Mi-
nistério da Cultura da República da Coreia, patrocinou o primeiro Concurso de 
Ensaios de Literatura Coreana, em Brasília. No fl agrante, aspecto da solenidade 
de encerramento e premiação, realizada no Auditório Cyro dos Anjos, em 5 de 

dezembro de 2016.

O trem partiu
Maria Luiza Pereira Ervilha

R$ 35,00 - 184 páginas

Letra morta, letra mortal
Valdir de Aquino Ximenes

R$35,00 - 180 páginas

História da
Literatura Brasiliense

Luiz Carlos Guimarães da Costa
R$50,00 - 440 páginas

acesse nosso site:

www.thesaurus.com.br
Frete grátis para todo o Brasil

Ou ligue: (61) 3344-3738

Conheça a literatura 
de Brasília
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A SAGA DA GERAÇÃO PERDIDA
 M. Paulo Nunes

Não resta dúvida de que Hemingway, em alguns romances menos expres-
sivos de sua temática – a violência, o culto da ação, a exaltação da morte 
gloriosa –, procurou captar também um pouco do espírito daquela ge-
ração. Assim é que em Paris é uma Festa e um pouco em O Sol Também 

se Levanta vemos palpitar o interesse pelos temas que haveriam de constituir a razão 
de ser da obra fitzgeraldiana. Mas esta constitui apenas a nota menos profunda da 
obra do autor de Adeus às Armas e Por Quem os Sinos Dobram, que definiriam uma 
tendência bem acentuda no romance contemporâneo.

Em O Grande Gatsby1, de que acaba de ser lançada a terceira versão cinema-
tográfica, a que a Paramount deu o caráter de superprodução, inclusive pela singu-
laridade dos lançamentos, através dos quais se procura reconstruir a fisionomia dos 
“anos loucos”, Scott Fitzgerald não se ateve apenas aos aspectos exteriores da pai-
sagem social e humana, como ocorre, por exemplo, em , aparecido 
entre nós há alguns anos, em edição da Civilização Brasileira.

Nesse romance, ao fixar o amor impossível de Gatsby por Daisy, paixão que 
assume, desde a feição tragicômica aos lances desesperados da mais pura tragédia, 
como se verifica nas páginas finais do V Capítulo, o autor se prendeu menos talvez 
aos cenários bizarros que constituem o pano de fundo em que exibe sua face e seu 
doce charme a burguesia da década de vinte, do que à preocupação em restaurar o 
tempo, para muitos definitivamente perdido, mas guardado intacto na memória de 
Gatsby. Este, à maneira de Proust, se empenha em reconquistá-lo, na tentativa de 
reviver a paixão que o consome.

A diferença de processos entre o narrador de A la Recherche du Temps Perdu  
e o personagem de Fitzgerald consiste em que, enquanto aquele procura através da 
memória reencontrar o tempo interior guardado intacto na lembrança, Gatsby pre-
tende juntar pedaços dispersos de sua fantasia para trazê-lo até o presente, mantendo 
bem acima da transitoriedade das coisas os restos de um sonho desfeito.

Veja-se, a propósito, esta passagem, que bem define o estilo da narrativa.

“Quando me aproximei, para me despedir, vi que a mesma expressão de per-
plexidade tornara a estampar-se na fisionomia de Gatsby, como se uma leve dúvida 
lhe ocorresse, quanto à índole daquela sua felicidade atual. Quase cinco anos! De-

via ter havido momentos, mesmo naquela tarde, em que Daisy ficara muito aquém 
de seus sonhos – não por culpa dela, mas devido á enorme vitalidade da ilusão que 
ele alimentara. Sua ilusão tinha-se projetado além dela, além de tudo. Ela lançara-se 
ao seu sonho com uma paixão criadora, acrescentando-lhe incessantemente alguma 
coisa, enfeitando-a com todas as vistosas plumagens com que deparava. Quantidade 
alguma de ardor ou de entusiasmo pode competir com aquilo que um homem pode 
armazenar em seu fantasmagórico coração” (op. cit. págs. 85-6)

Na breve e emocionante aventura de Gatsby, descrita numa prosa que é das 
maiores realizações literárias da língua inglesa, “uma história finamente cristalizada 
em obra de arte”, no julgamento da crítica da época, Fitzgerald procurou fixar a at-
mosfera espiritual de seu tempo, menos através da crônica dos acontecimentos do 
que pela tentativa de captar a essência do drama interior dos personagens que tão 
intensamente o viveram.

Assim, as contradições, a angústia existencial, que o levava frequentemente 
a buscar refúgio no excesso de bebidas, a magnitude de seu drama, face à tragédia 
de Zelda, sua mulher, dia após dia mergulhando lentamente na loucura, fazem de 
Fitzgerald a síntese de seus personagens, eis que todos eles andam à procura de um 
sentido para a vida.

O lado obscuro da vida de Gatsby, sua fortuna misteriosa, objeto dos mais de-
sencontrados comentários, o falso equilíbrio que o fazia tremer à simples aproxima-
ção do objeto de sua paixão obsedante, tudo isto, aliado à sua busca inquietante da 
realização de um sonho impossível, esta, a razão de ser de sua vida, nos colocam face 
à tragédia da condição humana, tão admiravelmente fixada na obra de Fitzgerald.

Neste sentido, Gatsby, o personagem mais bem elaborado de S. F., aquele do 
qual mais pretendeu distanciar-se, levando o autor a modificar sua técnica narrativa 
para esconder-se na figura do personagem-narrador, constitui ainda uma confissão. 
Gatsby é assim o próprio Fitzgerald. (Cf. A Geração Perdida – Editora Artenova – 
pág. 31-33).

________
1 F. Scott Fitzgerald – O Grande Gatsby. Distribuidora Record, Rio de Janeiro – São Paulo, 3ª edição, 160 
páginas.

ZILDA DINIZ  
E OS ENSAIOS TEATRAIS

 

Maurício Apolinário
A Zilda Diniz Fontes, in memoriam

As cortinas se abriam lentamente
No palco do salão Paroquial;
Lá estava o nosso grupo, bem presente,
Para mais uma peça teatral.

Os ensaios se davam no quintal
Do casarão de nossa dirigente,
Sobre um improvisado local:
Um coradouro, mais precisamente.

Vários meses, ali, a ensaiar,
O grupo divertia-se bastante
Nesta arte bela, que é representar.

Eram peças, jograis – ator e atriz,
Sob o olhar, com sorriso tão marcante,
Da nossa imortal Zilda Diniz.

PROCISSÃO

Antônio Temóteo dos Anjos Sobrinho

Dois de fevereiro... é bela a procissão,
Iemanjá chegou e com ela a imensa frota
de barcos e saveiros, a Galeota,
filhos de santo, os leigos, a religião.

Um pouco e a comitiva parte, a emoção
cavalga, trás arrepios, a mente embota
e a fé enfraquecida... atiçada brota
com a Deusa Iemanjá no azul do coração.

