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1. Dizia nosso conterrâneo Brás Cubas, em suas 
memórias póstumas, que a indiscrição nas mu-
lheres é uma burla inventada pelos homens. 
Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro 

sepulcro. Perdem-se, muitas vezes, por desastradas, por 
inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olha-
res. E é por isso que uma dama de fi no espírito, a rainha 
de Navarra, para dizer que toda aventura amorosa vinha 
descobrir-se, cedo ou tarde, empregou (segundo o Brás) 
esta metáfora: “Não há cachorrinho tão adestrado, que 
alfi m lhe não ouçamos o latir.” Sinto que uma imprudên-
cia, uma inquietação, um não saber resistir trouxeram-
-me ao laminário, quando não poético (e sequer botâ-
nico), de papel impresso que apresento. Uma aventura 
amorosa afl orou por si, ou uma disciplina literária de al-
gumas décadas a expulsou por ironia, não sei. Sei que as-
sumo o pendor poético mediante a seguinte investidura:

Professo o avesso do falso
O semigrito, o semirriso solfejo
Na partitura, o peso do embarque

Do aval mundano abdico
Vassalo no claustro da arte
Nudez, pleiteando agasalho

Renego o blefe aziago
Ao apelo falaz resisto
Adoto o hábito monástico
No altar marmóreo das juras
Aceito o sólio da escrita
E os sinos tocam perpétuos

2. A equação entre poesia e verdade desde o inicio 
se estabelece para mim. Mas com quantas verdades se faz 
um poema? Verdades de que grandeza? Parto em busca 
do não copiado, não reproduzido, da Renascença original. 

Em reverência ao vero
Viajo de Ceca a Meca

Óleos genuínos
Propulsionam o barco a vela

Ver para crer a Ultima Ceia
Com os olhos que a terra há de comer

Encher o peito e proclamar
Vim e vi a têmpera!

Vim e vi a estampa
Que vovó tinha na sala!

Moveu-me o vento
Até o afresco autêntico

Na frente deste
Move-me a réplica

3. Percorrer com o coração pequeno os espaços 
grandiosos dos que se arvoraram senhores do universo 
amedronta. E se me perco no labirinto das insensatas 
ambições atemporais e absolutistas? Quando me faço 
a pergunta, o paisagista, Le Nôtre, verdadeiro Burle 
Marx dos parques e bosques de Versalhes, responde:

Autorretrato  

A Flávia Amparo

Antonio Carlos Secchin

Um poeta nunca sabe
onde sua voz termina,
se é dele  de fato a voz
que no seu nome se assina.
Nem sabe se a vida alheia
é seu pasto de rapina,
ou se o outro é que lhe invade,
numa  voragem  assassina.
Nenhum poeta conhece
esse  motor  que maquina
a explosão da coisa escrita 
contra a crosta da rotina. 
Entender inteiro o poeta 
é bem malsinada sina:
quando o  supomos em cena,
já vai sumindo na esquina,
entrando na contramão
do que o bom senso lhe ensina.
Por sob  a zona da sombra,
navega em meio à neblina. 
Sabe que nasce do escuro
a poesia  que o ilumina.

(do livro inédito Desdizer)

Se te perderes nos verdes
Que os deuses podaram
A mando do poder humano

Não te afl ijas

Sebes de murta balizarão o descaminho
Faias corretas te abrandarão os medos
Ao deslinde dos desvios

Infunde segurança a disciplina

Para o suave desnorteio
Requintou-se a topiaria
Para a tocaia airosa, o sutil extravio

Numa alcova de viburno a céu aberto
Verás com que domínio
Pisa no pedrisco o Rei Sol

Continuação na pág. 6

NO TEMPO DO CARRO
DE  BOI

Danilo Gomes
“Com o marchar dos anos a felicidade surge
no olhar para trás, no cobrir o passado  com
a  memória.”     (Nelson Palma Travassos, no
livro “Quando eu era menino...”)

O carro de boi é uma remota lembrança  
do meu tempo de menino, no interior 
de Minas. Não só vi vários deles, como 
“andei” em alguns. Eu e meu amigo de 

infância, o saudoso Jeronimo Wathos Mol Santos, da 
minha  idade, e que faleceu aos 57 anos, deixando 
viúva, fi lhos e uma  netinha.

Eu  estava  na  casimiriana  idade de oito, 
nove anos. Passávamos férias em fazendas de ami-

gos de meus pais, como Nico  Mol,  Zinha Rôlla 
e Bilu de Castro, avô da poeta Marilda Tropia de 
Barros. Essas fazendas ficavam  no vasto municí-
pio  de Mariana, com seus  muito distritos, dentre 
eles  Bento Rodrigues, arrasado pela barragem da 
Samarco,  em 2015.

Pegávamos o trem  de ferro na estação (de 
1914), às cinco horas da manhã, de guarda-pó e com 
matula de guloseimas. Apeávamos nas  estações de 
Gesteira, Goiabeiras ou Crasto (assim, Crasto mes-
mo). Férias inesquecíveis, essas dos fi ns da década 
de 1940,começos de 1950, nas fazendas, encantador 
mundo rural, bucólico, pastoril.

Continuação na página 2
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NA ROÇA

Gonçalves Crespo

Cercada de mestiças, no terreiro,
Cisma a Senhora Moça; vem descendo
A noite, e pouco e pouco escurecendo
O vale umbroso e o monte sobranceiro.

Brilham insetos no capim rasteiro,
Vêm das matas os negros recolhendo;
Na longa estrada ecoa esmorecendo
O monótono canto de um tropeiro.

Atrás das grandes, pardas borboletas,
Crianças nuas lá se vão inquietas
Na varanda correndo ladrilhada.

Desponta a lua; o sabiá gorjeia;
Enquanto às portas do curral ondeia
A mugidora fila da boiada...

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

NO TEMPO DO CARRO 
DE BOI

Danilo Gomes

Nas claras manhãs do alvorecer de nos-
sas vidas, pulávamos nos carros de boi, 
para passeios pelas campinas. Eu me 
lembro do sol e do vento e do agudo 

chiado ou cantiga do rudimentar veículo. Foram 
alguns dos meus muitos momentos Casimiro de 
Abreu... Eu hoje os refaço no silêncio das noites, 
num exercício de sonho, alumbramento e fantasia. 
Tive muitos momentos de medo, de angústia, mas 
também de infância feliz.

***

Avanço no tempo. Estou em 2004, na cidade 
de Ponte Nova, MG. Na casa do Dr. Salvador Fer-
rari, já idoso médico, poeta, cronista e biógrafo do 
Cardeal Motta, tio de sua mulher, a linda Francisca 
de Vasconcellos Motta Ferrari, Chiquita, então já fa-
lecida e sua musa imortal.

Lá fomos almoçar, no dia 20 de janeiro, a 
escritora Aparecida Simões, Presidente da Academia 
de Letras de Viçosa, e a escritora Amélia Pinto Coe-
lho, viúva de Nilon Gomes e autora do pequeno e 
precioso livro “O carro de boi e sua história”, que me 
ofereceu com amável dedicatória.

Naquela obra, a autora elabora um breve 
histórico daquele milenar meio de transporte, que 
ela conheceu bem na infância. Discorre sobre os 
termos técnicos de toda a engrenagem do rústico 
veículo e ainda publica nostálgicos poemas de sua 
autoria. Um belo livro de apenas 42 páginas, editado 
em 1996 pela Grafcolor, de Ponte Nova. Na apresen-
tação, o médico e escritor Mário Clímaco recorda 
o trecho em que o brilhante Joaquim Nabuco (dito 
Juca, o Belo) evoca os carros de boi de sua infância 
na fazenda Massangana, na obra-prima que é Minha 
formação :

“Os filhos de pescadores sentirão sempre de-
baixo dos pés o roçar das areias da praia e ouvirão 
o ruído da vaga. Eu por vezes acredito pisar a es-
pessa camada de canas caídas da moenda e escuto 
o rangido dos grandes carros de bois.”

O pesado e prestante veículo é também re-
cordado pelo escritor mencionado na epígrafe deste 
escrito, o paulista Nelson Palma Travassos, nascido 
em 1903. No seu livro, ele está presente nas páginas 
45 a 47. Para ele o carro de boi era “a poesia das 
estradas”...

***

Conversei sobre o livro de Amélia com o es-
critor Napoleão Valadares, nascido em Arinos, MG, 
em 1946. Nasceu numa fazenda. E continua fazen-
deiro lá na sua querida Arinos, embora resida em 
Brasília há coisa de meio século. Quando menino, 
Napoleão foi guieiro de carro de boi e conhece o as-
sunto profundamente, desde a nomenclatura de ter-
mos técnicos até a magia poética que envolve a vida 
rural e o velho carro de boi. Que, aliás, ainda roda 
pelos nossos sertões.

No mais recente livro de Napoleão Valadares, 
intitulado Do sertão, encontramos o conto “Torcida 
do Cafundó”, focado no carro de boi. Em deliciosa 
linguagem coloquial-sertaneja, mas dentro dos câno-
nes da ficção, o consagrado autor escreve:

“Carro de boi teve sua época, figurando 
como o principal meio de transporte de algu-
mas regiões. Utilizavam-se tropas de cavalos 
e burros, mas o carro-chefe do transporte era 
o carro de boi.(...)Tinham como curiosidade 
roceira o fato de quase todas as peças terem 
seus nomes começados com a letra c: canga, 
canzil, cabeçalho, chavelha, cheda, cocão, 
cantadeira, cambota. E o próprio carro. E a 
cantiga...”

À pág. 69 o autor prossegue:

“E um dia, falando sobre bois de carro, 
Tenté e Vadu emendaram conversa até che-
garem aos seus próprios, cada um apontan-
do qualidades. Tenté tinha um curraleirão 
amarelo, chamado Chatinho, afamado em 
muitas léguas das beiras da Serra do Meio. 
E Vadu tinha um chitado de roxo, meio 
cumbuco, por nome Chitão, de fama es-
parramada pelas bandas do Cafundó e do 
São Miguel. Acabaram combinando para 
botarem o boi do Tamboril e o do Cafundó 
numa disputa.”

Só não vou contar que boi, puxando outros, 
ganhou a corrida, com o povaréu, lá fora, em cima 
da ladeira, depois da Gameleira, aplaudindo com 
entusiasmo de Fla x Flu. Ou de Atlético x Cruzeiro.

A mim e ao fraternal amigo Napoleão Valada-
res nos une o encantamento do carro de boi chiador 
e cantador da nossa infância, nas estradas de terra, 
entre morros,  vargens, campinas, sob o faiscante sol 
da aurora de nossas vidas.

Continuação da página 1
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LORCA, 80 ANOS DEPOIS
M. Paulo Nunes

Há 80 anos passados, ao ser deflagrada a Guerra Civil Espanhola, 
com o levante encabeçado nas Canárias, pelo general Francisco 
Franco, ao cair em mãos de seus sicários, na mesma cidade na-
tal de Granada, onde nascera o grande poeta espanhol Federico 

Garcia Lorca, tomava o mundo conhecimento de uma tragédia que o deixou 
estarrecido: o bárbaro assassinato de uma das vozes maiores da poesia e da 
dramaturgia espanhola.

