
ALEXANDRE HERCULANO
M. Paulo Nunes

Sábado passado foi dia de festa em nossa Acade-
mia. Ao chegarmos ali para a sessão ordinária 
semanal, deparamo-nos com a presença conta-
giante de alunos e alunas da Escola Municipal 

Lídia Ribeiro, do novo município de Nazária, que após 
visitar a Casa e suas dependências, como a Biblioteca e 
o Auditório, fizeram também questão de participar da 
reunião acadêmica, em companhia de seus professo-
res. Motivado por este fato inusitado, fiz ali uma bre-

ve palestra, de improviso, sobre Alexandre Herculano, 
cujo bicentenário de nascimento, em março deste ano, 
ocorreu-me de pronto à lembrança, conforme resumo 
a seguir.

 Há poucos dias, o Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia, por iniciativa dos professores do Depar-
tamento de Língua Portuguesa, à frente o Prof. Hugo 
Lenes Menezes, realizou um seminário, em homena-
gem àquele escritor, dos maiores da Literatura Portu-

guesa e de seu tempo, contando ainda com a presença 
do ilustre mestre Paulo Franchetti, da Universidade de 
Campinas-SP, de quem assistimos notável abordagem 
sobre o romance O Monge de Cister.

Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo 
nasceu em Lisboa, em 28.03.1810 e faleceu em Val-de-
-Lobos (Santarém) em 13.05.1877.

Continuação na página 5

Este projeto é realizado com recursos do  
Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal

O MITO DE SÍSIFO  
REVISITADO

Gilmar Duarte Rocha

De todas as correntes da filosofia, desde os 
tempos pré-socráticos, o existencialismo é 
a escola que mais expôs questões que con-
tinuam gravitando e desafiando os pen-

sadores até os dias atuais. Kierkegaard, no início do 
século XIX, assombrou os acadêmicos quando pautou 
que o indivíduo é o único responsável por dar sentido 
a sua própria vida e que deve viver da melhor forma 
que lhe aprouver, não obstante os obstáculos que ele 
depara como a ansiedade, o absurdo, a alienação e a 
lassidão.

Filósofos que o sucederam, como Nietzche e 
Heidegger, apimentaram a temática, especificamente 
Nietzche, que pôs na berlinda a questão da existência 
de um ser divino superior e da ingerência dessa enti-
dade sobre o destino do homem.

O pós-segunda Guerra Mundial abriu espaço 
para novos filósofos explorarem o tema e trazerem 
elementos adicionais à questão do existencialismo. 
Jean-Paul Sartre (1905-1980) surge com a instigante 
teoria de que a existência precede a essência, ou seja, 
só com o ser humano (apenas ele, o humano) primei-
ro existe, depois se define.

Albert Camus (1913-1960), também francês, 
contemporâneo, confidente e amigo de Sartre — rom-
peram a amizade em 1952, por divergências ideológi-
cas –, assumiu o existencialismo em toda a sua pleni-
tude construindo obras de profundidade filosófica e 
psicológica, peças de ficção como A peste, A morte feliz 
e O estrangeiro, este último uma tradução literal do seu 
pensamento sobre o absurdo, onde o personagem Mer-
sault comete o assassinato de um árabe, na Argélia, mas 
é acusado, não apenas pelo ato vil, mas principalmente 
pela sua absoluta incapacidade de sentir remorso ou 
compaixão. Contudo, foi no gênero não-ficção, mais 
propriamente numa peça de ensaio de curto fôlego, 
publicada sobre o título O mito de Sísifo, que o escritor 
franco-argelino traz à luz a questão do subjetivismo, da 
busca do homem pelo sentido da vida, da linha tênue 
que delimita o suicídio do absurdo, do questionamento 
eterno da existência e da criação, como “Ou não somos 
livres e o responsável pelo mal é Deus Todo-Poderoso, 
ou somos livres e responsáveis, mas Deus não é todo 
Todo-Poderoso”.