E lá se vai o cortejo... Tranpõe a Barra,
já se vê o Elevador, longe a Ribeira,
na bela Colina Sagrada, por fim,

o coro dos Santos entoa a cantiga
do hino mais lindo da gente fagueira
de São Salvador do Senhor do Bonfim.
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COM SAFIRA, PELOS CANAIS  
DA INTERNET E DE VENEZA

Edmílson Caminha

Ao contar uma história que se passa entre os 
encantos da Itália e as belezas da Grécia, Pá-
dua Lopes repetiu o já feito por centenas de 
escritores, antigos e contemporâneos. Há, 

porém, novidade em Safira não é flor (Fortaleza : Ex-
pressão, 2016): a personagem que nomeia o romance 
vem das redes sociais em que hoje mulheres e homens 
se apresentam, se mostram, se desnudam ‒ dizem, te-
merariamente, de seus desejos, de suas fantasias, de suas 
carências, como se deitados em um gigantesco divã, do 
tamanho do mundo. Casada, com filhos, conhece, em 
um desses “sites de relacionamento”, Pedro Pantoja, o 
Pepa, também casado, de quem aceita convite para uma 
viagem à Europa, acompanhados por Felinto Estrada, 
que já se dispusera ao passeio com o amigo. . 

Em vez do ménage à trois que se poderia su-
por, a proposta é, para o casal, a excitante aventura 
de amar-se em camas de hotel, de dar-se as mãos e 
beijar-se pelas ruas, longe de olhos conhecidos e da 
surpresa de flagrantes; para o trio, o que se busca é a 
emoção de conhecer novas terras, outros povos, cul-
turas diferentes, como diz o narrador Estrada, em que 
o romancista parece haver posto muito de si mesmo: 
“Não viajo em turismo de passeio para me divertir 
com as futilidades oferecidas pelo mercado de consu-
mo, mas para aprender numa escola de vivência real. 
Convoco minhas energias para absorver o máximo de 

informações de uma só vez, pelo receio de nunca mais 
poder repetir uma jornada como esta, uma oportuni-
dade privilegiada.”

Assim, os três deslizam pelos canais de Veneza, 
contemplam os tesouros de Florença, mergulham na his-
tória de Roma, deixam-se tocar pelos deuses de Atenas, 
rendem-se ao sortilégio das ilhas gregas, enquanto Safira 
reage ao encontro de Pepa com Ocella, italiana de quem 
fora namorado. A reflexão do narrador é primorosa, ple-
na de lucidez e de argúcia: “Uma mulher adúltera não to-
lera a traição de seu amante, porque não admite ser tola 
e idiota, igual ao marido enganado. Ciumenta do próprio 
pecado, ela pensa deter o monopólio da perfídia.”

Se, nas experiências extraconjugais, os amores 
secretos são tratados pelos homens com delicadezas e 
carinhos, estranha-se o gosto de Pepa em alardear, pu-
blicamente, a infidelidade de Safira, em magoá-la, cons-
trangê-la, ridicularizá-la na presença de estranhos. Faz 
troça de Zirco José, por cuidar das crianças para que a 
mulher lhe ponha chifres, quando o sentimento dedica-
do aos “eternos maridos”, como Dostoievski os imorta-
lizou, é, geralmente, de simpatia afetuosa, de uma quase 
gratidão, pela generosidade mansa com que dividem o 
leito matrimonial. Para os amantes, uma espécie de aves-
so da “síndrome de Estocolmo”, em que não é a vítima 
que ama quem a sequestra, mas o traidor que se afeiçoa 
pelo traído...

Romancista de primeira viagem, Pádua Lopes 
já se revela bom na composição das personagens, no 
desenho de cenários, no fluxo da narração. Peca, às ve-
zes, por subordinar a história ao que o cotidiano tem 
de pequeno, como nas passagens escatológicas do vaso 
sanitário do hotel e da disenteria que acomete o grupo. 
Não deve a ficção, por se fazer de vida, copiá-la rigo-
rosamente, mas expressá-la só no que seja essência, 
segundo a lição de cineastas como Fellini: de todos os 
sons e ruídos gravados nas cenas, que se deem às pla-
teias (ainda que não percebam) apenas os funcionais, 
para que não se sature, por “excesso de sonorização”, a 
“realidade” do filme.

Nada, porém, que desmereça o livro. Ao escrevê-
-lo, o autor se mostra consciente de que a internet revolu-
cionou muito mais do que a comunicação social, o mun-
do econômico, a realidade política: mudou, também, o 
modo de viver, o comportamento das pessoas, embora, 
no fundo, continuemos os mesmos, por mais que pareça-
mos outros. Safira, realmente, não é flor: é mulher como 
toda a humana espécie, dividida entre razão e loucura, 
desencanto e prazer, frustração e risco. Não quer mais do 
que ser feliz, pela realização dos sonhos e pela satisfação 
dos desejos. História que vem do império romano, do es-
plendor de Atenas e dos doges de Veneza para hoje nos 
chegar em segundos, por smartphones como o que Safi-
ra, certamente, carregava na bolsa...

TARCÍSIO
Emanuel Medeiros Vieira

“Bebemos vendados da taça/da vida enquanto/lavamos seu ouro sem jaça/
com nosso pranto./A venda desfaz-se, porém, antes da morte, e o que nos 
seduzia tem a mesma sorte,/Vazia, a taça então revela/seu nada insosso:/
bebíamos sonho que, nela, nem era nosso!”

(Mikhail Liérmontov (1814-1841) – “A Taça da Vida”
Havia campinhos, verdes. Chácaras. Brincávamos. Sim, Tarcísio, era outra 

ilha. Não me escutas. É apenas uma carta que não foi enviada e que não poderá mais 
ler. Lembras  dos nossos  passeios no Parque da Redenção (não o espaço degradado 
de hoje)?, das  idas às ilhas do Guaíba? Dos belíssimos faroestes que assistíamos 
juntos?  (Quando já vivíamos em Porto Alegre.) O dinheiro sempre curto, mas éra-
mos jovens e podíamos tudo. Onipotentes, a Indesejada das Gentes não passava pela 
nossa cabeça.

MUITO MAIS QUE IRMÃOS, FOMOS SEMPRE AMIGOS – sempre.
Terei te dito em vida? Não é aquela apologia que (quase sempre)  se faz aos 

que morreram. É algo mais fundo, visceral. Como um pedaço de mim (outro) que 
se vai. Parecerei piegas? Mas muita gente que amo tem ido embora. Não dá para 
internalizar um luto: e lá vem outro. Posso contar nos dedos, um ser humano tão 
carregado de compaixão, de espírito “franciscano”, de generosidade, de humildade, 
de ternura – como tu, hermano. Sempre foste muito bem informado e lias muito.. 
Eras forte, mas defendias teus pontos de vista com extrema dignidade, sem ofender.

Quanto te vi pela última vez, há mais de ano, com Célia e Júlio César, na “tua 
Brusque” (e do César também), teus cabelos estavam brancos.

Pelas fotos que me mostraram depois, os cabelos estavam  ainda mais brancos 
e informaram que a tua saúde piorara.

Ligavas sempre para saber da minha enfermidade. 
Um dia disseste: “O que posso fazer por ti, meu irmão é orar”.
(O maior presente que “sinto” – a maior dádiva que alguém pode me ofertar.)
Numa das vezes em que ligaste, foi numa segunda-feira, na manhã seguinte 

ao Dia das Mães: informaste que não irias visitar o cemitério, onde repousava a tua 

Rut (um casamento forte de 52 anos). Mas tua neta Bruna, havia comprado uma 
rosa. E lá foste visitar a Rut.