Com a eclosão do movimento fascista, que seguiria o modelo adotado 
pelos ditadores Benito Mussolini, na Itália, Oliveira Salazar em Portugal, e so-
bretudo Adolfo Hitler, na Alemanha nazista, o poeta se encontrava em Madri e, 
embora desaconselhado pelos amigos, dirigiu-se a Granada para visitar os pais, 
em Fuente Vaquero, nos arredores daquela cidade, onde eclodira com extrema 
ferocidade aquela rebelião.

Em virtude das ameaças constantes, por ele e por sua família recebidas, 
foi o poeta acolhido a seu pedido em casa dos familiares do poeta Luís Rosales, 
cujos irmãos, Antônio e José, eram partícipes da insurreição.

Naquela cidade, o governo da Frente Popular obtivera retumbante vitória 
contra a direita, em sequência à anterior eleição em que esta fora vitoriosa, anu-
lada pelas Cortes de Madri, sob a alegação de fraude.

Deflagrado ali o movimento, militares e falangistas tomaram o poder 
em Granada e desencadearam a mais terrível repressão, de que já fora vítima 
o cunhado do poeta, Manuel Fernandez Montesinos, recém-eleito alcaide 
republicano, preso e posteriormente fuzilado. Assim, nem o asilo em casa 
dos Rosales e a despeito dos generosos empenhos destes, nada evitaria que 
ele caísse nas mãos do comandante José Valdés Guszmán. Um de seus bió-
grafos, Ian Gibson (Federico Garcia Lorca – uma biografia – Editora Globo, 
São Paulo, 1972) afirma ter aquele chefe militar franquista agido sob a orien-
tação direta do implacável general Queipo de Llano, que detinha o poder em 
Sevilha, e teria decidido o destino final do poeta.

Baldados todos os esforços dispendidos, não apenas pelos Rosales e o 
grande compositor granadino Manuel de Falla, mas por toda a comunidade 
internacional para salvar o grande lírico do Romancero Gitano, foi este suma-
riamente fuzilado, ao que tudo indica, na madrugada de 18 de agosto de 1936, 
juntamente com dois toureiros desconhecidos e um professor primário de Valla-
dolid, Dióscoro Galindo González, na localidade de Viznar, junto a um lugar, 
premonitoriamente denominado “fonte das lágrimas”.

O mundo ficou estarrecido ao tomar conhecimento daquele crime he-
diondo.

A indignação popular foi traduzida, ao presenciar a saída do poeta, alge-
mado, do edifício do Governo Civil, cercado de guardas e falangistas do ‘Esqua-
drão Negro”, encarregado das execuções sumárias, por uma testemunha ocular, 
um jovem amigo de Lorca, Ricardo Rodriguez Jimenez, que gritou para os ma-
tadores do poeta: “Assassinos! Vocês vão matar um gênio! Um gênio! Assassinos! ”

A indignação e o interesse internacional foram traduzidos algum tempo 
depois por um telegrama de 13 de outubro daquele mesmo ano fatídico, enviado 
às autoridades rebeldes de Granada pelo famoso escritor inglês H. G. Wells que 
dizia: “H. G. Wells, presidente do PEN Clube de Londres, deseja ansiosamente notí-
cia de seu ilustre colega Federico Garcia Lorca e agradeceria grandemente a corte-
sia de uma resposta. Esta, assinada pelo coronel Antônio González Espinosa, foi 
lacônica e deixou claro o destino do poeta: “Do Governador de Granada para H. 
G. Wells: Não conheço o paradeiro de Dom Federico Garcia Lorca”.

Assim findou a vida daquele que premonitoriamente cantou: “o temor da 
morte, a fugacidade do amor, a inexorável passagem do tempo”.

Poetas e escritores de toda parte cantaram-lhe o infortúnio e o poeta foi 
erigido em mártir da liberdade e da causa republicana, na Espanha.

No Brasil, mesmo sob a ditadura Vargas, os poetas Bandeira, Vinícius de 
Moraes e Carlos Drummond de Andrade cantaram-lhe a glória e o martírio em 
sentidas endechas.

NO PAÍS DOS GIRASSÓIS
Vera Lúcia de Oliveira

Toda santa noite, enquanto a família dor-
mia, o grande compositor russo Dmitri 
Dmitriev Shostakovich pegava a sua ma-
leta de roupas e ficava plantado na porta 

do elevador em frente ao seu apartamento, em grande 
expectativa. Isso parece tão absurdo como se ele fos-
se personagem de Esperando Godot, peça de Beckett 
que mostra um ser humano que perdeu o rumo e o 
sentido da existência! Por que ele fazia isso? Queria 
fugir? Esperava  alguém? A resposta está no romance 
O ruído do tempo, de Julian Barnes (Ed. Rocco, 2016), 
o premiado autor inglês de O papagaio de Flaubert, O 
sentido de um fim, entre suas excelentes obras.

O livro de Barnes resgata a vida de Shostakovi-
ch, em três momentos cruciais, costurada à história da 
Rússia, seu país, no trágico século 20, passando pela 
Revolução de 1917, pela Segunda Guerra Mundial e 
pela morte de Stálin, em 1953, data que não pode ser 
esquecida, pois fez alguma diferença no destino do 
compositor. Stálin morreu, mas não desapareceu. Seus 
acólitos, viúvas do Poder com seus tentáculos – como 
as lagartixas que se transformam em duas se lhes  cor-
tamos a cauda -, continuaram o Culto à Personalidade 
no sucessor, o macio Nikita Krushchev, “a Espiga de 
Milho”, cujo governo foi apelidado “vegetariano” em 
comparação ao carnívoro e carniceiro Stálin.

Como compreendesse a música como neces-
sidade de expressão pessoal e não aceitasse compor 

música por encomenda, convencional, dita para 
o povo, Shostakovich foi acusado de formalismo, 
teve a sua ópera Lady Macbeth de Mtsensk, vilipen-
diada, expurgada, considerada inimiga do povo, e 
ficou na mira do Grande Líder, que, com seu olho 
grande de Ciclope e olhar paranoico, tudo via, e 
se achava conhecedor de todas as artes, inclusive 
dessa.  (E odiava Hamlet e Macbeth). O que sal-
vou o compositor foi a sua Quinta Sinfonia, mais 
tradicional. Mas isso não impediu que o maior 
compositor da Rússia continuasse sendo vigiado, 
obrigado a servir à pátria, que ele considerava um 
engodo, uma nação forjada a ferro e sangue, que 
eliminou todos os artistas que ousaram criticar 
o regime, mesmo os que fizeram o primeiro mo-
dernismo russo, a vanguarda, como Maiakovski 
e Rodchenko. Sem falar nos que se exilaram na 
Europa e Estados Unidos, como Prokofiev e Stra-
vinsky, só para citar dois gênios da música.

Brecht disse que Édipo foi um homem bom 
vítima dos caprichos dos deuses. Assim foi Shos-
takovich: um homem pacato que vivia para a música 
e para a família e que amava Shakespeare, o futebol, 
os grandes relógios de madeira e os candelabros com 
velas de verdade, metáfora talvez da luz que procu-
rava para o seu tempo. Como não aceitava ingressar 
no Partido, foi assediado, visitado interminavelmente 
pelos  seus ideólogos, pressionado até o limite de sua 

resistência. Já idoso, com a saúde em frangalhos, fra-
gilizado psicologicamente, finalmente, com o coração 
partido, disse o famigerado sim. Assinou a sua filia-
ção e tornou-se um “condenado”, um pau-mandado, 
um dente sem nervo.  Sentiu-se covarde e, apático, 
assinava, sem ler, tudo o que lhe colocavam à frente, 
como a crítica ofensiva ao amigo Soljenítsin.  (Pensou 
nos colegas cientistas de Galileu que também sabiam 
que a Terra se movia, mas tinham família para ali-
mentar, e ficaram calados...) Poderia ser diferente? 
Era o seu destino?

Numa Rússia sem Czar nem Deus (não seriam 
os novos dirigentes soviéticos substitutos dos czares e 
de Deus?), do Culto à Personalidade, tudo girava em 
torno do “rei” Sol, que Shostakovich insistia em não 
ver. Mas no país do Grande Timoneiro, da pergunta 
“Stálin sabe?”, que fazia brotar suor até nos mais des-
temidos, todos tinham de ser girassóis. Os dias eram 
assim...

E em memória do grande compositor que fi-
cava à porta do elevador, e que não queria ter vivido 
o suficiente para desapontar as pessoas, e que musi-
cou triste e lindamente o Soneto 66 de Shakespeare 
(“Cansado de tudo isto, imploro uma morte tranqui-
la...”), deixamos aqui, como homenagem, os versos de 
Drummond: “A injustiça não se resolve. / À sombra 
de um mundo errado/ murmuraste um protesto tími-
do./ Mas virão outros.”
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JÁ QUE...
Emanuel Medeiros Vieira

 
Já que não posso vê-lo mais, busco um livro que ele amava quando era pequeno, 
É aqui que envelheço, lembrando de antigos abacateiros, pitangueiras e mangueiras.  
Escrevo para quem sabe que vai morrer.
O que espero? Já escrevi  tudo o que precisava?
Não, não contaria a ele sobre o câncer – a “tristeza das células”, segundo Jayme Ovalle.  
Ele não merecia mais uma notícia ruim. Ruim? É da humana lida. Saudades? Sim. Sentia muito. Soaria pomposo, 

faria “fi losofi a” e não fi cção se falasse em dessacralização do real, ou de que nada mais importa, tudo se evapora, nada fi ca, 
mesmo as palavras de um sábio caem no vazio? O pensamento profundo, como pensava George Steiner,  nasce de uma 
“necessidade de transcendência”. E que transcendência há nesse mundo?

Ficção ou ensaio? Ensaio o fi cção? Tudo misturado. Não são fáceis as palavras na velhice.
“O mundo, livre de Deus, foi sendo aos poucos dominado pelo diabo, pelo espírito do mal, pela crueldade”. 

(...)
Vejamos o universo à nossa volta, e aquele menino, agora adolescente que eu não poderia ver. Um menino 

anônimo no meio do culto pela fama, pelo prazer instantâneo, pelas “redes sociais” que demonizam quem pensa 
diferente.

Pós- cultura, pós-verdade, e necessitamos de algo que já não sabemos defi nir. 
Seria Deus na soleira da porta?
É a “sociedade do espetáculo”, como defi niu Guy Debord.
Mas queria falar sobre o menino – quase-adolescente.
 Que tanto amei.
Estou sentado em cima de fragmentos, de memórias, de guerras, de torturas, de pesadelos.
Eu sei e já disse: tudo é veloz, e é aqui que envelheço. É um mundo apenas fi nanceirizado, da hegemonia da 

competição, e onde não sabemos mais distinguir o que é verdade do que é mentira. Levara o menino em parques, 
circos, colhemos  goiabas. 

Nesse mundo – outros já o disseram – as coisas (mercadorias) passaram a ser os verdadeiros donos da vida.
“O espetáculo, afi rma Debord, “é a ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna” – lembrado por Vargas 

Lhosa em “A Civilização do Espetáculo”.
Onde estão aqueles velhos domingos em que eu saía com o menino? As categorias que falam em “otimismo” 

ou “pessimismo” não entram na mente daquele que escreve visceralmente, por funda necessidade. Os domingos? Nos 
porões da memória, E a memória foi fi cando a alma do humano – ou de que é humano para mim.