Continuação na página 12

SER PAI
Flávio R. Kothe

Tornar-se pai é fácil; ser pai, difícil. Fui um jo-
vem revolucionário, participei da Revolução 
de 1930, Getúlio me premiou com um cargo 
num tribunal e uma cátedra na universidade. 

Hoje sou um velho reacionário, minha aposentadoria do 
Tribunal é três vezes maior que a de professor. Tendo tido 
os meus choques com a assim chamada Geração de 1968, 
tenho feito algumas anotações: se não as fizer, a história 
nelas contida há de se perder como se não tivesse existido. 
Na estória pode haver uma síntese da grande história, ou 
ao menos uma sinédoque.

Tive muitos alunos, mas apenas um gênio. Foi aque-
le que eu pior tratei. Até tentei me aproximar dele, mas ele 
me repeliu. Era um jovem esperto, descendente de colonos, 
gente de que eu não gosto, líder estudantil, frequentava dois 
ou três cursos, não se envolvia com nenhum. Ficava dançan-
do entre Direito, Letras, Filosofia, Ciências Políticas.

Ele era o filho que eu quisera ter tido, tão diferente 
dos dois que tive. Por isso eu talvez tenha visto nele o que 
nele não havia. Um filho meu se tornou homossexual, tal-
vez para me incomodar. Um dia um grupo de valentões o 
pegou na saída de um bar e deu-lhe uma surra tão grande 
que ele se tornou tetraplégico. Formado em Direito, tenho 
de cuidar dele em meu apartamento. O mais novo sofre 
de ataques de loucura, fica furioso e grita, já destruiu três 
vezes parte da minha biblioteca. Acho que não mereci ter 
os filhos que tive. Se soubesse, não os teria tido.

Continuação na página 9

ADEUS AO MESTRE MASSAUD MOISÉS
Danilo  Gomes

No  dia 11 de abril de 2018 o Brasil perdeu 
um grande mestre da literatura e da língua 
portuguesa, o paulista e  aguerrido torce-
dor do Corinthians (cá  eu sou torcedor 

do São Paulo)  professor Massaud   Moisés. Tinha 90 
anos. Era filho de imigrantes libaneses. Vitimou-o um 
acidente vascular cerebral. Foi professor de literatura 
portuguesa da USP, onde ingressou em 1952.

O mestre escreveu obras de referência para as lite-
raturas  brasileira e portuguesa e formou gerações de alu-
nos. Seus livros correram e correm Brasil afora. Sou seu 
velho leitor, desde a mocidade. É com tristeza de antigo  
discípulo  (enquanto leitor)  que  faço este registro.

São estas suas  principais obras: “A Análise  Literá-
ria”, “A Literatura Brasileira Através dos  Textos”, “História 
da Literatura Brasileira” (em 5 volumes), “A Criação Li-

terária — Poesia e Prosa”. Este último é uma introdução 
à   teoria literária; nele, Massaud Moisés  não só reproduz  
autores estrangeiros, como estabelece  conceitos próprios.  
Um erudito,  humanista,  notável comunicador.  A Edito-
ra Cultrix divulgou seus apreciados livros, em sucessivas 
edições.

Continuação na página 3
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ANJO ENFERMO

 Afonso Celso

Geme, no berço, enferma, a criancinha,
Que não fala, não anda e já padece...
Penas assim cruéis por que as merece
Quem mal entrando na existência vinha?!

Ó melindroso ser, ó filha minha,
Se os céus me ouvissem a paterna prece,
E a mim o teu sofrer passar pudesse,
Gozo me fora a dor que te espezinha.

Como te aperta a angústia o frágil peito!
E Deus, que tudo vê, não ta extermina,
Deus que é bom, Deus que é pai, Deus que é perfeito...

Sim... é pai, mas a crença no-lo ensina:
Se viu morrer Jesus, quando homem feito,
Nunca teve uma filha pequenina!