Estarei sendo sentimental demais?  Hoje vocês dois estão juntos e deixaste 
este buraco enorme. Tua partida foi exatamente quatro meses após a morte da mu-
lher que amaste.

Apesar de todas as lutas (não fáceis), papai e mamãe nos deram uma família 
unida.  É claro que havia uma proximidade grande – como dizer? – mais de “pele”, 
por sermos os últimos: eu, Miriam, tu, Cida. E assim foi conosco.

Tenho escrito tanto sobre os mortos, falado em cerimônias fúnebres, que pa-
rece que nada mais tenho a dizer. Não sei. Te amei muito, meu irmão.

Alguém já disse que a vida é mais dura para os que não se amansam.
Outra pessoa afirmou que só com o tempo aprendemos a não lamentar o que 

perdemos.
(Eu indago: conseguimos?). Então, aprenderemos a ser gratos pelo que tivemos.
Solidário, firme nas suas convicções, generoso e justo. Assim era o Tarcísio.
Mas muito mais. Nunca entenderemos inteiramente o que é ou foi um ser 

humano.
Não importa. A Indesejada das Gentes tem dado muitos sustos. Nunca sabe-

remos..
(E num domingo, pelas nove da manhã, toca o telefone e o teu primogênito 

Rubens Alfredo informa que tinhas ido embora – para  sempre –, que não estavas 
mais aqui. Era 19 de junho e a partida foi às sete da manhã.) 

Que doídas sete horas da manhã de um domingo da vida.
O que fizemos, permanece. A eternidade será isso? A memória colada na 

pele. Estás e estarás sempre conosco, meu querido e inesquecível irmão Tarcísio.
 (Releva os lugares-comuns. Só queria escrever uma carta a um irmão muito 

amado que não está mais aqui. Meus queridos compadres Lídia e Paulão te mandam 
um abraço grande. E Clarice e Célia te beijam – com saudade.)

É preciso acreditar que o que nos resta é a palavra. Que ela ficará.
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HOMENAGEM À BIBLIOTECA  
DEMONSTRATIVA DE BRASÍLIA:  

A HISTÓRIA DE UMA BIBLIOTECA
Clara Rosa Cruz Gomes

Era uma vez uma biblioteca cheia de gente e pessoas de todas as idades. Essa 
biblioteca demonstrava muitas qualidades que eram exemplares para todas 
as bibliotecas.
Essa biblioteca ganhou muitos prêmios e foi considerada Pontinho de Lei-

tura pelo Ministério da Cultura. Lá havia cadeiras e mesas bem pequenas para crian-
ças. Prateleiras eram  baixas para facilitar as crianças pegarem livros.

Havia senhoras que se encontravam semanalmente para conversar a respeito 
de um livro que estavam lendo. Isso acontecia há mais de 25 anos. Lá se oferecia 
curso de computador para a terceira idade. Muitas senhoras se alfabetizavam na lin-
guagem virtual.

Havia muitos grupos de estudos de jovens e muitos casais de namorados que 
se conheceram lá. Tudo era muito familiar e amizade sempre havia por lá.

Essa biblioteca reunia pessoas de todas as idades. Essa biblioteca era exem-
plar. Acontecia o projeto Bibliomúsica: grupos de músicos iam tocar música erudita 
e popular. Eu  escutei algumas vezes a música Conceição que traz lembranças de uma 
pessoa que amava aquela biblioteca e foi diretora de lá durante muitos anos.

Nesta biblioteca sempre acontecia exposição de obras de arte e de centenários 
de poetas e escritores, o que motivava ler as suas obras. 

Acontecia um incrível sarau de contador de histórias e também um delicioso 
debate de filmes.

Lá a gente aprendia a ler música, artes plásticas, filmes, livros e ouvir histó-
rias. Encontrava muita gente querida. Lá era um ponto de encontro de pessoas e um 
lugar de cultura.

Certa vez, participei de um sarau de poesia e  moradores da rua foram assistir. 
Foi uma noite maravilhosa e cheia de histórias.

Toda informatizada era fácil de encontrar livros. As pessoas que trabalha-
vam nesta biblioteca eram amáveis, amigas e sempre aceitavam novas ideias. Toda 
a comunidade podia participar da biblioteca. Criou-se um grupo que se chamava 
Amigos da Biblioteca.

Essa biblioteca foi fechada. Tristeza de todos. A comunidade não gostou. Essa 
biblioteca foi interditada pela segurança pública por ser um prédio muito antigo que 
necessitava de reforma. Esse prédio havia sido o restaurante onde presidente Jusceli-
no Kubitschek almoçava durante o período de construção de Brasília.

O teto podia cair, a instalação elétrica estava precária, caixa d’água furada. 
Quantos problemas. Estava realmente perigoso.

Um monte de gente queria ajudar a biblioteca. Um consertou o telhado, outro 
restaurou a caixa d’água, outro melhorou a instalação elétrica, e ainda ampliou a rede 
de computadores.  Cada um ajudava como podia.

A biblioteca conseguiu abrir e tornou a cidade mais feliz e foi tombada como 
patrimônio histórico e cultural da cidade.

SOBRE  
MÁRIO DE ANDRADE

Sânzio de Azevedo

A alguém que por acaso conheça trabalhos meus ou saiba das minhas 
aulas durante anos na UFC, aviso que não falarei aqui do Mário de 
Andrade do Norte, isto é, do Ceará; quero falar do Mário de An-
drade paulista, autor de Pauliceia Desvairada, que  considero uma 

das maiores figuras do Modernismo brasileiro, por tudo quanto nos deixou. E 
foi, além de crítico e poeta, contista e romancista.

Quando os primeiros modernistas adotaram o verso livre em detrimento 
dos versos medidos, houve autores que não sabiam metrificar,  fazendo poemas 
quase em prosa, e em 1931 Mário de Andrade afirmou que “a licença de não 
metrificar botou muita gente imaginando que ninguém carece de ter ritmo mais 
e basta ajuntar frases fantasiosamente enfileiradas para fazer verso livre”.

Nos anos 20 do século passado ele já havia doutrinado: “certos gêneros 
poéticos implicam a métrica. Escrever um soneto em verso livre seria criar um 
aleijão ainda mais defeituoso que certos sonetos de metros desiguais, dum Ma-
chado de Assis, por exemplo”. Tenho veneração pelo autor de Quincas Borba, 
mas o paulista estava certo.

Isso está no  ensaio  A Escrava que não é Isaura, de 1925. 
E em 1933 compôs o soneto “Quarenta Anos”, que  tenho de transcrever: 

“A vida é para mim, está se vendo, / Uma felicidade sem repouso; / Eu nem sei 
mais se gozo, pois que o gozo / Só pode ser medido em se sofrendo. // Bem sei 
que tudo é engano, mas sabendo / Disso, persisto em me enganar...  Eu ouso / 
Dizer que a vida foi o bem precioso / Que eu adorei. Foi meu pecado... Horren-
do //  Seria agora que a velhice avança,   / Que me sinto completo e além da sorte,  
/ Me agarrar a esta vida fementida.//   Vou fazer do meu fim minha esperança, 
/   Oh sono, vem!... Que eu quero amar a morte / Com o mesmo engano com 
que amei a vida.” 