Eu sei, eu sei. Repito Terêncio:   nada que é humano me é estranho. 
Mas deste amor, menino, eu não abdico, até chegar à Terceira Margem do Rio. Menino..

ANE CELEBRA NÉLIDA PIÑON

Com palestra do associado Diego Mendes Sousa, a ANE homenageou, na Quinta Literária de 22 de junho 
p.p., os 80 anos de Nélida Pinõn. Na oportunidade, o Presidente Fabio de Sousa Coutinho leu  a seguinte mensa-
gem recebida da ilustre homenageada: 

Prezado presidente Fabio de Sousa Coutinho,
Sou-lhes grata pela homenagem que sua ilustre instituição e o poeta Diego Mendes Sousa me prestam 

neste dia 22 de junho na sede da vossa Casa. Fico feliz que um talento cintilante e jovem como Diego se devote 
com tal responsabilidade e Amor ao meu percurso criador.  Como agradecer com igual entusiasmo semelhante 
empenho?

Lamento tanto não estar presente a esta reunião que congrega a elite intelectual da capital federal. Haveria 
de desfrutar da vossa companhia e muito teria a aprender das refl exões oriundas da cultura literária de Diego 
Mendes Sousa, grande poeta brasileiro.

Grata, senhores, grata a todos que se reúnem neste dia 22 para ouvir Diego, tão generoso, a enaltecer esta 
escriba. E especialmente sou grata ao presidente Fabio de Sousa Coutinho por permitir semelhante festejo em 
torno do meu nome. Espero poder expressar meus sentimentos em vossa sede.

O abraço afetuoso da
Nélida Piñon

MAGNÉSIO
O que ele pode fazer por você?
Dr. Arnoldo Velloso da Costa

R$ 50,00 – 1ª edição, 312 páginas

NUTROLOGIA
Essencial contra o CÂNCER, uma doença maldita

Dr. Francisco Hubmerto de Freitas Azevedo
R$40,00 – 120 páginas

ENVELHECIMENTO HUMANO 
A vantagem de viver mais e melhor 

usando os Secretagogos
Dr. Francisco Humberto de Freitas Azevedo

R$30,00 – 128 páginas

acesse nosso site:

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

Ou ligue: (61) 3344-3738

VIVA MAIS 
E MELHOR
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O REI DO BARALHO
Procedimento Ficcional

Guido Bilharinho

Já se tem dito diversas vezes e em inúmeras 
oportunidades, que a ficção (literária, cinema-
tográfica e teatral) não se limita a estruturar e 
narrar estórias. Essa é uma de suas possibili-

dades, por sinal, a geral e quase totalmente utiliza-
da, porque é a que agrada e se pensa ser a finalidade 
única e exclusiva do gênero.

Mais ou tão importante ainda, restringindo-
-se à narrativa, é a maneira de se procedê-la. Nor-
malmente, é efetuada convencional e linearmente e 
arquitetada com início, meio e fim, sucedendo-se os 
atos, capítulos e cenas em decorrência e/ou em con-
tinuidade uns dos outros.

Em O Rei do Baralho (1973), Júlio Bressane 
mais uma vez foge desse esquema tradicional e re-
petitivo para, subvertendo e fragmentando a usual 
sistemática discursiva, conceber não simplesmente 
uma estória, mas, elegendo dada situação, apresen-
tá-la em quadros distintos, selecionados de confor-
midade com sua importância e indispensabilidade 
para expor sentido e não meramente atos e fatos.

Sucedem-se, então, conquanto em linha evo-
lutiva cronológica, cenas e sequências formadas de 
flagrantes isolados entre si, porém, em seu conjunto 
e por força da sucessão temporal, compondo o qua-
dro diegético.

Nem se tem possibilidade de sintetizar o eixo 
narrativo, visto que ele, por si próprio e por nature-
za, já é essencializado e sintético.

ção facilitária do cineasta, simples cozinheiro nos 
filmes convencionais, que só carece, ele próprio, 
de também ingerir os alimentos artificiosos que 
produz, sem transferi-los (vendê-los) a outrem. 
O que, aliás, poderia fazer sem prejuízo de quem 
quer que seja. Muito ao contrário.

Em decorrência disso, esse filme não é susce-
tível, à semelhança da maioria das demais obras de 
Bressane, pelo menos dessa fase, de ser exibido co-
mercialmente a plateias habituadas, condicionadas, 
e mesmos viciadas, com o tóxico ficcional que lhes é 
comumente repassado.

É bem capaz, como já aconteceu com a obra-
-prima A Regra do Jogo (La Règle du Jeu, França, 
1939), de Jean Renoir, de se tentar até incendiar o 
cinema, embora o filme francês não apresente a ra-
dicalidade conceptiva de O Rei do Baralho.

Merece ainda referência tópica, a circunstân-
cia das cenas de interiores revelarem-se escuras e as 
de exteriores assaz claras, ambas quebrando, signi-
ficativamente, a comportada e rotineira técnica 
oposta.

Também nunca se viu Grande Otelo tão sério, 
compenetrado e, felizmente, coloquialmente parci-
monioso como nesse filme.

__________________
(do livro Seis Cineastas Brasileiros. Uberaba, Instituto 
Triangulino de Cultura, 2012)

Loira alta e esbelta (Marta Anderson) apaixo-
na-se por negro baixo e retaco (Grande Otelo), que 
se proclama o Rei do Baralho.

O mais que se segue é constituído de mo-
saicos aleatórios, compostos de cenas de jogos de 
carteado, diálogos entre o casal, alguns propositada-
mente inaudíveis, bem como outros ocorridos entre 
personagens apenas silhuetadas.

Cenas se repetem, além de muitas de-
las serem fixadas demoradamente. Não haven-
do sequenciamento de causa e efeito, ou seja, o 
acontecimento contemplado na tela não produ-
zir consequências nem ter continuidade lógico-
-temática, a composição da narrativa é deferida 
ao espectador, que é obrigado a mentalizá-la e 
constituí-la de conformidade com sua capacidade 
intelectiva de extrair das situações apresentadas o 
sentido que possuem e sua significação no con-
junto fílmico.

Esse procedimento elaborativo exige igual 
esforço e capacidade do espectador. Não se lhe dá 
o alimento pronto a ser digerido, mas, apenas – o 
que é muito – os elementos/ingredientes com que se 
fazem ou se podem fazê-lo.

Há de haver, forçosamente, atividade men-
tal do espectador, sem a qual as imagens que lhe 
são exibidas não se revelam em suas possibilida-
des, naquilo que são e significam, isto é, aproxi-
mação e representação do real sem a intermedia-

RUA DE CAMÕES
Inês LourençoRECEPÇÃO

Napoleão Valadares

 

Caro Danilo Gomes, que alegria
e que prazer me faz ser convidado
a recebê-lo aqui na Academia
Brasiliense de Letras! Meu prezado

amigo, eu esperava e já sabia
que, conduzido pela mão do fado,
à nossa casa você chegaria
a fim de nós ficarmos lado a lado.

Seus amigos o chamam. A cadeira
número seis o espera. Venha. Queira
trazer sua verve e seu talento traga.

Seja bem-vindo, pois. A casa o estima,
Romeu Jobim o saúda lá de cima
de onde lhe vem a bênção de Gonzaga. 

A minha infância 
cheira a soalho esfregado a piaçaba 
aos chocolates do meu pai aos Domingos 
à camisa de noite de flanela 
da minha mãe 

Ao fogão a carvão 
à máquina a petróleo 
ao zinco da bacia de banho 

Soa a janelas de guilhotina 
a desvendar meia rua 
surgia sempre o telhado 
sustentáculo da mansarda 
obstáculo da perspectiva 

Nele a chuva acontecia 
aspergindo ocres mais vivos 
empapando ervas esquecidas 
cantando com as telhas liquidamente 
percutindo folhetas e caleiras 
criando manchas tão incoerentes nas paredes 
de onde podia emergir qualquer objecto 

E havia a Dona Laura 
senhora distinta 
e sua criada Rosa 
que ao nosso menor salto 
lesta vinha avisar 
que estavam lá em baixo 
as pratas a abanar no guarda-louça 

O caruncho repicava nas frinchas 
alongava as pernas 
a casa envelhecia 

Na rua das traseiras havia um catavento 
veloz nas turbulências de Inverno 
e eu rejeitava da boneca 
a imutável expressão 

A minha mãe fazia-me as tranças 
antes de ir para a escola 
e dizia-me muitas vezes 

Não olhes para os rapazes 
que é feio. 
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APRESENTAÇÃO DE LAMINÁRIO
Margarida Patriota

4. Volto ao rincão natal, e em sua feira de produtos 
poéticos contemporâneos, vejo à disposição do freguês 
um exótico elenco de aportes literários, cada qual suprin-
do uma demanda e uma procura:

Ideogramas chineses surgiram no mercado das  
glosas importadas

Contribuindo para ampliar o arco verbivocovisual 
da percepção nacional

No que o verbo é dom de gente e gente importa
Da Gália, importou lábia com que ser gauche como 

Carlos
De tribo itálica, sonetos para ombrear Petrarca
Do Reno, fadas de se anelar
Hombres, hembras, coca colas, para caso concreto
Haicais, para economizar

5. Detenho-me na barraca das plataformas de van-
guarda, que preconizam:

Desordene-se a frase esteio
Para que o ruído britadeiro
Sobrepuje a melodia

Prosadores dianteiros
Marcham contra o corredio
Mastigando a analogia com os caninos

Ataque-se o nexo
Para que o insólito
Substitua o tino

Com os prejuízos da aventura
Arcam as casas que publicam
Paladinos

6. Encontrarei o produto que procuro num balcão 
de ofertas incomuns? Calculo que não, mas não custa des-
crever a marca, o jaez, o torque do artigo que tenho em 
mente. Digo, portanto, ao vendedor:

Vim comprar poema
Com tração para reboque
Cavalos para carga vária

Arranque, freios
Balanceamento
Regulagem atual

Cujo som propague
O eco das eras
O grito da hora
O murmúrio do instante
O suspiro das circunstâncias sem pompa

7. Conselhos não faltam no percurso formativo. 
Conselhos personalizados, ademais, na medida em que 
ainda vigora o caráter desigual da igualdade de gêneros. A 
um jovem poeta, recomenda-se:

Suprima flores
Anéis de ouro
Perfumes, sedas
Bombons

Não se derreta
Não se enterneça
Não lisonjeie
Não se engalane

Não entre em igreja
Não creia em alma

Não busque aura
Não sopre beijos

Respire fundo e cuidado
As musas de hoje surpreendem

8.  Para o benefício de uma jovem poeta (ou poe-
tisa), observa-se:

Distribuir autógrafos
Meiguice a toda prova

Envergar colar de pérolas
Tubinho cor de rosa

Estar de bem com o fisco
O cônjuge e a prole

Filiar-se a entidade filantrópica
Poderá emascular a tua estrofe.