(Seleção de Napoleão Valadares)
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Soneto
do Mês

NESTOR TANGERINI:  
UM NEOPARNASIANO  

DE NITERÓI
Paulo Monteiro

Nestor Tambourindeguy Tangeri-
ni nasceu em Piracicaba, no Es-
tado de São Paulo, no dia 23 de 
julho de 1895 e faleceu no Rio 

de Janeiro a 30 de janeiro de 1966. Foram seus 
pais o aventureiro italiano Vittorio (Victorio) 
Tangerini e a bajeense Domingas Tambourin-
deguy, filha de bascos.

Professor em Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro, Nestor Tangerini 
participou da “Roda Li-
terária do Café Paris” da-
quela cidade, na década de 
1920, como era costume 
naqueles tempos de Belle 
Époque.

Vivíamos em plena 
efervescência da “segunda 
geração parnasiana”. A pri-
meira ofereceu a chamada 
“trindade parnasiana”: 
Olavo Bilac, Raimundo 
Correa e Alberto de Oli-
veira. E é nesta que se in-
sere o poeta de Niterói.

Afrânio Coutinho 
(São Paulo: Global Edito-
ra, A LITERATURA NO 
BRASIL, V. 4, 7ª Edição, 2004, p. 594 e seguin-
tes) classifica os jovens poetas que se iniciaram 
nas letras partir de 1894, sob a influência par-
nasiana, de “epígonos parnasianos”. Seguem à 
risca a rigidez formal da escola. Já, à época em 
que Nestor Tangerini e seu grupo imperavam 
no Café Paris, havia um certo afrouxamento 
nos preceitos formais da Escola.

Falando desse último período assim es-
creveu Afrânio Coutinho: 

“De modo geral, a época se distingue 
pelo afrouxamento do rigor métrico, tan-
to da parte dos poetas, que tendem para 
a representação da natureza circundante, 
como dos que preferem a exteriorização 
de sentimentos e estado de alma”. (Vol. 
cit., p. 597)

Nestor Tangerini e seus companhei-
ros inserem-se entre aque-
les “que tendem para a 
representação da natureza 
circundante”, que se ma-
nifesta claramente através 
da grande produção satíri-
ca. E, desta, uma caracte-
rística básica é o “afrouxa-
mento do rigor métrico”. 
O segundo componente 
elementar da sátira é o 
“afrouxamento do rigor 
linguístico”, glosando a 
feliz expressão de Afrânio 
Coutinho.

Esse apego à sátira 
e ao humor é marca regis-
trada da Belle Époque. E foi 
seu bem e seu mal. Seu bem 

porque produz uma literatura leve, o “sorri-
so da sociedade” na clássica expressão de ou-
tro Afrânio, o Afrânio Peixoto. Entretanto, a 
sátira é datada, como “registro” de um caso 
particular. Não se presta à essência do fazer 
poético. É o que notamos em belos poemas de 
Nestor Tangerini. Só se revelam plenamente 
em estando acompanhados de comentários. 
Sirvam de exemplo as crônicas em que Nelson 
Tangerini encerra os poemas de seu Pai.   
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ADEUS A MASSAUD MOISÉS
Sânzio de Azevedo

Em 1970 publiquei um pequeno livro de ensaios (alguns sobre auto-
res cearenses) e enviei um exemplar a Massaud Moisés, de quem eu 
conhecia vários livros sobre literatura brasileira e portuguesa. Tinha 
particular apreço pela Literatura Brasileira Através dos Textos.

Já estava certo de não receber resposta quando, um ano depois, veio-me 
uma carta manuscrita em que o professor paulista me agradecia o que ele consi-
derava uma gentileza.

Iniciava-se uma longa correspondência, em que trocamos cartas e livros, 
o que era motivo de orgulho para mim. Possuo, com amável dedicatória manus-
crita, vários livros do mestre, como Temas Brasileiros, Literatura Portuguesa, O 
Simbolismo, A Criação Literária, A Análise Literária...