Quem com tanta lucidez exerceu a crítica e com tanta arte escreveu seus 
poemas, esse conseguiu imortalizar-se na literatura brasileira.

DOIS POEMAS DE DIEGO MENDES SOUSA
TINTEIROS DO ESCURO MERGULHO

Minha infância 
é este rio cavernoso
que parte de mim para mim
na boleia de um coração
vazado de dores
nos anzóis do tempo
que corrói em si.

Povoo hoje 
a casa
que me habita
crônica
nos relentos escuros
dos sonhos
– que creem que sou
condor de colinas
ao-deus-dará:

onde me mergulham?

TINTEIROS DE SEGAR RAÍZES

Chega o tempo imediato
em que todos temos
de segar as raízes

(como batatas ou cenouras,
beterrabas ou mandiocas)

antes que a terra-mãe
apodreça o limo
das nossas cascas
duradouras,
mas perecíveis:

passa o tempo vivaz...

expiramos contidos
desde o ventre.
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UM ENGENHEIRO NOS VERSOS
Manoel Hygino

Estes registros têm focalizado a vida po-
lítica brasileira em tempos tão delica-
dos como os atuais, em que se admitiu 
até que as instituições balançavam sob 

o impacto de ventos adversos. As dificuldades, 
todavia, vão sendo transpostas pelo cuidado 
dos homens de bem. E, ainda, dos que ajeitam 
as situações para salvar a própria pele. Pala-
vras... palavras... palavras... nada melhor à po-
lítica, desde que com habilidade (o que faltou 
mais recentemente).

Mas Brasília, núcleo das grandes decisões 
nacionais, não é só verbo ou discussão de pro-
blemas institucionais. A capital que Juscelino 
decidiu implantar no planalto central – e im-
plantou – para sede da administração pública 
do país, tem mais vozes que as do Judiciário, do 
Parlamento ou do Executivo. Há os que, desde 
o princípio, decidiram fazê-la berço e fonte de 
beleza literária.

Digo isso para deixar registrada a publi-
cação, este ano, de Razão de Amor & Longo La-
mento, de Pedro Salinas, cujo nome nada tem a 
ver com a terra produtora da Havana, conside-
rada a melhor aguardente do Brasil, e com va-

lor de garrafa até superior ao dos bons uísques 
escoceses.

Salinas, a que me refiro com alegria, é o 
autor espanhol que Fabio de Sousa Coutinho, 
presidente da Associação Nacional de Escri-
tores, classifica de “O poeta do amor”. Aliás, 
como sublinhou na apresentação Anderson 
Braga Horta, vate das Minas transplantado à 
metrópole brasileira, Salinas integra a famosa 
Geração de 1927, aproximadamente na época 
em que também os modernistas cá do Brasil 
fizeram alvoroço inventando novos modos 
e maneiras de fazer arte. O movimento deu 
resultado positivo, quando se descobriu que 
“Cataguases existe”, ao publicar a Revista Ver-
de.

Antes, deu-se em Brasília a lume La Voz a 
ti Debida, que completa a aplaudida trilogia de 
Salinas. Devotou-se ao labor da tradução José 
Jeronymo Rivera, aqui mencionado em outras 
ocasiões, porque tem uma lista extensa de tra-
balhos no tipo e excelente produção como poe-
ta e ensaísta.

Aliás, Rivera merece especial atenção 
por sua carreira em Brasília, a que chegou aos 

28 anos, engenheiro civil, administrador e eco-
nomista e enfim professor. Em excelentes ver-
sões, leitor compulsivo em espanhol, francês, 
italiano e inglês, nelas buscou poemas ines-
quecíveis. Para José Antonio Pérez-Montoro, 
aliás, o carioca Rivera é um “poeta disfarçado 
de tradutor”.

De fato, o labor é tarefa complexa, exigin-
do, “com perfeição, reproduzir, recompor, criar 
em vernáculo um artefato com o máximo das 
qualidades do original: pelo menos, um poema 
que se pudesse dizer composto originalmente 
na língua-meta...”. José Jeronymo Rivera, já de 
cabelos grisalhos na bela missão, é um desses 
raros, que conseguem traduzir o intraduzível, 
até os versos de Salinas, que fluem como um 
caudal irrefreável.

Para ilustrar, repetimos alguns versos do 
poeta espanhol: “Olha, vamos desistir de tan-
to sermos tu e eu. Deixa teu corpo dormindo, 
deixa meu corpo a teu lado, deixa-os. Deixa o 
teu nome e o meu, deixa o que já nos doeu e 
vamos nós descansar de nós dois, conosco. Va-
mos brincar que nós éramos os mesmos, mas 
outros dois.”

POEMA DE FRANCISCO OTAVIANO

ILUSÕES DA VIDA

Quem passou pela vida em branca nuvem,
E em plácido repouso adormeceu;
Quem não sentiu o frio da desgraça,
Quem passou pela vida e não sofreu;
Foi espectro de homem, não foi homem,
Só passou pela vida, não viveu.

M

POEMA DE HUBERT SÁ

FANTASIA

Fui caminhando por um bom tempo
Até que cheguei ao pé de um monte
Num instante subi até o seu topo
Tive então uma visão deslumbrante
A de um mar onde uma bela sereia
Se divertia nadando calmamente
Integrando com essa presença marcante
Admirável dragão escavava a areia

SUA NAU

Custódia Wolney

Não seja apenas um passageiro...
Nem assista ao espetáculo da vida pela vidraça da janela!
Assim não sentirá a chuva molhar sua pele,
Nem o calor do sol das manhãs ensolaradas...
Tampouco perceberá a delicadeza das flores
E a sutileza dos amores!
 
Não seja penas um passageiro
Nem assista ao espetáculo da vida pela vidraça da janela!
Porque o que acontece lá fora
Pertence aos que ousam!
Àqueles que permitem ao coração
Deixar-se vibrar na emoção!
 
Não seja apenas um passageiro
Nem assista ao espetáculo da vida pela vidraça da janela!
Porque uma existência morna
Acovarda o sonho que vira desilusão
E morre sem germinar o grão...
 
Segure firme o leme da sua nau,
Seja, ator, faça acontecer!
Porque sua história de felicidade
Só você pode escrever!
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SEXTINA DO AMOR 
ANTIGO

José Geraldo Pires de Mello

Aqui te trago o meu amor antigo
Pleno da força com que se renova.
Olho o longo percurso... Duas vidas
Ligadas numa vida... Vão-se os anos
E co’o passar do tempo nós colhemos
Esta união que é sólida e perfeita.

Pleno da força com que se renova,
O amor com que ligamos nossas vidas
É hoje um vencedor! Venceu os anos,
E toda esta ventura que colhemos
Ele reflete, lúcida e perfeita.
Tal o vigor do nosso amor antigo!

O amor com que ligamos nossas vidas,
Na sequência do tempo, em muitos anos,
Expressa tudo aquilo que colhemos
Em nossa vida a dois, rica e perfeita.
Assim, no tempo de hoje, o tempo antigo
Se retrata no amor que se renova.