9.  Fazer ou não concessões... Toda opção tem seu 
preço. Já bravateei:

Posarei nua no atelier da arte
Que enalteça a nudez sem pose

Fugirei do olhar que me estampe as curvas 
Nos canais venais da propaganda

Desdenhei que me equipava de artifícios
E incrementos

Desde então ninguém me pinta
Só do espelho do banheiro sou modelo

10. Enquanto busco daqui e dali uma cadência, 
sinto o assédio de uma força oculta de natureza antipro-
gramática, de comportamento errático e dada a surtos. 
Não sei se o nome da figura é inspiração, como uns a cha-
mam. Mas, quando menos espero:

A louca foge da masmorra
Em alvoroço e desalinho

Pede-me um trato
Pede-me roupas
Pede-me um banho de boutique

Em polvorosa me coloca
Fixa em dar-lhe a todo transe
O trato, a roupa, o banho, a lua

11. Receitas caseiras para curar mal-estares re-
sultantes da ingestão excessiva de bebidas alcoólicas é 
artigo que não falta por aí. Dentre as receitas caseiras 
para curar ressacas decorrentes dos transes criativos, 
extraí esta:

Um lenimento para a alma
Que não contenha
Mel, açúcar, creme, banha
Glúten, corantes, conservantes
Tarja do Conselho Federal de Vigilância
Fórmula, superdose, instruções
Bula aprovada pelos numes da ciência
Encontra-se na essência boêmia
Dúctil e sem esquema do poema

12. Será o poema um molde tão dúctil, maleável, 
flexível — e complacente —, que até dinheiro vivo ou em 
aplicações financeiras caibam nele?

Continuação da página 1

Desde que pecúnia opera
À margem das poéticas
Ergueram-na símbolo do prosaico

Ocorre que a arte liberta
Concebe que o poeta invista
Em qualquer moeda

Pedra, prata, níquel, soja
Letras de Câmbio ou do Tesouro

Que o ouro inspire o bardo
Que o berro, o barro, o alabastro
O bonde, o trem, o stop, o escarro

Qualquer alegria vale
Qualquer sofrimento
Qualquer rasgo de doação

13. Se um molde não se adaptar à substância, que 
a substância se adapte ao molde e algo proveitoso surja 
desse conúbio. Não importa se a substância sai do taber-
náculo ou da sarjeta; de terreno inexplorado ou consabi-
do. Sim, consabido, pois confio em que o poema sempre 
servirá para expressar e corroborar truísmos:

O sol aquece aragens
Que nos refrescam

As ervas daninhas danificam
A natureza mata

A tecnologia é amiga da onça
O laboratório salva

Não carece de tatuagem
A alma impressa

Em livro fechado não entra mosca
De livro aberto, sai

14. Confio em que assonâncias, condensação, po-
lissemia sempre servirão a cantar, chorar, louvar, exaltar, 
enaltecer, massacrar, compor epitáfios:

Nasceu, cresceu, tresleu romances
Acabou Miguel de Cervantes

Veio a lume, afiou o gume, poliu verniz
Tornou-se Machado de Assis

Mudou de nome, de sobrenome e renome
Virou Pessoa

Não foi Amado, Dourado ou dos Anjos
Foi natimorto

15. O préstimo do poema é múltiplo e diverso para 
cada poeta e amante da poesia. Para mim, trata-se de um 
ombro em que me alojo; um peito em que desabo; e tra-
vesseiro e alfombra. Trata-se de uma ânfora, por vezes, em 
que despejo o saudosismo da perda, como nesta elegia:

Minha praia, minha serra
Meu farol de Alexandria!

Meu apego, meu sossego
Minha pirâmide do Egito!

Tua voz me conduzia sem perigo pelo mundo
Em viagens sem bagagens por noites de evasão
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A TRAGÉDIA  POLÍTICA 
Jolimar Corrêa Pinto

Assim o autor francês Roger-Gérard Sch-
wartzenberg   inicia uma de suas mais fa-
mosas obras, “O Estado Espetáculo”: “a 
política, outrora, eram as ideias. Hoje, são 

as pessoas. Ou melhor, as personagens. Pois cada diri-
gente parece escolher um emprego e desempenhar um 
papel. Como num espetáculo” (1977, p. 9).

As ideias surgem sorrateiramente e vão se alas-
trando pelas mentes e corações, vagarosamente, e cos-
tumam ficar encerradas em um livro abandonado, sem 
consultas, ficticiamente empoeirado; outras frutificam, 
e apenas porque encontram terreno fértil? Quase nun-
ca. A ação política e militar de Napoleão foi altamente 
relevante para sacudir a França depois da sangrenta 
Revolução e a insistência dos líderes quanto ao ideário 
da libertação; organizou-a politicamente, conduziu-
-a nas espetaculares vitórias e nas reiteradas derrotas. 
Que seria das ideias marxistas sem Lenin, o organiza-
dor, sem Stalin, o consolidador, que seria do nazismo 
sem Hitler, o protagonista que mobilizou multidões e 
as conduziu à glória e à derrota? Que seria do fascismo 
sem Mussolini, condutor dos italianos em uma ascen-
são e em uma fragorosa queda?

As ideologias não se materializam tão somente 
através das produções literárias: Hitler, além de escre-
ver o “Minha Luta”, participou ativamente do processo 
político e foi o seu carisma que levantou o povo alemão 
e as forças armadas, então moral e materialmente der-
rotados depois do fracasso na Primeira Guerra Mun-
dial. Sabe-se qual o fim do nazista.

O grande líder brasileiro Getúlio Vargas lide-
rou uma revolução vitoriosa que, embora empregando 
meios que nem sempre haveriam de justificar os fins, 
provocou um choque de nacionalismo e de moderniza-
ção. O processo não foi conduzido por ideias, mas pelo 
pragmatismo e pelo carisma do líder. Foi deposto em 
1945, elegeu-se em 1951 e suicidou-se em 1954. 

A tragédia, nem sempre anunciada, decorre de 
sacrifício pessoal de quem negligenciou cuidados pes-

soais para entregar-se a uma campanha tensa e perigo-
sa, contra forças militares; é o caso de Tancredo Neves: 
venceu a eleição e morreu antes da posse.

A política só não cede lugar à comédia. Nas 
fases pacíficas da história ocidental identifica-se, no 
processo político eleitoral, legislativo e governamental, 
ao lado do nacionalismo, do civismo, da corrupção, do 
sacrifício, a farsa; e nas fases turbulentas a tragédia. A 
tragédia com suas mil faces que vão desde a perda da 
eleição, a cassação de mandato,  o impedimento, a de-
posição,   a derrota bélica e a morte. 

Embora a tragédia alcance sempre o ator, em 
razão do seu poder pessoal, do cargo que ocupa e das 
circunstâncias, são maximizadas as consequências e 
causam consideráveis impactos políticos e sociais.

O domínio da opinião pública através da propa-
ganda espetacular, seja nas campanhas eleitorais, seja 
já com as rédeas do poder, anestesia o eleitorado, não 
somente através de promessas de reformas políticas e 
sociais, mas atribuindo exclusivamente à figura do de-
terminado político – portanto à sua vitória nas urnas 
ou à sua permanência no cargo – a capacidade, a deter-
minação de realizá-las.

Costuma ocorrer, diante da corrupção genera-
lizada, da recessão econômica, da inflação incontro-
lável, das manifestações nas ruas e nas redes sociais, 
das pressões do empresariado e de sindicatos, críticas 
demolidoras, dirigidas frontalmente contra a figura do 
mandatário: a renúncia, o impedimento constitucio-
nal, o suicídio, o atentado e a deposição pelas forças 
armadas, cada uma das opções constituindo-se em tra-
gédia pessoal, social e política.

O líder carismático empolga o poder, anestesia 
o povo, provoca formidáveis efeitos políticos, sociais e 
econômicos, consegue reeditar os mandatos, torna-se 
ditador, corrompe-se, impõe leis restritivas de liber-
dades, impostos a nível de confisco... e tem, então, sua 
carreira interrompida por uma daquelas formas clássi-
cas de tragédia política/social/pessoal.

Mitigavam minha insônia
Tuas histórias faraônicas, fabulosas e soníferas

Hoje múmias numa urna
Que frequento nas vigílias

Meu Colosso de Rodes
Meu jardim da Babilônia!

16. Os versos em que me engajo também pintam 
pequenos quadros idílicos:

Salpicam os verdes do passeio
Pingos lilases no cimento

Pingos lilases no cinzento
Tal na pintura pontilhista

Qual na pintura impressionista
Tons quaresmeiros bruxuleiam

Pingos lilases pitorescos
Pintam a trilha com mestria

Nossas mãos dadas, a obra-prima

17. Além de miniaturas, quem diz que um poema 
não emoldura, por sua vez, os grandes quadros da vida, 
de um lugar, de uma geração, como numa espécie de bio-
grafia, entrincheirada na realidade histórica? Julguem por 
meu “Rock de pioneiro”:   

Desbravei o Planalto Central
Num caminhão de retirantes
Sem capital inicial

Anos de labuta e estudo
Alçaram-me a um patamar
Acima da plebe rude

Tão logo pude sacar
Meu fundo de garantia
Comprei uma chácara amena

Onde a saudade das raízes rurais
Afasta-me de mais a mais
Da legião urbana

18. Enfim, como das garras de sua época ninguém 
escapa, que poeta, hoje em dia, desconhecerá a dor do 
amor nos tempos do mouse? 

Beijos teclo
Que o alerta de ‘falha na entrega’
Recompensa

O correio eletrônico
Traz-me à caixa dos anseios
Menos paz que um pombo voando

Teclo beijos que me voltam
Sem ramalhete ao bico
Em sinal de ancoradouro

Os meios são apenas os meios
Quando não, fins de começos

Adejem em fonte cursiva
Gótica ou de imprensa

E-mails não sagram armistício
Na contramão dos desejos

Apresentei acima algumas das lâminas que meu 
Laminário reúne. O conjunto reserva mais surpresas 
a quem se dispuser a adquirir e ler o livro na íntegra... 

O PLANETA E A NATUREZA
Arlete Sylvia

No dia 4 de outubro comemora-se o Dia da 
Natureza.
Todos sabemos o quanto é importante cui-
dar e respeitar a natureza. Veja esta frase 

de Monteiro Lobato:

“A NATUREZA NÃO É BOA NEM MÁ, JUSTA 
OU INJUSTA, É LÓGICA.”

Então, para termos uma boa convivência com o 
nosso Planeta, só depende de um pouco de reflexão e 
realizarmos pequenos gestos.

Como por exemplo:

“Desligar as luzes de nossas casas quando não 
forem necessárias; bem como desligar a televisão e o 
computador quando estes não estiverem sendo usados; 
fechar a torneira enquanto escovamos os dentes; passar 
menos tempo no chuveiro.”

A água, esse precioso líquido, é indispensável 
para a sobrevivência de homens, plantas e animais, ou 
seja, qualquer espécie de vida sobre a Terra. Por mais 
que seja corriqueiro o assunto em programas de tele-

visão, jornais e reportagens, parece que ainda não foi 
suficiente para conscientizar as pessoas de que é preci-
so e urgente a colaboração de todos para a preservação 
da natureza, com a finalidade de garantirmos vida às 
próximas gerações.

Todos nós devemos fazer nossa parte para tor-
nar a Terra um lugar melhor.