Conheci pessoalmente Massaud Moisés aí pelo final dos anos 70, salvo 
engano, quando ele esteve em Fortaleza e eu era professor da Universidade Fe-
deral do Ceará.

Várias vezes transcrevi trechos de crítica e de historiografia do professor 
paulista em meus livros de ensaio, e reconheço a influência que a minha Litera-
tura Cearense (1976) sofreu de obras suas, como A Literatura Brasileira Através 
dos Textos.

Fiz questão de citar uma opinião do escritor paulista em um livro no qual 
defendia o fato de produções menores servirem para mostrar a evolução de um 
autor. Segundo Massaud Moisés, “torna-se imperioso e indispensável o exame de 
tudo quanto o artista criou”, como afirmou em Temas Brasileiros. 

Uma vez julguei que nossa amizade fosse estremecer: nos 50 anos da morte 
do poeta Alberto de Oliveira, em 1987, publiquei, no jornal Diário do Nordeste, de 
Fortaleza, no dia 16 de maio, um artigo no qual acusava o crítico de, no volume 
“Realismo”, da sua História da Literatura Brasileira, em cuja bibliografia meu nome 
é mais de uma vez citado, não haver sido justo com o poeta de Meridionais: “se 
poesia é o que escreveu, e se poeta é o que foi, Parnasianismo e poesia se identifi-
cam, e ser poeta não passa de opção artesanal, como outra qualquer”. (p. 182)

No meu artigo, cheguei a afirmar: “Se não conhecêssemos Massaud 
Moisés, poderíamos pensar que ele deliberadamente escolheu o pior do poe-
ta”. Mas admitia que o historiador reconhecia valor “nos poemas em que a 
forma cuidada, porém comedidamente, reveste legítimo sentimento poético” 
(p. 190)

Enviei o artigo ao escritor, que respondeu dizendo do poeta: “Infelizmen-
te, ele próprio dá o flanco para o ataque, e não há como defendê-lo, pois que ele 
não se defendeu.” (Carta de 29 de julho de l987.)

Acostumado com os melindres de não poucos escritores, cheguei a me 
arrepender do que fizera, temendo perder o amigo. Mas a resposta de Massaud 
Moisés foi me convidar para colaborar na revista Colóquio/Letras, de Lisboa, 
onde era grande seu prestígio. Estampou esse periódico várias notas e um artigo 
de minha autoria.   

Esse fato mostra que, além de ensaísta de peso e notável historiador lite-
rário, ele foi um caráter exemplar.

Publiquei em 2013 um livro sobre um romance de Rodolfo Teófilo e 
nele Massaud era citado mais de uma vez. Enviei-lhe um exemplar e não tive 
resposta. Algum tempo depois, mandei e-mail a Antonio Dimas, também en-
saísta e professor, que me dá a honra da sua amizade, e perguntei pelo seu co-
lega na USP. Respondeu-me revelando que poucos colegas tinham contacto 
com  Massaud e ele, Antonio Dimas, evitava telefonar para não incomodá-lo.

Por fim, soube do falecimento do meu amigo e, em resposta a uma men-
sagem minha, Antonio Dimas escreveu: “Acabo de voltar do velório dele, Sânzio. 
Muito triste. Poucos colegas.”

Moisés, que nascera em São Paulo, Capital, no dia 9 de abril de 1928, veio 
a falecer na mesma cidade no dia 11 de abril de 2018, com 90 anos e dois dias.

Perco um grande amigo, que me honrava com sua atenção, e o Brasil per-
de um notável professor, ensaísta e historiador literário. 