Na sequência do tempo, em muitos anos,
Tantos bens, lado a lado, nós colhemos,
Que o que digo é verdade assaz perfeita:
O amor de agora é o mesmo amor antigo,
Que co’o tempo se apura e se renova
Na comunhão que funde nossas vidas...

Tantos bens, lado a lado, nós colhemos,
Numa conquista gradual, perfeita,
Que o nosso amor é novo, sendo antigo,
Porque no tempo afora se renova,
Fundindo, numa vida, duas vidas,
No lento decorrer de muitos anos.

Numa conquista gradual, perfeita,
Aqui te trago o meu amor antigo,
Que a cada dia vibra e se renova,
No compasso em que seguem nossas vidas,
Que se completam no correr dos anos,
Entre as venturas todas que colhemos.

Eis nosso antigo amor que se renova...
E em nossas vidas, no passar dos anos,
O que colhemos foi a paz perfeita!

PRETINHO
Ângelo D’Ávila

Na fazenda da Água Bonita, plantou-se uma 
rocinha de milho abaixo do rego-d’água, 
fora do quintal. Logo que começou a pro-
duzir milho-verde, a macacada achou de 

abastecer-se das espigas, as quais serviriam de ração 
para as galinhas depois que os grãos endurecessem.

Tininho, capataz da fazenda, foi vigiar a roça. 
Escondeu-se no meio do milharal, a espingarda enga-
tilhada, esperando os macacos entrar na roça. Deu um 
tempo para que começassem a colheita a fim de pegá-
-los aglomerados, disparou um tiro, derrubou dois.

O pânico tomou conta da gangue que fugiu de 
alvoroço; entretanto, cada macaco já estava levando 
duas espigas treladas no ombro ou uma enrolada no 
rabo, às vezes até três, se alguma macaca de filho mon-
tando no pescoço lhe fornecesse a espiga colhida.

Depois da fuga, numa árvore do mato, o ma-
caco-sentinela que assobiara anunciando pista-limpa 
começou a ser surrado em consequência do erro co-
metido. Acabou sendo jogado de grande altura.

Acima do rego-d’água, Tininho conseguiu cer-
car uma macaca numa árvore isolada, segurando um 
macaquinho. Apontou-lhe a espingarda, ela jogou lon-
ge o filhote para lhe dar tempo de fuga e se expôs de 
peito aberto ao sacrifício.

Tininho não disparou, depois em casa disse 
por quê:

– A macaca faz assim mesmo, prefere morrer 
mode salvar o filhote, pr’isso não tive coragem de atirar 
nela.

Conseguiu pegar o macaquinho e levou-o pra 
casa, tentou ensiná-lo a mamar na cachorra Leoa que 
aleitava seus cachorrinhos, mas ele se recusou, não ad-
mitira descer da sua estirpe superior na escala zooló-
gica, preferiu aceitar a mamadeira oferecida por dona 
Fruinha, com sobremesa de banana.

No dia do sequestro, a macaca-mãe, de raça soá, 
apareceu em cima da cerca do quintal de paus a pique, 
acompanhada por um macaco robusto, certamente o 

marido, ou chefe do bando; porém, logo se afastaram 
assim que dona Fruinha se aproximava para soltar o 
macaquinho; era contrária ao sequestro praticado pelo 
marido, manifestando seu bom coração.

Nos dias subsequentes, aparecia somente a 
macaca postada em cima da cerca, de onde observava 
dona Fruinha se aproximando com o macaquinho no 
ombro comendo banana, porém, temerosa se retirava. 
Depois, aos poucos foi se amansando com uma banana 
deixada em cima do mesmo mourão.

Passado o tempo, cada vez ela chegava mais per-
to, até que um dia, sem banana no mourão, espreitou 
o cacho maduro na varanda da cozinha, mas quando 
avistou o Tininho, fugiu como o diabo da cruz.

O macaquinho progredia com os bons tratos e 
tanto se afeiçoara à dona Fruinha que recusava sair do 
ombro dela, de tal modo que lhe causava embaraço nos 
serviços domésticos, a ponto de levar insatisfações ao 
carismático fazendeiro.

Por fim, a macaca-mãe não aguentou a tentação 
do cacho de bananas pendurado na varanda, adentrou-
-se lá e comeu seu desjejum, ocasião em que dona Frui-
nha aproveitou para entregar-lhe o filhote, também 
para evitar as insatisfações do fazendeiro.

O macaquinho abraçou a macaca-mãe, mas quan-
do ela se afastou, ele pulou de volta correndo para o om-
bro de dona Fruinha, abraçou-lhe a cabeça e ficou chora-
mingando sem atender o chamado da mãe. Observando o 
fato, o fazendeiro decidiu dar um fim na estória:

– Vamos fazer assim, deixa o macaquinho e 
some com a macaca antes que ela ganhe confiança e 
comece a fazer estripulias dentro de casa. Um ainda 
posso aguentar; dois é demais!

Nem precisaram sumir com a macaca-mãe, esta 
fora sua última aparição. Ficou o macaquinho batizado 
de Pretinho, nome que atendia quando chamado por 
dona Fruinha. Tininho apreciou:

– Bicho é assim mesmo, quando toma confiança 
com a gente, cria amizade mais fiel que as pessoas. 

Waldemar Lopes : 
dez anos de ausência

Dirceu Rabelo 
Passaram-se dez anos. Tu partias 
deixando em teus leitores a saudade 
revivida nos versos que fazias 
para audição em toda a eternidade. 

E me falece, aqui, capacidade 
para dizer da forma em que dizias 
com aquela invulgar felicidade 
os imortais sonetos que escrevias. 

Em vista disso resta-me, portanto, 
em soneto menor dizer do quanto 
foi valiosa a tua companhia 

no Sabalopes. Venerado irmão, 
pelo que nos deixou tua lição 
serás lembrado enquanto houver poesia. 

Gravatá, PE, 21-10-2016 
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O CORAÇÃO DE  
SANTOS-DUMONT

Vera Lúcia de Oliveira

O médico legista Walther Haberfield não 
acreditou no que viu: um coração enor-
me naquele corpo franzino, mirradi-
nho, de passarinho... Era espantoso! 

Assim que acabou a autópsia, escondeu o coração, 
que só podia mesmo ser de alguém generoso e mui-
to humano, como o era de fato o seu dono Alberto 
Santos-Dumont, aquele que só queria voar... “Faço 
estágio para o ofício de pássaro”, disse ele um dia.

Aquele que, desde criança, foi um menino-
-passarinho em todos os sentidos. Olhava as aves, 
não para ouvir o seu canto, mas para acompanhar-
-lhes o voo: tinha predileção por tudo que tivesse 
asa, leveza, e pudesse se elevar do chão, como que 
numa ânsia de liberdade e infinito... Lia tudo sobre 
inventos que tornassem o homem mais livre. Máqui-
nas que substituíssem o braço no trabalho pesado, 
máquinas que levassem o homem a lugares distan-
tes onde só a imaginação era capaz de chegar... Na 
infância, vivia de si mesmo, de silêncio e solidão. E 
devorava os livros. Descobriu Ícaro (que depois fez 
esculpir no túmulo da família), Bartolomeu de Gus-
mão, o jovem padre brasileiro voador, apaixonou-se 
pelos heróis de Júlio Verne, sobretudo Heitor Serva-
doc com quem “navegou pelo espaço”, e acreditou 
que o que é pensado pode ser executado. Sonhou 
todos os sonhos e tornou-os possíveis. Cresceu bus-
cando o que subjaz às coisas. Não se contentava em 
usá-las, precisava saber como funcionavam, que 
princípio as regia. Tinha o espírito clássico de um 
sábio grego ou do mestre renascentista Leonardo da 
Vinci, como foi chamado à época pelos jornais New 
York Herald e Paris Herald.