A Natureza é mãe bendita que nos dá belíssimos 
pássaros, riachos de água cristalina, lindos bosques flo-
res que desabrocham e exalam sua beleza e perfume 
sem pedir nada em troca, mas podemos dar, sim, mui-
to amor, para agradecer essa grandeza divina. Uma pe-
quena semente jogada em solo fértil germina somente 
com a água da chuva.

Então, se a natureza é tão sublime, generosa e 
grandiosa, só nos resta retribuir com atitudes simples, 
mas que no futuro os resultados serão infinitamente 
gratificantes para toda a humanidade.

“ É TRISTE PENSAR QUE A NATUREZA FALA 
E QUE O GÊNERO HUMANO NÃO OUVE.”

Victor Hugo

Continuação da página 1
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OS 50 ANOS DE POESIA DE SÉRGIO DE 
CASTRO PINTO

Salomão Sousa

Na Paraíba, a poesia está em festa neste ano 
de 2017 para comemoração dos cinquenta 
anos da poesia de Sérgio de Castro Pinto. 
A Fundação Espaço Cultural da Paraíba, 

com a terceira edição do evento Agosto das Letras, no 
período de 17 a 20 de agosto, vai homenagear o poeta. 
Serão quatro dias de debates, oficinas, feira de livros e 
lançamentos.

A poesia de Sérgio de Castro Pinto que, desde 
o primeiro livro Gestos lúcidos (1967), nas definidoras 
palavras de Geraldo Carvalho, prima pela “contenção 
da linguagem, o jogo verbal reduzido ao mínimo e ex-
pressando o máximo”. Acaba de ser editado um volume 
com a fortuna crítica de sua poesia, com uma centena 
de artigos e resenhas. Destaco os textos de Ivo Barroso, 
Gilberto Mendonça Teles e Anderson Braga Horta. 

Em resenha incluída no livro, Fernando Men-
des Vianna também aponta a “poética exemplar em 
matéria de poder de condensamento, em que o du-
plo gume de uma síntese analítica não mutila o po-
der verbal, mas reforma uma sadia víscera poética, 
salientando inclusive o sentido social de uma cirurgia 
crítica brilhante”. Esse condensamento ganhou for-
ma ao longo da carreira poética exitosa de Sérgio de 
Castro Pinto, que contribuiu para descentralizar para 
o Nordeste as experiências inovadoras de quebra da 
tradição com as novas possibilidades das vanguardas. 
Poética essa aliada à sua viva atuação na ambiência 
crítica da Paraíba.

Faço essas anotações livres para expressar o im-
pacto que sinto no convívio com a poesia de Sérgio de 
Castro Pinto. Texto bem livre, talvez até com alguma 
inexatidão, mas com legítima sinceridade. Texto livre 
numa tarde de descanso, mas com o desconforto de sa-
ber que outros poetas se ofuscam em diversas paragens 
com os desentendimentos do homem no mundo. A di-
versidade com que é produzida a poesia brasileira e a 
extensão do território muitas vezes nos tornam opacos 
ou ausentes uns aos outros. 

Ter nascido no mesmo ano de publicação do 
livro Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, me deixa 

sempre comovido. Só viria a conhecer essa poesia de 
construção inquebrável muitos anos depois, e não po-
deria praticá-la, pois seria percorrer estrada já trilhada. 
E depois me comove encontrar a obra daqueles que 
produziram poesia nos mesmos anos por mim vividos. 
Adriano Espíndola é um deles, que, como eu, nasceu 
em 1952. E também me comove e enriquece a poesia 
de Sérgio de Castro Brito, que só recentemente passei a 
avaliar com mais justiça e extensão, e para nos tornar-
mos transparentes e presentes um ao outro. Esse pa-
rágrafo pode estar fora do contexto. Mas quem define 
o que entra e sai de um texto é o autor e o autor aqui 
deseja fazer emergir e criar familiaridades. 

Surpreendente ler a produção poética de Sérgio 
de Castro Pinto e encontrar o clima tenso do momen-
to histórico que vivíamos e abordávamos na poesia em 
regiões distintas. Prova de que a ditadura angustiava 
todos os escritores do país. O medo subjacente, o vazio 
de estar se sentindo inútil numa repartição, numa sala 
de aula, pois viemos de uma geração participativa.  

No livro A ilha na ostra, de 1970, que guarda 
intensa relação com o universo contemporâneo, se 
encontra o poema “Duas borrachas”, que leio sempre 
como um símbolo de composição de poema que nasce 
para representar uma geração e para validar o ato de 
produção poética. No gesto criativo de Sérgio Castro 
Lima, a borracha não é algo estanque, que simplesmen-
te anula. A borracha é abordada como se fosse a pró-
pria ação do homem do período do regime militar. Há 
um verso que lembra outras “borrachas que solidárias” 
desejam limpar outras borrachas, que certamente não 
continham sol, pois preocupadas em criar escureci-
mentos com seus erros:

a borracha alimenta-se
de medo e do inexato 

Fico esperando que um poema como esse, escri-
to no mesmo ímpeto drummondiano de uma “Máqui-
na do mundo”, tenha luminescência no conhecimento 
da nacionalidade. Com um poema desses podemos 

reconhecer que somos seres que desejam estar instau-
rados fora do caos. Um poema desses vem reafirmar 
que muitos excessos da realidade continuam a merecer 
a ação da borracha para inscrição de novos destinos na 
escritura da história.

Eu, Sérgio de Castro Pinto, Alberto da Cunha 
Melo, Adriano Espíndola, Brasigóis Felício, Gabriel 
Nascente e tantos outros, vindos de um mundo fali-
do, de poética em busca de si mesma, tínhamos de 
organizar outro formato de produção poética e de 
questionamento da realidade. Talvez esse período se 
torne mais compreensível com a ação de uma histo-
riografia que consiga encaixá-la no contexto da na-
cionalidade. Nosso mundo caótico, repressivo, ain-
da não foi analisado e compreendido para melhor 
inclusão da poesia no contexto daquela realidade. 
Vão surgindo outras gerações e parece que esta que 
resistiu não pode ocupar algum momento de clareza, 
devendo permanecer ali no limbo intocável de todos 
os erros do período. E a poesia dos anos de chumbo 
era guerreira, viva, sanguínea. Poesia que catalisou 
medo e fracasso. Uma poesia vitoriosa, resistente, 
mesmo com temas sutis e composição disfarçada nas 
mutações dos desmembramentos vanguardistas, dela 
emerge o homem angustiado e perseguido. É uma 
honra ter produzido nesse período e poder estar bus-
cando outros formatos de ajuste da poética em outros 
tempos, também sombrios, pois sem metas e, pior 
ainda, sem compromissos sociais. 

Rendo, daqui de Brasília, com estas palavras ao 
estilo de notas de rede social a minha homenagem aos 
setenta anos de vida e cinquenta de poesia de Sérgio de 
Castro Pinto, que, em João Pessoa, permanece ativo na 
poesia. Busca e anima formatos. É importante a ativi-
dade de poetas que motivam a juventude para a arte. E 
Sérgio de Castro Pinto motiva, assim como Jamesson 
Buarque incentiva a juventude à exaustão na fronteira 
de Goiânia.

Voltarei a João Pessoa só para me encontrar 
com Sérgio de Castro Pinto e nos sentarmos diante de 
uma paisagem.

ADOLFO CAMINHA: 150 ANOS
Sânzio de Azevedo

Temos um sesquicentenário: Adolfo Caminha, que nasceu no Aracati em 
29 de maio de 1867, honra as letras de sua terra, e veio a falecer no Rio 
de Janeiro em 1º de janeiro de 1897, portanto antes de completar trinta 
anos de idade. 

Notável ficcionista, dois livros seus, A Normalista (1893)  e Bom-Crioulo 
(1895), garantem sua presença na literatura brasileira. 

Foi oficial da Marinha, fez parte do Centro Republicano do Ceará e, apesar 
de ter tido uma polêmica com Antônio Sales, foi convidado por Sales para ser um 
dos membros da Padaria Espiritual, o mais original dos grêmios cearenses do século 
XIX. No jornal do grupo, O Pão, escrevia a secção “Sabatina” com o nome de guerra 
Félix Guanabarino.

Mas antes disso foi protagonista de um escândalo, ao se ligar a uma mulher 
que o amava, mas que era casada, e com um alferes do Exército. Depois de idas e 
vindas, como seus superiores quisessem mandá-lo à Europa, decidiu se demitir e foi 
ser funcionário do Tesouro.

Começou romântico na literatura, mas seu primeiro romance, A Normalista 
(1893), é obra naturalista, como o segundo, Bom-Crioulo (1895), tendo este último sido 
traduzido para o inglês, o francês, o alemão, o turco e não sei mais quais idiomas...  

Para dar uma ideia de sua prosa, leiamos o início d’A Normalista: “João Ma-
ciel da Mata Gadelha, conhecido em Fortaleza por João da Mata, habitava, havia 
anos, no Trilho, uma casinhola de porta e janela, cor d’açafrão, com a frente encar-
dida pela fuligem das locomotivas que diariamente cruzavam defronte, e donde se 
avistava a Estação da linha férrea de Baturité.” 

Várias edições desse livro foram publicadas com alterações indevidas, mas, 
com a ajuda do saudoso José Bonifácio Câmara, pude preparar em 1998 uma edição 
com base na primeira, de 1893.

Aliás, o Armazém da Cultura, dirigido por Albanisa Lúcia Dummar Pontes, 
está editando esse livro, assim como a 3ª edição de Adolfo Caminha: vida e obra, 
escrito por mim  em homenagem a esse escritor, que é o Patrono da Cadeira nº 1, 
que tenho a honra de ocupar na Academia Cearense de Letras.

O escritor publicou ainda um livro de viagem, No País do Ianques (1894) e 
um de crítica, Cartas literárias (1895). Após sua morte saiu, com a data de 1896, 
Tentação, seu último romance.

Graças a Italo Gurgel, a Coleção Nordestina publicou, pela UFC, a 2ª 
edição das Cartas literárias (1999) e o livro Contos (2002), com onze narrativas 
do escritor.
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CONVERSA DE PRIMOS
Flávio R. Kothe

Frederico: Eu acabo de lhe enviar pelo What-
sApp uma foto da nossa esquina, demoliram a 
casa em que crescemos.
Leonor: A casa grande dos nossos avós? O 

hotel com a bailanta, os quartos, os apartamentos e 
o armazém? Que pena!

F: Tudo.  Era uma casa imensa, mas não era 
casa grande de latifúndio, uma bailanta e armazém 
de colono alemão. Não sobrou nada do que o nos-
so avô construiu, aquele casarão em que nascemos 
e crescemos. Só as nossas lembranças ficam de pé. 

L: Sempre achei que o prédio devia ter sido 
tombado. Um exemplar raro de arquitetura dos co-
lonos.

F: Erro do seu pai e do meu: quando nossos 
avós morreram, eles não souberam se entender e 
construir uma solução para o local, eu queria que 
ele continuasse sendo o que sempre foi, um local de 
música, encontros e dança.

L: Aos nossos pais faltava cultura, que é a úni-
ca saída para muitas situações. Uma lástima. Feliz-
mente a geração seguinte já é diferente. Meus filhos 
e netos com certeza são muito melhores que eu. Nós 
também somos um pouco melhores que nossos pais, 
porque tivemos mais oportunidade de acesso à cul-
tura. O que achas?