ADEUS AO MESTRE MASSAUD MOISÉS
Danilo Gomes

Sua obra não ficou restrita às arcadas universitárias, aos estudantes de 
Letras. Com escrita didática, alguns de seus livros foram adotados em 
colégios. Percebia-se no professor a preocupação pela formação dos mais 
jovens.Com José Paulo Paes, um de seus grandes amigos, organizou o 

“Pequeno Dicionário da Literatura Brasileira”.
Sua obra, sem fugir a certos e bem fundados cânones universitários, ex-

pande-se num certo “à vontade”, de quem faz um trabalho de que gosta. Foi um 
professor criativo e um exímio comunicador em sua longa atividade docente. 

Há alguns anos, doou sua vasta biblioteca para a Casa de Portugal, no 
Bairro da Liberdade, na capital paulista. Pedagogo, doador de cultura, filantropo. 

Cultor da poesia de Fernando Pessoa, declamava em voz alta, em casa, 
todo o poema (100 versos) “Hora Absurda”, do grande poeta lusitano: “O teu 
silêncio é uma nau com todas as velas pandas…”

Integrou a Academia Paulista de Letras (como Paulo Bomfim, Fábio Lu-
cas, Bolívar Lamounier, Renata Pallottini, Ignácio de Loyola Brandão, Ruth Ro-
cha, Celso Láfer, Lygia Fagundes Telles). Foi professor visitante em universidades 
americanas (Texas, Califórnia, Indiana, Wisconsin e Vanderbilt) e em Santiago de Compostela, bem como em outras instituições de alto nível. Além da mulher, D. 
Antonieta, deixa três filhas — duas de seu casamento anterior — e dois netos.

Seu sobrenome Massaud era pronunciado de duas formas. No Brasil, seus colegas o chamavam Massô, com a pronúncia afrancesada ( como Naud e 
Sigaud). No Exterior, era Massaúde, como manda o bom português. Massô ou Massaúde, foi um grande professor e escritor, um refinado cultor da literatura 
e da língua portuguesa e simpática figura humana. Enfim, um grande brasileiro, honrado e exemplar.  

Ao mestre, com carinho e saudade. 

Continuação da página 1
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A REDESCOBERTA DO BRASIL
O Barco do Rei
Afonso Ligório

1ª edição, 280 páginas

A REVOLUÇÃO DOS PREFEITOS
O Brasil não precisa de estados

Raul Ferraz
176 páginas

O PRADO E O DESCOBRIMENTO
DO BRASIL

História, ecologia, turismo e folclore
Raul Ferraz

2ª ed. 144 páginas
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ADQUIRA NOSSOS 
LIVROS

ANE comemora 55 anos
Com palestra da poeta e cronista sul-matogrossense Raquel Naveira, a Quinta Literária de 19 de abril 

de 2018 marcou os 55 anos da ANE, fundada em 21 de abril de 1963.
Na foto, aspecto do coquetel de confraternização que se seguiu à palestra, vendo-se o Presidente da 

ANE, Fabio de Sousa Coutinho, os diretores Salomão Sousa e Roberto Nogueira, a escritora Raquel Naveira, 
e os poetas Anderson Braga Horta  e  Lina Peixoto, que fez uso da palavra, recordando o momento histórico 
de que ela e Anderson participaram, juntamente com os quarenta outros escritores que assinaram a ata de 
constituição de nossa casa de escritores.

SOBRE A MORTE
EMANUEL MEDEIROS VIEIRA

 

 
“Já tive medo da morte. Hoje não tenho mais”(Rubem Alves — a quem agradeço algumas citações 

neste texto, como a de Cecília Meireles ). Quantos já escreveram o mesmo: já tive medo da morte. Sinto-
-me assim. Posso ter medo da dor, e sei como ela chega, não é em um barco perfumado. A dor maior? 
Não sei explicar. Como um serrote — indo e voltando, repito, indo e voltando (uma dor indescritível) na 
barriga, exatamente nos tumores, alojados no pâncreas e no fígado e, quem sabe, já em outros lugares. 
Indo e vindo. O perfume não é esse.