E assim como os pássaros que ele tanto ad-
mirava, com dezoito anos e já emancipado, deixou 
o ninho – a fazenda de Ribeirão Preto, onde o pai, 
o maior fornecedor de café do mundo, fez extraor-

dinária fortuna – e “voou” para Paris, para se tor-
nar inventor famoso. Inventou o avião, tornou-se 
celebridade mundial e herói do Brasil. Nasceu na 
pequena Cabangu, Minas Gerais, mas fez sua glória 
na França, onde foi querido e admirado por cientis-
tas, artistas e intelectuais. Ditou moda, foi imitado e 
invejado. Virou marca de biscoito, de chocolate, de 
tudo...

Sua história volta agora a emocionar os lei-
tores, especialmente nós brasileiros, no belo ro-
mance histórico O homem com asas (Ed. Planeta, 
2016), de Arthur Japin, importante e premiado 
escritor holandês que resgatou a biografia desse 
brasileiro que, além de gênio, foi um grande su-
jeito, um grande coração. Um homem que, infe-
lizmente, em 1932, aos 59 anos, escreveu o quinto 
ato de sua história, pois não suportou ver o que 
fizeram com o seu invento maior, o avião, tornado 
arma de destruição na Primeira Guerra Mundial 
e na Revolução Constitucionalista de 1932. Tirou 
os pés definitivamente do chão, bateu asas e voou 
com sua tristeza para o céu dos passarinhos.

Mas o doutor Walther, o médico legista, to-
mou a iniciativa de preservar o seu coração – agora 
menor que o mundo – pois nele não cabiam nem 
as suas dores, lembrando Drummond. Assim, o seu 
coração errante, que é um capítulo interessantíssimo 
nessa história, não participou das homenagens a ele 
prestadas pelo ditador Getúlio Vargas que, além de 
omitir a causa de sua morte, quis apropriar-se do seu 
brilho para fazer brilhar um governo ditatorial que 
se fazia passar por democrático. Comme il faut!

Mas o tempo expõe todas as questões. E com 
esse livro encantador, os brasileiros podem voltar a 
se apaixonar pelo pequeno grande homem: Alberto 
Santos-Dumont, que, ao sobrevoar Paris, fez o Brasil 
voar mais alto. Um santo de casa que fez milagre.

UMA OBRA EM VERDE  
MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

João Carlos Taveira

Em meados do século XIX, o naturalista 
britânico Charles Robert Darwin alcançou 
fama ao convencer a comunidade científi-
ca da ocorrência da evolução das espécies e 

propor uma teoria para explicar como ela se dá por 
meio da seleção natural. O mundo, perplexo, demo-
rou um pouco para absorver tamanha ousadia. Mas 
acabou cedendo em sua resistência, para a felicida-
de geral das nações.

Hoje, um século e meio depois, o ecosso-
ciólogo Eugênio Giovenardi propõe uma teoria se-
melhante, em termos científicos e revolucionários. 
Uma Obra em Verde (2015) está para o futuro da 
vida no planeta como A Origem das Espécies (1859) 
está para a compreensão da vida em todas as suas 
dimensões. E não há nisso nenhum exagero.

Diante da evolução dos meios de produção 
e dos avanços tecnológicos, não existe mais espaço 
para abstrações como “quem nasceu primeiro, o 
ovo ou a galinha?”. A questão agora é outra. Como o 
homem irá sobreviver junto às outras espécies, sem 
exterminá-las? Como irá garantir vida ao solo e à 
água, sem preservar rios, nascentes, árvores, flores-
tas? Como haverá de lidar com a superpopulação e 
a escassez, sem destruir a vida de seus semelhantes 
com atitudes cada vez mais tacanhas e irracionais?

Se Darwin introduziu a ideia de evolução a 
partir de um ancestral comum, por meio da seleção 
natural, e esta se tornou a explicação científica do-
minante para a diversidade de espécies na natureza, 
Eugênio Giovenardi está a nos dizer a plenos pul-
mões que, mesmo diante das dificuldades de acei-

tação e respeito à ecocomunidade, é possível salvar 
o homem que caminha a passos largos rumo a sua 
própria extinção.

Uma Obra em Verde  é uma proposta ousa-
da, porém simples, que deve figurar urgentemente 
como manual de sobrevivência em todas as comu-
nidades leigas e científicas. E é, antes de tudo, o tes-
temunho de um homem que, em mais de quarenta 
anos, vem observando, estudando e respeitando a 
vida em suas mais diversas manifestações, e agora 
quer compartilhar conosco as suas preocupações 
legítimas com relação ao futuro das espécies.

E Eugênio Giovenardi também nos diz que a 
Terra, apesar de tudo, continuará girando a trinta qui-
lômetros por segundo em volta do Sol, independente-
mente do homem, que poderá estar aqui ou não.

MULHER

Valda Fogaça

Como jaz solitária a mulher, 
outrora cercada de filhos. 
Tronou-se como viúva, 
a que foi o centro das atenções 
de seus familiares e motivo de 
admiração, encontra-se  hoje 
a mercê da solidão. 
Ela chora, e de noite em suas 
orações roga ao Senhor 
que abençoe a cada um dos 
que lhe foram presentes. 
Enquanto as lágrimas correm 
pela face, não tem quem a console; 
entre todos que a amavam , 
foram-se num voo breve, 
como pássaros que voam para 
longe de seus ninhos. 
Seus dias estão tristes, e ela 
mesma se acha em amargura. 
Diante da soma de anos vividos, 
já se passou todo o esplendor 
de sua mocidade. 
Seus passos miúdos 
caminham exaustos por caminhos 
desertos, agora nos dias de sua velhice 
lembra-se mulher e de todos seus 
mais preciosos tempos vividos 
e chora silenciosa, saudade de outrora.
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ANITA
Flávio R. Kothe

Eu mesma me neguei. Quantas obras – que 
poderiam ser impressionistas, fauvistas, 
surrealistas, abstratas, lá sei eu! – deixei 
de pintar! Regredi à pintura acadêmi-

ca, fiz comportadas naturezas mortas, achei que 
encontraria refúgio no povo sendo naive. Quão 
ingênua fui! Quando embicamos numa direção, 
deixamos outras, talvez melhores.

Talvez eu, apaixonada por Mário, tivesse 
esperado dele o que ele, como homem, não ti-
nha a me dar. Ele gostava de homens, como eu. 
Não podia ter mais que amizade, se tanto. Ele 
serviu ao Estado Novo, eu não. Ou talvez não 
estivesse em mim fazer mais do que fiz.