F: Aí fala a secretária e delegada de ensino! 
Já vi tanta gente mesquinha lecionando nas univer-
sidades que não confio muito em diplomas. Educa-
ção, dinheiro, isso não melhora as pessoas, só lhes dá 
mais instrumentos, para o bem e para o mal.

L: Diploma não é garantia de caráter. Nem 
nossos primeiros professores eram confiáveis... ape-
sar de religiosos...

F: Serem irmãos maristas ou freiras francisca-
nas mostrava que não eram confiáveis, não tinham 
resolvido bem seus problemas pessoais, eram imatu-
ros, neuróticos.

L: Nossos pais acreditavam que eram pessoas 
melhores. A vida vai ensinando...

F: Só ensina a quem está disposto a aprender.
L: Nossos pais acreditavam nos religiosos... 

muito mais do que em nós, crianças. Meu irmão se 
suicidou por coisas que não ficamos sabendo...

F: Crer numa alma imortal significa que ela 
não pode mudar; se muda, ela sai da eternidade, isso 
significa que o sujeito não poderia se arrepender 
nem mudar. Ele nasceria predestinado ao céu ou ao 
inferno, e a ser o inferno ou o céu para os outros, os 
mais próximos. Sem se arrepender. Um autoritaris-
mo absoluto.

L: Acho que a competência e principalmen-
te a sinceridade na autocrítica é a mais importante 
conquista para se tornar humano.

F: Tenho me perguntado se erros primários 
que cometi me prejudicando não foram induzidos 
por uma desconsideração pessoal que nos foi inocu-
lada desde pequenos. Com forte ajuda da religião e 
da vara de marmelo. 

L: Errar é quase um direito... e quase sempre 
não somos verdadeiramente culpados.

F: Nosso Grossvater, nosso avô tinha dificul-
dades de conversar com os netos, mas minha mãe 
diz ainda hoje que ele gostava de nós.

L: Reconhecer e mostrar isso era muito difícil 
para ele.

F: Não cabia na “virtù” dele, seria um avil-
tamento. Os alemães eram fechados. Um filho não 

brincava nas costas do pai, não podia ter nele um 
cavalinho para fazer upa, upa! Mas ele não era ruim, 
embora tenha feito coisas horríveis contra filhos. 
Mudou com os netos, nunca agrediu nenhum. Morei 
cinco anos na casa dele, no quarto ao lado, e só me 
lembro de ele perguntar a diferença entre elefantes 
asiáticos e africanos: menores com orelhas maiores, 
e maiores com orelhas menores. Não tive coragem 
de perguntar se não pareciam maiores nos asiáticos 
por eles serem menores. Lembro que a pergunta me 
passou pela cabeça, mas tive medo de perguntar, se-
ria estragar o que ele queria dizer. Não se pode ser 
mais inteligente que o poder, nem que seja preciso 
calar.

L: Nosso avô não era ruim, mas foi muito 
duro na educação dos filhos. Quando mais velho, 
melhorou. Os filhos apanharam, e bateram nos fi-
lhos. Não aprenderam nada. Todos nós respeitá-
vamos muito o vovô, mas não sei até hoje se nós o 
amávamos naquela época.

F: Ele não queria gestos de ternura. Como o 
príncipe de Maquiavel, preferia ser respeitado a ama-
do. Ele foi descontrolado e violento com os filhos, 
não com os netos, mas nunca foi capaz de pegar um 
neto no colo ou sentar ao lado dele para conversar. 
A casa dele foi agora destruída, não por acaso. Os 
filhos devolveram as pauladas. Se livraram da casa 
assim que a nossa avó morreu, e agora a casa caiu.

L: Com os netos ele era bom, nem ralhava.
F: Lembro de ralhar conosco com a barulhei-

ra que fazíamos correndo no salão de baile, em vez 
de se alegrar com a nossa alegria infantil. Minha 
mãe sempre bota panos quentes e conta como ele 
sabia imitar as coquetes nos bailes.

L: Lembro de alguns netos no colo dele, mas 
era raro.

F: Todos saímos perdendo com isso.
L: Com certeza.
F: Embora fossem silésios, inimigos dos prus-

sianos, eram prussianos por dentro. Veja como o 
Rei Sargento tratava o filho, Frederico, até mandou 
matá-lo quando ele fugiu com um amigado, mas daí 
os conselheiros disseram que não podia mandar ma-
tar o herdeiro. Obrigou o filho a assistir à execução 
do amigo. Não curou a bichice dele, mas perguntou 
quem tinha puxado o outro para tentarem fugir para 
a França!

L: Muitas histórias poderiam ter sido repassa-
das para nós, e não foram.

F: Quando aos domingos ele se sentava com 
um amigo na esquina do prédio para conversar, nin-
guém podia chegar perto. A Grossmuter, nossa avó, 
era o lado bom dele.

L: Exato.
F: Sempre com espaço e tempo para nós. Sou 

grato aos dois.
L: Se tivéssemos sabido melhor das coisas, 

teríamos compreendido melhor. A nossa avó era 
um amor, completamente diferente do marido. Eu 
a amava muito.

F: Eu também. Ela me ensinou a assobiar. Ela 
era o centro que fazia funcionar o hotel, o restauran-
te, o armazém, as empresas dos filhos, a orquestra da 
família, os bailes. Tudo girava em torno dela, e ela 
nunca ergueu a voz para ninguém. Quando morreu, 
tudo descambou.

L: Da tia Ludmila, irmã do vô, todos também 
gostavam. Trabalhava muito, mas sempre tinha tem-

po para nós, os pirralhos. Ela nos dava um pão re-
cheado com molho que era uma delícia, um agrado 
que ela fazia com prazer sempre que pedíamos. Ela 
foi a pessoa mais trabalhadora que eu conheci em 
toda a minha vida.

F: Tia Ludmila se fingia de braba às vezes, 
mas ninguém acreditava. Quando fui estudar na 
capital e voltava, ela gostava de me contar histórias 
sobre quando eu era pequeno, sempre as mesmas, eu 
era um herói esperto nelas. 

L: Ela também gostava de contar histórias so-
bre mim, sempre repetidas, eu gostava de ouvir. Ela 
nunca se casou.

F: Foi uma jovem bonita. Teve um noivo que 
gostava de beber. Ela deu três meses de prazo para 
ele se decidir entre ela e a bebida. Ele preferiu a bebi-
da, ela nunca mais namorou ninguém e se dedicou a 
cuidar dos filhos e netos do irmão. Esse tripé susten-
tou a casa por mais de meio século.

L: Tia Ludmila tinha suas adoções secretas. 
Tu sempre foste o preferido dela.

F: Uma prima nossa, a Nilza, me disse isso 
também. Quando eu estava estudando em Porto 
Alegre e voltava para a nossa cidade, descia do ôni-
bus na esquina e ia dar um grande abraço nela.

L: Agora tudo se foi. Só resta a saudade do 
que não vamos ter nunca mais.

F: Pode deixar, prima, quando a gente se for a 
saudade se vai também.

L: Um abraço.
F: Tchau, um abraço.

POEMA DA 
INTRANSIGÊNCIA

(Para Lêda Naud)

João Carlos Taveira

Sou um homem
sem paciência
que vive perigosamente
entre a palavra e o silêncio.
 
Não tolero prepotência
nem comungo com idolatria.
Às vezes brigo feio
com sujeito malcriado
que ronda mesa de bar.

Por extensão, não aceito
jogo sujo nem blefe
de quem maltrata animais
e desrespeita mulher.
 
 

(Do livro inédito Biografia do Instante)
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A ARCA DO TESOURO
Flávia Savary

Depois dizem que ser caçula é dez, que isso e aquilo. Conversa 
fiada! Eu logo vi que ia dançar quando a distribuição começou 
pelos filhos do filho mais velho do vô. E eu que pensava que era 
o neto favorito... Pura ilusão! O vô chegou com aquela lista enor-

me – os nomes dos netos numa coluna e na outra, os nomes dos bichos de 
estimação. Cada um que era chamado, saía na maior farra com seu bichinho 
a tiracolo. E eu aflito, de olho no pônei. Não liguei em perder os maiores, 
que eu não alcançava nem pra fazer um carinho na barriga. Mas quando o 
pônei saiu prum primo, deu vontade de me jogar do barco lá na água e adeus 
mundo cruel! Espiei comprido o primo montado no “meu” pônei, sumindo 
numa curva do convés e murchei. Daí a pouco, o vô me chamou. Fui me 
arrastando. Arrasado. 

– Olha o que o vovô reservou pro netinho do coração, ele disse, suspen-
dendo uma gaiolinha até a altura dos meus olhos. Sabe o que tinha lá dentro? 
Uma pomba com cara de boba, que só sabia fazer “ru–ru”! 

E pensa que acabou a história? Além desse bicho bocó, ainda me de-
ram outro abacaxi: minha missão, agora, era passar o dia inteiro olhan-
do pela janela da proa pra ver se descobria terra à vista. O vô disse que não 
era pra fazer aquela cara de enterro, que eu não tinha ideia do valor do meu 
presente e outros papos de gente grande. Mas eu queria ver se ele aguen-
tava a tortura que é ficar aqui, paradão, olhando essa pomba sem graça,  
enquanto meus primos se esbaldam com seus mascotes. Também, quem se importa 
com eles? Depois de quase quarenta dias num barco lotado de gente e bicho, tomei 
um tal abuso de tudo e de todos, que o que eu quero mesmo é distância! Distante... 
é a lembrança que tenho daquele dia. A vila inteira rindo do meu avô, de nós. Eu  
morto de vergonha de estar num barco cheio de animais, um mais diferente do 
que o outro. Queria era estar no chão, jogando bola, soltando pipa. Solto. De 
repente, um risco de luz rasgou o céu. E outro e mais outro. Um sem fim de luzes 
e estrondo. Parecia o barulho de todas as montanhas do mundo caindo. Corri 
pra debaixo do avental da minha mãe e a terra virou só uma lembrança. Porque 
a água que caiu depois, cobriu tudo. Cada pingo grosso, como os das chuvas de 
verão. Bom era sair com os primos, se lavar naquele véu de água e se lambuzar de 
lama. Pra desespero de nossas mães que diziam ter mais barro nas nossas roupas 
do que no corpo de Adão. Distante... 

E agora, tudo o que eu quero é distância. Eu, que sempre fui unha e 
carne com meus primos, a gente não se desgrudava pra nada. Acho que é esse 
aperto, isso do nariz de um estar sempre se metendo aonde não é chamado. 
E nem precisa chamar: com a falta de espaço do barco, todo mundo tropeça 
em todo mundo. Só aturo mesmo a companhia dessa pomba branca... Que 
legal! Ela não precisa levantar a cabeça pra beber água, como fazem os outros 
passarinhos. Fica com o biquinho mergulhado na tigela, tomando uns goles 
compridos. Bichinho esperto – parece gente! Por falar em parece gente, não 
tinha reparado ainda no quanto seus olhinhos são bonitos. Lembram os olhos 
do meu avô, cheios de paciência. 