É de suor, morfi na, veias furadas — e aquele cheiro de hospital.
E a morte na soleira da porta. Olha-te — não cinicamente — mas como o olhar de uma vencedora, 

que sabe que — NO FINAL — ganha sempre.Também não tenho medo da morte.
“O que sinto é uma enorme tristeza” (do mesmo Rubem Alves). Ele lembra Mário Quintana: 

“Morrer, que me importa? (…) O diabo é deixar de viver.” A vida é tão boa! Não quero ir embora…
Cecília Meireles dizia: “E eu fi co a imaginar se depois de muito navegar a algum lugar enfi m se 

chega… O que será, talvez, até mais triste. Nem barcas, nem gaivotas. Apenas sobre-humanas compa-
nhias… Com que tristeza o horizonte avisto, aproximado e sem recurso. Que pena a vida ser só isto…”

IN PURIS NATURABILIS
Teócrito Abritta

Topografi a de criação
Curvas de nível da emoção 
Luxuriante Musa paradisíaca
Fuchsia regia em vermelhos desejos

Flores que se abrem, fl ores que se atraem
Córregos que se agitam
A fenda que molha
Margens do prazer. 

Veludosa relva que se acolhe
A pele que envolve 

Odor de pétalas 
Olfato que se arrasta

Delicados lábios 
Dedos que tocam 
                   [ave que pousa.
E a música febril.

Este é o seu querer
 Prazer 
 (o seu jardim).
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RÉQUIEM PARA YUNSU
Vera Lúcia de Oliveira

“Até que as ondas do mar do Leste sequem e que o monte Baeckdu-
san se alongínque, Deus proteja nossa terra para sempre, nosso país 
para sempre”.  Esses são os versos iniciais do hino nacional da Co-
reia que o pequeno Eunsu tanto amava e que morreu sem ouvir... 

Esse hino que o encantava, talvez o tivesse enchido de orgulho, se ele tivesse tido 
tempo de sobreviver à única realidade que conheceu: a miséria. Mas a vida não 
deixou. No entanto, o irmão mais velho, Yunsu, pôde cantá-lo na hora da própria 
morte. Pois é no corredor da morte que vamos encontrá-lo. Yunsu é o narrador 
que divide o protagonismo da história com a também narradora Yujeong, ambos 
personagens do livro Nossas horas felizes, de Gong Ji-Young (RJ: Ed. Record, 
2017). Os capítulos numerados, chamados de “Capítulo” e “Anotação azul”, num 
total de 19 cada, alternam a fala de Yujeong e Yunsu, respectivamente. (“A nar-
ração azul” é sempre apresentada por uma epígrafe magnífica de filósofos ou 
clássicos da literatura.) Eram dois condenados: ela, à vida, que desprezava, ten-
tando o suicídio. Negou a vida três vezes, como Pedro negou Jesus. Mas a morte 
não a quis. Foi chamada à vida por ter, talvez, uma missão a cumprir. Uma mis-
são humanitária. Acompanhando a tia Monica, freira cuja bondade só pode ser 
comparada à de madre Teresa de Calcutá, irmã Monica de Seul — vamos assim 
chamá-la — era uma operária da palavra de Deus na luta pela vida dos homens.

 Ao situar a sua história na hoje rica Seul, capital da Coreia do Sul, Gong 
nos dá um retrato do sofrimento por que passam as personagens desse excelente 
romance, retrato em preto e branco de uma sociedade desigual, triste como os 
desenhos dos mineiros belgas de Van Gogh.