Eu deveria, porém, ao menos ter tentado 
fazer. Nasci com a mão direita aleijada. Aprendi 
com minha mãe a pintar com aquela que me res-
tava. Onde governos não me ajudaram, um tio 
me patrocinou, para eu estudar na Alemanha, 
na França, nos Estados Unidos. Ele foi mais que 
um pai. Quantos talentos há por aí, nas roças, 

favelas e periferias, perdidos por não terem boa 
formação? Nem tudo que brota desabrocha.

Hoje sei: eu era o melhor talento feminino 
na pintura entre os que se diziam modernistas. 
Fiz boas obras, não fiz o melhor que poderia. 
Tendo noção de grandes centros como Paris e 
Berlim, eu me afundei na mediocridade do meio, 
pois dependia dele para sobreviver, me deixei in-
timidar por ameaças e inseguranças. Tive de fa-
zer o que a província queria que eu fizesse, não 
tive mais liberdade do que a de colocar cravos 
brancos ou vermelhos num vaso de flores. Para 
pintar livremente, precisa-se ter a liberdade de 
não pintar. Essa eu não tive. O inesperado batia à 
porta, porta que eu não podia abrir. 

Desde cedo eu sabia que não poderia pin-
tar sem conhecer ao vivo os mestres do passado 
e sem ter contato com os mestres vivos. Eu os 
procurei, eles me preservaram de muitos enga-
nos dos meus colegas. Vi horizontes a desbra-
var. Quando quis conversar sobre eles, não tive 

companhia, fiquei só e me assustei. No meu si-
lêncio, tentei falar o dialeto caipira, não fiquei 
mais perto do povo por isso. Eu mesma me de-
sapareci ao aparecer como o que não precisaria 
ser. Não fiz como os mestres mexicanos, que 
inventaram a linguagem deles.

Difícil é o caminho das sombras nas ín-
vias montanhas. Não tomei a pintura como uma 
forma de exibição. Eu me escondi nela. Pintei o 
que precisava, não o que pretendia. Celebrei e 
traí a cada dia o dote que me foi dado.

O talento é um tirano que exige ser ser-
vido, como se fosse essa a liberdade concedida 
por ele. Soltei flores e balões pelo mundo, ten-
tando fazer dele um lugar mais bonito do que 
encontrei. Eu bem sabia que minhas obras va-
liam mais do que o preço que me pagavam por 
elas, quando pagavam. A cornucópia de onde 
surge o inesperado, essa eu tive de bloquear en-
quanto a abria. O meu nome foi adequado para 
me sumir e me resumir.

Continuação da página 1

NA PRORROGAÇÃO
Humberto Werneck

Quando, poucas semanas atrás, soube que dessa vez lhe restava 
pouco tempo, Antonio Carlos Viana pareceu entregar os pon-
tos. Nem tanto, na verdade. Rendido à inexorabilidade do li-
teral deadline, teve de renunciar a toda esperança – mas não 

àquilo que sempre deu sentido a sua vida, a paixão da literatura. Habi-
tuado a escrever todos os dias, tinha na gaveta um punhado de contos a 
caminho, alguns deles, quem sabe, publicáveis. Não era assim, porém, no 
terreno do complacente mais ou menos, que o escritor sergipano queria a 
sua arte – e, já sem condições de refiná-los, decidiu destruir os originais.

Quem conheceu Antonio Carlos Viana, falecido na semana passa-
da aos 72 anos, em Aracaju, não terá visto com surpresa esse gesto radical 
de quem se pautou pelo rigor levado às últimas. Escrever, para ele, era um 
duro trabalho de enxugar o texto, de modo a que não restasse nada além 
do essencial. “Às vezes, procuro horas, dias, meses, uma palavra que caiba 
em determinada frase, só por causa da sonoridade”, contou numa entre-
vista. “O escritor deve pegar o leitor primeiro pelo ouvido, daí a busca 
incansável da palavra exata.”  

Conheci Antonio há quase 20 anos, num inesquecível encontro em 
Paris, pela mão de seu filho, André Viana, também ele escritor (e dos 
bons, como sabe quem leu O Doente, maduro romance de estreia). Dele 
havia lido, presenteados pelo André, três livros de contos – Brincar de 
Manja, de 1974, Em Pleno Castigo (1981) e O Meio do Mundo (1993) –, 
publicados em edições um tanto toscas e, por suas baixas tiragens, prati-
camente confidenciais.

Encantei-me de imediato por aquelas narrativas carregadas de li-
rismo, desesperança e humor ácido, e mais ainda pelos 4 livros que viriam 
na sequência, agora com a caixa de ressonância de uma editora prestigio-
sa, a Companhia das Letras: O Meio do Mundo e Outros Contos, com sele-
ção e apresentação de Paulo Henriques Britto, Aberto Está o Inferno, Cine 
Privê e Jeito de Matar Lagartas, os dois últimos premiados pela APCA.

Não se avexe se ainda não tinha ouvido falar deste grande escritor, 
enfurnado na sua Aracaju natal, depois de andanças pelo Rio de Janeiro, 
onde foi professor, pelo Rio Grande do Sul, onde fez mestrado em teoria 
literária, e por Nice, na França, onde se doutorou em literatura compara-
da com uma tese em que esmiúça as poéticas de Paul Valéry e João Cabral 
de Melo Neto. 

Poderia ter feito carreira das mais notórias como acadêmico. Mas 
não. A certa altura, quando lecionava no Rio, Antonio Carlos Viana lar-
gou situação confortável para ser monogamicamente escritor. “Abri mão 
de tudo”, contava ele. Tudo mesmo: além de vender o fusquinha, empe-
nhou a máquina de escrever, conformando-se à escrita manual até que 
pudesse recuperar o instrumento de trabalho. 

Recolhido a uma casa da família de Cacilda, sua mulher, em Te-
resópolis, Antonio ficou dispensado de pagar aluguel, e, para as demais 
despesas, comprou um carrinho de cachorro quente. Entre um freguês e 
outro, podia ser visto, sentado no meio-fio, a ler Virginia Woolf, Marcel 
Proust ou Sigmund Freud. Assim, sempre em parceria com Cacilda, ga-
nhou a vida – e também, a hostilidade de um concorrente, vendedor de 
pastéis na região.

Homem tímido e reservado, de pouquíssimas palavras, Antonio 
Carlos Viana passaria no final da vida pela dolorosa mas transformado-
ra experiência de um mieloma, câncer da medula descoberto em 2014. 
Devastado pelo sofrimento, enfrentou a dor suplementar de supor que 
não daria conta de concluir um novo livro. Socorrido por André e pelo 
amigo Paulo Henriques Britto, que o ajudaram também com leitura e 
revisão dos contos, terminou Jeito de Matar Lagartas, cujo lançamento 
a editora se prontificou a antecipar para fevereiro de 2015. “Dos meus 
livros, este é o mais bem-humorado”, avaliava. “Humor amargo, mas 
humor.” 

A doença lhe daria trégua antes de voltar, com tudo, ano e meio 
depois, mas o que ocorreu nesse parêntese terá sido pouco menos que 
um milagre. Sentindo que as forças lhe voltavam, o bicho do mato saiu à 
luz, tomado de insuspeitada extroversão. “A dor nos faz sentir a urgên-
cia da vida”, dizia. Tornou-se habitué no Facebook, onde, aliás, publicou 
comentários sobre literatura que por certo valeria a pena acrescentar à 
produção de quem já nos dera, como professor, Roteiro de Redação: Len-
do e Argumentando e Guia de Redação: Escreva Melhor, utilíssimos não só 
para principiantes. 