Paciência é o que se tem que aprender a ter nesses dias que passam 
arrastados, como as águas. De tanta convivência, minha pomba virou mesmo 
minha. Já anda solta, escolhe a comida que quer: tem dia que prefere arroz; 
noutro, frutas e, em dias de fastio, só come alface. Aprendeu até a vigiar co-
migo. Pra mim, toda sombra que se move é o topo de uma árvore. Fico tão 
empolgado que penso em ir correndo avisar o vô que já tem terra à vista. Mas a 
pomba puxa a manga da minha camisa e me puxa de volta pro chão. Esse chão 
duro de madeira e betume. Ela sabe, engraçado, ela sabe onde a terra está. Que 
sabedoria é essa que Deus põe numa cabeça tão miúda e a minha, que é muito 
maior, não entende? 

Não sei se foi o costume, seus arrulhos melosos de amor, o jeito dela me 
olhar e olhar o horizonte com tanta responsabilidade, ou se foi tudo junto. O 
fato é que eu acabei me rendendo. Uma pomba conquistar um menino, quem 
diria! E logo um menino tão esperto como eu! Quando ia almoçar, ela pousava 
no meu ombro e ia também. Isso um elefante não pode fazer, por exemplo. 
Nem uma girafa ou uma serpente. Muito menos um pônei! Às vezes, ela be-
liscava minha comida, mas preferia a sua própria, que era menos temperada. 
Meu avô ficava feliz de ver nossa amizade e piscava o olho. A pomba sempre 
piscava de volta, de modo que eu não descobria se era pra mim ou pra ela que 
ele piscava. 

DITIRAMBO  
MINEIRO EM PROSA

Teócrito Abritta

Desculpem-me os mineiros. Para mim, Minas é queijo. Queijo com 
doce de leite, goiabada cascão, ou doce de mamão.
Fresco, meia cura ou curado. Sempre apreciado, seja lá de 

cabra ou leite de vaca. 
Só interessa o resultado.

Do Serro, da Alagoa. De Araxá ou da Canastra. Da Serra do Sali-
tre – frio das montanhas, cheio de manhas. Fino sabor rural, poesia de 
campos, serras, causos.

Patrimônio Imaterial da Cultura Nacional!

____________________
(*) Mineiro de Diamantina. Além de escritor, é fotógrafo e professor de física da UFRJ. O poema 
é do livro inédito Scriptorum.

Uma tarde fazia um calor tão grande, que tudo que alguém podia querer 
era um banho de rio – mas não daquela água barrenta! Um rio, como os da 
minha terra, fresquinhos, limpinhos, cheios de peixe pra se pegar com puçá. 
Eu tava meio acordado, meio sonhando, contando meus planos pra pombinha, 
planos pra quando a gente achasse a tal terra à vista. De repente, sem mais nem 
menos, ela parou de arrulhar e lançou aquele olhar sério pro horizonte. Não 
deu tempo nem de perguntar o que era: ela virou a cabecinha pra mim, piscou e 
saiu voando numa velocidade incrível prum pássaro enferrujado de nunca voar. 
Eu gritei o que foi, o que era, volta, não me deixa. Mas ela sumiu numa nuvem, 
branquinha que nem ela. Me deu um nó na garganta, me deu uma solidão, me 
deu um medo. Eu, que nunca tinha enjoado com o balanço do barco até aquela 
hora, enjoei de ficar tonto. Corri pro meu avô. Quem sabe ele não tinha um re-
médio pra isso? 

– Remédio pra isso, meu filho, é tempo e paciência. Seu avô vai lhe en-
sinar como faz. Voltou comigo pra janela, pro meu posto de vigia. Só que, sem 
minha companheira, doía ficar ali. Meu olho foi aguando. O vô falou, enquanto 
secava minhas lágrimas: 

– Não chora não, menino. Você não acha que já tem bastante água lá fora? 
Sabe a vantagem de se ser velho?, ele continuou, puxando uma cadeira pra sen-
tar. A gente aprende que, às vezes, o que parece ser o fim do mundo, é o começo. 
Lembra a cara que você fez quando eu lhe dei a pomba? E agora, quando ela sai 
voando, olha o mundo acabando outra vez! Paciência, é preciso esperar pra ver 
que vida a vida nos traz. 

Que vida a vida nos traz, parecia uma música desafinada pros meus ou-
vidos entupidos de tristeza. Que vida... Então, olhei pela janela e vi. Pensei que 
era miragem, sonho, um floco de nuvem deslizando ao sabor do vento. Mas o vô 
sorriu pra mim e piscou o olho: era ela! Entrou pela janela e foi direto pra ele – 
no bico, trazia um galho de oliveira. 

– Foi bem cumprida a missão dos meus valentes escolhidos. A vida só traz 
vida, disse ele segurando o galhinho, como se fosse de ouro. E o mundo começa 
de novo! Cabe a você o anúncio da boa nova. 

– Qual boa nova, vô?, perguntei, distraído com os carinhos da pomba. 
– Terra à vista, ora! 
E foi o que eu gritei pelo barco afora, a pomba voando sobre a minha 

cabeça, enquanto um arco-íris se desenhava no céu lá fora. 
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SAUDAÇÃO A BERNARDO CABRAL NO 
PEN CLUBE DO BRASIL 

(17 de julho de 2017)
Fabio de Sousa Coutinho

Após vinte e um anos de tutela fardada, uma 
época de eclipse do sol, de trevas ao meio-
-dia, que sinistramente se seguiram à quar-
telada de 1° de abril de 1964, o Brasil se 

reencontrou, em 1985, com a sempre desejada norma-
lidade que caracteriza o Estado democrático de Direito.

A fim de formalizar a nova era de legitimida-
de política do País, os brasileiros fomos chamados às 
urnas para sufragar uma Assembleia Nacional Consti-
tuinte, a encarregar-se, entre outras relevantes atribui-
ções, de eliminar todo e qualquer vestígio autocrático 
ainda presente em nossas vidas, de estabelecer os mar-
cos refundadores e de fixar os rumos definidores da 
estabilidade sistêmica que é apanágio das civilizações 
consolidadas.

Instalada a Constituinte, nos primórdios de 1987, 
coube a seus integrantes a escolha do congressista, entre 
cerca de cinco centenas deles, que relataria o principal 
documento escrito da nacionalidade. A disputa, então, 
se deu, no Plenário da Assembleia, entre um Senador de 
São Paulo, um deputado das Minas Gerais e outro do 
Estado do Amazonas. O vencedor foi este último, o que 
representava uma unidade federativa literalmente muito 
longe de ombrear-se, no estrito plano da tradição políti-
ca, com a vetusta república do café com leite.

José Bernardo Cabral, advogado manauara que 
já havia sido parlamentar e tivera seu mandato popular 

usurpado pela truculência da ditadura militar, elegeu-
-se, pelo voto e pela vontade da maioria de seus pares, o 
relator da futura Carta Magna brasileira, que viria a ser 
cunhada por Ulysses Guimarães, vinte meses depois, 
em 5 de outubro de 1988, como a Constituição Cidadã.

Para muito além de seu elevado mister como 
advogado, jurista, Presidente da gloriosa Ordem dos 
Advogados do Brasil, deputado e senador, Bernardo 
Cabral se firmou, na História pátria, como o respon-
sável pela conformação de uma norma legal, a mais 
alta e importante de todas, que, há quase trinta anos, 
assegura, pairando sobre percalços, turbulências e im-
pedimentos, a imanência institucional de nossa terra.

A propósito da atuação de Bernardo à frente do 
Conselho Federal da Ordem, no biênio 1981-1983, as-
sim se pronunciou nosso confrade Ives Gandra da Silva 
Martins:

“A forma como conduziu a OAB – com mo-
deração, para evitar um radical revanchismo, e com 
firmeza, para exigir a volta do país à plenitude de um 
estado democrático – foi apenas a decorrência de ex-
traordinário espírito de liderança persuasiva, atribu-
to maior de seu convívio com amigos e a sociedade 
em geral”.

A Constituição Federal da República Fede-
rativa do Brasil é produto do engenho, da arte e do 
esforço concentrado de muitos valorosos talentos 

nacionais, porém sua marca registrada de escritura 
pública da incorporação definitiva da democracia em 
nosso país quem lhe conferiu foi seu operoso relator 
na Assembleia Nacional Constituinte adredemente 
convocada.

Ao ingressar na casa da defesa intransigente das 
liberdades humanas da livre manifestação das ideias em 
todas as suas formas de expressão, Bernardo Cabral vem 
confirmar a tese e a convicção histórica de que é dever 
de todo escritor dar testemunho sobre seu tempo, pois a 
liberdade é e sempre será a matéria-prima das artes e do 
pensamento. Torna-se, por conseguinte, o confrade cer-
to, na instituição precisa, no momento próprio. Cronis-
ta, memorialista e parecerista, Bernardo soube construir 
respeitável obra literária, que já o fez merecedor do aco-
lhimento consagrador em inúmeras outras instituições 
culturais brasileiras e do exterior.

No PEN Clube do Brasil, contudo, sua presen-
ça ainda era aguardada, sendo tal lacuna agora preen-
chida por todos os méritos e pelos tantos títulos que o 
novo confrade ostenta, o maior deles, sem sombra de 
dúvida, o de arauto da sagrada liberdade que, com le-
tras maiúsculas, inscreveu na Constituição do Brasil.

Seja, portanto, muitíssimo bem-vindo, José Ber-
nardo Cabral, ao reduto octogenário e inexpugnável da 
liberdade de expressão, justamente a matéria por ex-
celência de sua exitosa e notável trajetória existencial.

IDIOMA VILIPENDIADO
Paulo Camelo de Andrade Almeida

“Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepul-
tura.”
Assim disse Olavo Bilac em sua homenagem ao idioma português, 
que tanto enaltecemos mas que, hodiernamente, vemos ser adulte-

rado por quem tenta se comunicar e por aqueles que se dizem escritores e comu-
nicadores.

A culpa, dizem alguns, é do nosso sistema educacional, tão vilipendiado 
quanto nosso idioma. E eu não lhes tiro a razão, quando tenho em foco a maioria 
da população brasileira. Mas aqueles que usam a linguagem escrita, que deveria ser 
culta, para seus afazeres, sua profissão ou sua atividade-fim, não têm por que pôr a 
culpa no lugar comum.

O Português, último idioma a se formar a partir do Latim, que nasceu do 
Galego-português, foi considerado por Bilac um idioma inculto, ainda em forma-
ção. E não é apenas o poeta que o considera um dos falares mais belos do mundo. 
E por aí se entende a comparação com o esplendor. Sim, um esplendor nos fo-
nemas sonoros, na predominância de vogais sobre as consoantes (só os idiomas 
mais evoluídos assim se comportam), e nas facilidades de dicção e de compreensão 
fornecidas por essas mesmas vogais predominantes. Mas por que sepultura? Usou 
Bilac um tom profético, antevendo toda a balbúrdia que fazem com seu falar e, 
pior, com seu escrever?

Como característica de língua viva, o Português está constantemente em mo-
dificação, acrescentando algumas palavras e sepultando outras. Mas os acréscimos 
exigem detalhes técnicos para se firmarem.