Da infância em que foi espancado, até o corredor da morte onde vamos 
encontrar Yunsu, o leitor vai conhecer a grande Irmã Monica, uma espécie de anjo 
da guarda dos pobres e oprimidos. E dos maus e injustiçados. Essa mulher-anjo, 
que se doa inteiramente ao sofrimento do outro, enviada de Deus, e por cuja boca 
e boas ações Ele parece falar, nos dá o testemunho de que enquanto houver vida 
haverá esperança. Ajudada pela sobrinha rica, bonita, cantora pop e professora 
universitária, narradora da história, que forma com a tia um par yin-yang, fazem 
uma grande parceria: são de gerações diferentes, modos de vida diferentes, mas 
se gostam e se admiram. E se complementam. Essa narradora, também vítima de 
uma violência que não consegue superar, vê, no entanto, sua vida e seus valores 
mudarem ao acompanhar a tia ao complexo prisional onde esta faz o seu trabalho 
espiritual de religiosa junto aos condenados à morte. O abandono e miséria desses 
deserdados da sorte a fez pensar em Deus. Tomou para si o desafio de evangelizar 
e de significar alguma coisa para Yunsu. Indiferente a princípio, depois solidária 
ao seu sofrimento, aos poucos, vê também o seu universo mudar. O encontro com 
Yunsu vai incitar ambos a uma viagem ao mais profundo de si mesmos. O caminho 

do autoconhecimento e do conhecimento da fé. Como disse Jung: “O encontro de 
duas personalidades é como o encontro de duas substâncias químicas: se houver 
reação, as duas são transformadas.” E foi o que aconteceu. Nas visitas às quintas-
-feiras, a “conversa verdadeira”, como eles a chamaram, foi um novo sol de pri-
mavera para ambos.  Ela, rica e infeliz; ele, miserável e indiferente ao seu destino 
de pobre-diabo. Mas, como uma planta que só precisava de um raio de sol para 
crescer, a conversa deles floresceu e revelou-lhes um novo horizonte.

Como professora de arte, em sua narrativa, Yujeong faz um contraponto 
da personagem com a pintura, a exemplo de “O filho pródigo” de Rembrandt, 
cuja reprodução na cela de Yunsu nos fala de arrependimento e perdão. E, como 
artista, ela tem a obsessão de fazer algo e se sacrificar por isso. Alguma coisa a 
seduziu nesse mundo miserável da prisão. Talvez estivesse começando a ouvir 
pela primeira vez uma voz verdadeira chamando por ela. E começou a perceber 
que havia uma chama dentro do seu coração para aquecer o próximo. E, como 
cantora, ele se sensibiliza em saber que o irmãozinho de Yunsu, o menino cego, 
queria ouvir o hino nacional coreano antes de morrer; ele que, mesmo abando-
nado pela vida, pela sorte, pelos pais e pelo país, se emociona e sente orgulho de 
ser um cidadão. 

A grande discussão do livro é, portanto, a pena de morte, remetendo-nos 
a Os miseráveis, de Victor Hugo, que fez a França repensar o seu sistema judi-
ciário; e há muito da grandeza dessa obra no romance coreano: o amor desinte-
ressado, a bondade, que só os destemidos e puros de coração podem ter, como o 
bispo Bienvenu e o condenado Jean Valjean, assim como Irmã Monica e a nova 
aliada Yjeong que dão lição de solidariedade a Yunsu. Quando discute o erro 
judiciário e mostra a ineficácia de um sistema que elimina o criminoso mas não 
o crime, a autora coreana, assim como o autor francês, diz não à pena de morte. 
Outro tema é o suicídio, que, para Camus, é a mais relevante questão filosófica; e 
ainda a caridade cristã e a doação de si.

Crítica ferrenha dessa punição extrema, a narradora se comove e nos co-
move com seus argumentos humanistas. Se fosse só por esse tema, o livro já 
valeria a pena ser lido. Mas há muito mais: há amor, erro e reparação; o domínio 
das personagens em sua configuração psicológica; a profundidade e densidade 
do enredo e coerência argumentativa. As personagens são vivas e convincentes.

Não surpreende que, sem concessões ao gratuito, com linguagem rica e 
metáforas originais, Nossas horas felizes tenha vendido mais de 10 milhões de 
exemplares no mundo. Um livro feito de coragem e sofrimento. Um brado contra 
a exclusão social e a morte injusta. 