“Ele era um cara macambúzio, mas, depois da recuperação, queria 
celebrar a vida”, contou André no dia em que perdeu o pai. Outra coisa 
não fez Antonio Carlos Viana, serena mas gulosamente, em cada minuto 
da prorrogação que a morte lhe concedeu.  
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DO QUE É FEITO O POETA?
Enéas Athanázio

BEM CARIOCA

Reynaldo Jardim

Para ser bem carioca,
nem precisa ser fl amengo.
Tem que conter a libido,
se for muito mulherengo.
Não pode ser atrevido,
tem que ir devagarinho.
Se cantar, cantar baixinho,
procurar não dar na vista.
Nunca ser tão exibido
como capa de revista.

Não precisa ser malandro,
que está fora de moda.
Se alguém arma um barraco,
fi ca longe, dá o fora.
O bom cabrito não berra,
cabra macho é delicado.
O carioca escolado
sabe acertar a caçapa.
De uma boa conversa
a menina não escapa.

Entra no bar sem alarde,
pede um chope da brama,
se a turma chega tarde,
bebe calmo, não reclama.

Quem nasceu pra carioca,
mas carioca de fé,
na barriga da mamãe
já tira o samba no pé.

Carioca não precisa
ser do Rio de Janeiro,
pode ser lá da Bahia
ou nascido no estrangeiro.
O essencial é que seja
em tudo supermaneiro.
O carioca da gema
é sempre muito mineiro.

(Jornal do Brasil, 6 de maio de 2005)

Palestras, discursos, ensaios, prefá-
cios e artigos foram reunidos por 
Anderson Braga Horta no substan-
cioso livro “Do que é feito o poeta” 

(Th esaurus – Brasilia – 2016), que acabo de 
examinar. Ainda que seja poeta por vocação 
e prazer intelectual, o autor revela amplo do-
mínio sobre outros gêneros literários, a par 
de admirável erudição e segura informação a 
respeito do meio literário nacional e, acima 
de tudo, de Brasília, sua cidade de adoção.

São cerca de uma centena de textos ana-
lisando a obra, a carreira e a personalidade de 
inúmeros autores que se dedicam ou dedica-
ram à poesia ou à prosa, sempre fundamen-
tados em conscienciosas pesquisas e fontes 
confi áveis. Entre eles, destacam-se nomes 
como Almeida Fischer, José Jeronymo Rive-
ra, Viriato Gaspar, Fontes de Alencar, Luiz 
F. Papi, Napoleão Valadares e muitos outros. 
Além do enfoque sobre a vida e a obra de cada 
um, discute vários temas dos mais interessan-
tes, como as traduções e os tradutores, em es-
pecial a complexidade da tradução da poesia, 
o signifi cado atual das academias de letras, a 
questão e o desacordo ortográfi co, o pano-
rama poético de Brasília e outros tantos. O 
volume se fecha com uma curiosa entrevista 
concedida pelo autor, quase toda em versos, 
discorrendo sobre sua existência e sua arte. 

Cada trabalho mereceria, a rigor, um 
comentário específico. Como isso não é 
possível, cinjo-me a três deles, sem demé-
rito para os demais: Alaor Barbosa, Fabio 
de Sousa Coutinho e Rafael Sânzio de Aze-
vedo. Um goiano, um carioca e um cearen-
se, lamentado que não haja nenhum sulista 
que pudesse ser aqui incluído. 

Autor de uma obra ampla e variada, 
Alaor Barbosa tem incursionado pelo conto, 
pelo romance, pelo ensaio, pela biografi a e 
pela história literária, além de ser profi ssional 
do Direito. Meticuloso e exigente, tem pro-
duzido obras de grande envergadura, entre as 
quais “Um cenáculo na Pauliceia”, creio que o 
único estudo completo sobre a vida e as rea-
lizações dos integrantes do chamado Grupo 
do Minarete. que se reunia em torno de Mon-
teiro Lobato, no início do século passado. 
Destaco ainda Sinfonia Minas Gerais: a vida 
e a literatura de João Guimarães Rosa”, mo-
numental biografi a do autor do “Grande Ser-
tão: Veredas”, em que desce a minúcias nunca 
exploradas, inclusive palmilhando in loco os 
caminhos do escritor pelos Gerais goianos e 
mineiros, examinando antigos documentos e 

se avistando com pessoas que o conheceram. 
Ele próprio, na juventude, conviveu com Gui-
marães Rosa. Esse livro foi vítima de implacá-
vel e incompreensível perseguição por uma 
das fi lhas do romancista, fato que difi cultou 
seu itinerário, com evidente prejuízo para o 
conhecimento do biografado e seu mundo 
fi ccional. Muito além dessas obras, Barbosa 
produziu romances, contos e ensaios de reco-
nhecido valor literário, todos eles aclamados 
pela melhor crítica. Recebeu prêmios impor-
tantes e continua em plena atividade. No en-
saio a ele dedicado, Braga Horta esmiúça toda 
sua produção. 

Quanto a Fabio de Sousa Coutinho, de-
pois de analisar sua família e formação, con-
clui o autor que ele parece ter nascido pre-
destinado às coisas do espírito ou do âmbito 
cultural. Bacharel em Direito e advogado 
militante, realizou cursos de especialização 
no Exterior e tem ocupado postos de relevo 
em instituições públicas e privadas. Publicou 
importante ensaio na área da ciência políti-
ca (“Parlamentarismo e Presidencialismo: 
a tradição brasileira”) e ensaios biográfi cos 
nas páginas da “Revista Brasileira”, órgão da 
ABL. Vem proferindo frequentes palestras 
sobre temas jurídicos e literários. Foi cronista 
do jornal mineiro “Hoje em dia” e se confes-
sa um poeta bissexto. É o atual presidente da 
Associação Nacional de Escritores (ANE) e 
sua gestão se caracteriza pela constante movi-
mentação cultural.

Rafael Sânzio de Azevedo, por seu 
turno, é um incansável e profícuo traba-
lhador das letras. Professor universitário, 
dedica-se ao ensaio, à história literária e 
à crítica, de preferência da poesia, mas 
também de outros gêneros. É poeta, culti-
vando o hai-cai, o soneto e outras formas 
poéticas, sempre com apuro e qualidade. 
É autor de ensaios admiráveis, dentre os 
quais “O parnasianismo na poesia bra-
sileira” e “A padaria espiritual”, ambos 
comentados por mim em outros locais. 
Braga Horta faz uma análise perfeita da 
poesia do escritor cearense. 

Fechando estas linhas, que já vão lon-
gas, reporto-me à referida entrevista conce-
dida pelo autor. Depois de muitas respostas 
inspiradas, foi ele confrontado com a per-
gunta crucial: do que é feito o poeta? A res-
posta, que também é um verso, veio singela 
e espontânea: o poeta é feito de sonho! Não 
poderia haver nada melhor para concluir este 
comentário. 