Um antigo político, de não tão grande cultura, criou o vocábulo “imexível”, 
criticado por muitos, mas tecnicamente perfeito. Recentemente apareceu o verbo 
“empoderar”, com seu substantivo derivado “empoderamento”. Também tecnica-
mente corretos. É assim em todo idioma vivo. Muitas vezes, há a importação de 

palavras ou expressões diretamente de sua origem, ou aportuguesadas com a ma-
nutenção da pronúncia. Assim é com leiaute, tchau, mouse, plugue, gol, selfie etc.

A ciência da computação foi um dos maiores berços de neologismo do Por-
tuguês moderno, mormente no Brasil. Para ficarmos em alguns exemplos, citamos 
mídia, ressetar, deletar, plotar, e até alguns forçados, como printar e inicializar, de 
discutível construção.

Por outro lado, um falar nocivo chamado internetês está destruindo nossa 
gramática, quando substitui – ou tenta substituir – a grafia de determinadas palavras, 
ou até de frases. E não há aí a desculpa de que falta tempo ou é mais fácil assim escre-
ver, como se isso fosse a própria característica da evolução do idioma. É inadmissível 
a constante substituição do “u” pelo “w”, do “c” ou do grupo vocálico “qu” pelo “k”, 
ou a substituição do “ão” pelo “aum”, e assim por diante. E vemos os torturantes “aki”, 
“tow”, “naum”, “owsh”,“ksa” e outras tantas excrescências.

Saindo da internet e enveredando pelos textos escritos por comunicadores, en-
contramos palavras erradamente grafadas e muitas vezes trocadas por outras ou até por 
expressões, em mão dupla, levando a uma má compreensão do que se quer comunicar.

“Porque” e “por que” trocam de lugar como se espelhados fossem. Misturam-
-se, fundem-se, confundem-se, e o leitor fica a tentar entender o que tal informação 
quer dizer.

A contração “aonde” tomou, para uns, definitivamente o lugar do advérbio 
“onde”, e alguns até criaram o “daonde”, que não diz se é origem ou destino.

No falar também há assassinatos do idioma.
Recentemente ouvi de um orador: “ele não se resiguina” (a grafia foi minha, 

para demonstrar a pronúncia). Outros usam o pronome pessoal oblíquo como fosse 
caso reto. Há uma letra de música que diz, em certo trecho: “pra te ver sorrir, pra 
mim não chorar”.

O Português está cada vez mais vilipendiado.
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A RENÚNCIA
Pedro Carlos de Mello

Enfim, tudo terminou. Não foi fácil to-
mar a decisão, mas foi necessária. Não 
conseguiria mais levar adiante a penosa 
tarefa de ser Papa, o sucessor de Pedro, 

o chefe supremo da Igreja Católica. Esperavam de 
mim muito mais do que as minhas parcas forças 
físicas e espirituais poderiam suportar.

Levarei para o túmulo os verdadeiros mo-
tivos de minha renúncia. É claro que os oito anos 
de papado foram muito difíceis e que os peixes 
ruins na rede de Pedro causaram-me profundo 
desconforto. Abusos de padres contra crianças, 
o acobertamento desses abusos pelos seus supe-
riores clericais, o roubo de documentos ponti-
fícios pelo meu mordomo, a chantagem a que 
altos integrantes da Cúria foram submetidos 
por homossexuais beneficiados com dinheiro da 
Igreja, as transações ilícitas e atípicas conduzidas 
por administradores do Banco Vaticano, tudo 
isso contribuiu para forjar a minha decisão.

Mas eu, no meu íntimo, sei que o moti-
vo determinante de minha renúncia ocorreu há 
quase um ano atrás, quando viajei ao México. O 
jornal italiano “La Stampa” intuiu corretamen-
te ao especular que decidi renunciar após bater 
com a cabeça no lavabo do quarto em que estive 
hospedado no Colégio Miraflores, em León. O 
meu porta-voz apressou-se em confirmar que o 
incidente realmente aconteceu, mas que “não foi 
importante para a viagem nem influiu em minha 
decisão de renunciar ao pontificado”.

Ele porta minha voz, mas não o meu pen-
samento. Nesse dia, antes de recolher-me aos 
aposentos que me foram designados, passei pela 
biblioteca do colégio para escolher um livro para 
ler um pouco antes de dormir. Passeei os olhos 
pelas lombadas dos volumes e vi o livro que es-
crevi recentemente “Los padres de la Iglesia”. 
Nesse livro foram reunidas minhas catequeses 
das quartas-feiras em que abordei o perfil das 
primeiras gerações de cristãos que sucederam 
aos apóstolos, padres da Igreja que foram heróis 
e mártires, teólogos e filósofos, oradores e pasto-
res, líderes e servos da Igreja, que a defenderam 
em sua época e lançaram as bases atemporais do 
tesouro espiritual do cristianismo. O trabalho 
ainda não estava acabado, pois o último padre 
citado foi o de São Bernardo de Claraval, nasci-
do em 1090.

Ao lado do meu livro, surpreendente-
mente, estava “Memoria contra la religión”, de 
Jean Meslier. Digo surpreendentemente, por-
que o livro foi incluído em 1765 no Index Li-
brorum Prohibitorum, sob o título Testament. 
Embora o Index tenha sido abolido em 1966, 
é de estranhar que o livro faça parte da biblio-
teca de um colégio católico. E justamente ao 
lado do meu. Talvez o bibliotecário os tenha 
colocado juntos por afinidade: o meu fala de 
padres e Meslier também foi padre. Ainda 

que a minha pesquisa não tenha alcançado os 
padres dos séculos XVII e XVIII, certamente 
Meslier não seria incluído: os “meus” padres 
eram a favor da religião e não contra ela.

Eu não havia lido o livro de Meslier, mas 
sabia que se tratava de um libelo contra a re-
ligião, a Igreja, Jesus, Deus e também contra 
a aristocracia, a monarquia e o antigo regime 
francês. Jean Meslier havia sido cura de Etrépig-
ny e de Balaives, na região de Champagne, Fran-
ça, por quase toda a sua vida. Ele viveu de 1664 
a 1729. O padre cumpria suas responsabilidades 
sacerdotais durante o dia e à noite escrevia seu 
“Testamento”, que foi mantido em segredo até 
a sua morte. Já abalado pela podridão que me 
cercava e atiçado pela curiosidade, após leve 
hesitação, peguei o livro outrora proibido e fui 
para o quarto.

Comecei a leitura. O título completo 
do livro é “Memoria dos pensamentos e sen-
timentos de Jean Meslier, cura de Etrépigny e 
de Balaives, acerca de certos erros e falsidades 
na orientação e governo dos homens, onde se 
encontram demonstrações claras e evidentes 
da vaidade e falsidade de todas as divindades e 
religiões que há no mundo, memória que deve 
ser entregue a seus paroquianos depois de sua 
morte para que sirva de testemunho da verda-
de, tanto para eles como para seus semelhantes. 
In testimoniis illis, et gentibus”. A expressão em 
latim significa “para dar testemunho diante de-
les e dos pagãos” e foi extraída do Evangelho 
segundo São Mateus 10,18.

O livro tinha mais de setecentas páginas. 
Não conseguiria lê-lo todo, nem se ficasse acor-
dado a noite inteira. Assim, fui lendo os títulos 
dos tópicos detendo-me onde julgava mais re-
levante, tarefa que se revelou muito difícil, pois 
tudo me chamava a atenção. Meslier disse que 
havia conhecido tantas maldades nesse mun-
do que nem sequer a virtude mais perfeita ou a 
inocência mais pura pareciam encontrar-se ao 
abrigo da malignidade dos caluniadores; que a 
religião apoiava qualquer governo político, por 
nefasto que fosse; que, por sua vez, o governo 
político, fosse qual fosse, apoiava qualquer reli-
gião, por inconsistente e falsa que pudesse ser; 
que as religiões não são mais que erros, qui-
meras e imposturas; que a fé é somente uma 
fonte e causa nefasta de distúrbios e divisões 
intermináveis entre os homens; que há falta de 
exatidão e futilidade dos supostos milagres em 
que fundar a verdade da religião; que há falta de 
exatidão nas supostas Sagradas Escrituras e nos 
Evangelhos. E assim continua Meslier, falando 
dos sacrifícios cruéis e bárbaros de animais em 
honra a Deus; da suposta ordem que Deus deu 
a Abraão para que imolasse o seu filho; do erro 
da Santíssima Trindade; do erro da encarnação 
de Deus feito homem; do Cristianismo, que no 

começo, não foi mais que um fanatismo vil e 
depreciável; da comparação da consagração dos 
deuses de massa e farinha com a dos deuses de 
madeira, pedra, ouro ou prata adorados pelos 
pagãos. E muito, muito mais. E a cada ponto do 
Testamento, muitos detalhes e argumentos de-
sestabilizadores da “verdade” que eu até então 
acreditava cegamente.

Fechei o livro às quatro da manhã. Preci-
sava descansar um pouco, para atender a conten-
to meus compromissos do dia. Mas como dormir 
depois de um turbilhão desses? Como cumprir 
normalmente minha agenda, como se nada ti-
vesse acontecido? Como controlar esse incêndio 
da dúvida na minha mente? Em retrospectiva, 
lembrei-me de todos os erros imperdoáveis co-
metidos pela Igreja ao longo dos tempos: as Cru-
zadas, o massacre de Béziers, a Inquisição, o jul-
gamento de Galileu, as brigas papais, os abusos 
sexuais cometidos pelo Clero. Consegui dormir 
um pouco, mas acordei sobressaltado. Precisava 
ir ao banheiro. Estava escuro, ainda não amanhe-
cera. Estava atordoado. Não consegui localizar o 
interruptor de luz no banheiro e acabei batendo 
a cabeça na pia, chegando a provocar um peque-
no corte. “Que diabo!”, peguei-me praguejando 
pela primeira vez na minha vida. “Será que Deus 
também estava dormindo, que não protegeu seu 
representante aqui na Terra, ungido pelo Espíri-
to Santo?

Não haveria mais volta. Não poderia con-
tinuar chefiando a Igreja. Como Meslier, ainda 
que no íntimo minha fé estivesse seriamente aba-
lada, continuaria a desincumbir-me das minhas 
obrigações da melhor forma possível, tentando 
de todas as maneiras disfarçar o desânimo e o 
cansaço que me abatem, até que possa efetivar 
minha renúncia. Diferentemente de Meslier, não 
quero esperar minha morte para deixar a Igreja, 
nem deixá-la de todo e também não deixarei um 
“Testamento” contrário a tudo que preguei. Dei-
xarei a Igreja seguir o seu caminho. Não quero a 
responsabilidade de os fiéis sentirem-se engana-
dos por todo esse tempo.

A lembrança daquela noite fatídica mor-
rerá comigo. Mas não resisti e deixei dois sinais 
em meus pronunciamentos posteriores sobre a 
renúncia, sinais que, é claro, só eu posso reco-
nhecer. O primeiro: assim como Meslier usou o 
latim para finalizar o título do seu “Testamen-
to”, eu também utilizei o latim para comunicar 
a decisão de minha renúncia. O segundo: assim 
como me perguntei se Deus estaria dormindo 
ao não me proteger da batida na pia, coloquei 
no meu pronunciamento final, realizado hoje, 
no último dia de meu papado, que o Senhor 
parecia estar adormecido nos momentos turbu-
lentos que a Igreja tem passado ao longo de sua 
história.

Agora, quem vai dormir sou eu.