E toda morte injusta merece a nossa reverência silenciosa ao 
som do Requiem de Mozart. 

ALEXANDRE HERCULANO
M. Paulo Nunes

Renovador dos estudos históricos em Portu-
gal, distinguiu-se, no gênero, com a sua obra 
fundamental História de Portugal, em qua-
tro volumes, publicada de 1846 a 1853, que 

provocaria grande celeuma entre o clero português, 
pelo fato de confrontar alguns temas polêmicos consa-
grados pela historiografia oficial, como o daquele fato 
lendário, segundo o qual teria Cristo aparecido ao rei 
Afonso Henriques na famosa batalha de Ourique, que 
irritaria o clero. Isto o levou a fazer sua defesa, com a 
energia que lhe era notória, em alguns opúsculos como 
Eu e o Clero, Solemnia Verba, e sobretudo, um livro de 
vingança, Origem e Estabelecimento da Inquisição em 
Portugal (1854-1859), contando aquele drama de hor-
rores que decorreu da criação do sinistro tribunal na 
pátria de Camões.

O romance histórico seria iniciado em Portu-
gal, no romantismo, por seu contemporâneo, Almeida 
Garrett, com O Arco de Santana, que igualmente re-
novaria a poesia e o teatro, com os poemas Camões e 
Dona Branca e as peças dramáticas Um Auto de Gil Vi-
cente, Frei Luis de Sousa e O Alfageme de Santarém. Mas 

foi Herculano quem deu ao romance a dimensão maior 
com Eurico, o Presbítero, O Monge de Cister e O Bobo e 
ainda as Lendas e Narrativas, um dos livros mais belos 
daquela literatura e que eu aconselharia aos leitores que 
o lessem, pelo menos uma vez, antes de morrer.

Não vamos comentá-los agora que o tempo 
não comporta. Diria apenas que Eurico, o Presbítero, 
foi bem analisado pelo ilustrado professor daquele 
Instituto, Hugo Lenes, que lhe destacou o influxo da 
paixão amorosa e impossível que domina seus dois 
protagonistas, Eurico, o Presbítero de Cartéia, e Her-
mengarda. Quanto ao O Monge de Cister, assinalaria 
ainda, como contribuição à renovação do romance 
moderno, que entre nós tem início com Machado de 
Assis, o diálogo do narrador com o leitor ou a leito-
ra, como faz o mestre de Memórias Póstumas de Brás 
Cubas, técnica com a qual se antecipa Herculano à 
criação do romance moderno, conforme salientou 
em sua fala erudita e instigante o Professor Paulo 
Franchetti.

Outro aspecto a destacar na personalidade de 
Herculano é o seu espírito público e seu compromisso 

com os ideais de liberdade, o que o levaria, primeiro, a 
exilar-se na França em razão de opor-se ao absolutismo 
de D. Miguel e a alistar-se, em 1832, nas hostes de D. 
Pedro IV (Dom Pedro I do Brasil), na campanha da re-
conquista do trono português usurpado por aquele rei, 
batendo-se em várias ações militares, notadamente no 
cerco do Porto, cuja biblioteca foi por ele organizada 
durante o cerco daquela cidade, e da qual se tornaria 
conservador. Nomeado, após a restauração do trono, 
na pessoa da Rainha D. Maria II, filha de D. Pedro, para 
a direção da Biblioteca da Ajuda, dali sairia por uma 
revolução palaciana, de caráter demagógico, cujos pro-
pósitos políticos de que discordara, vinham contrariar 
seus ideais de liberdade. 

Sua obra de historiador se enriqueceria mais 
ainda com o aparecimento da coleção intitulada Por-
tugaliae Monumenta Historica, com a qual trouxe à luz 
documentos da maior importância para a história por-
tuguesa.

Desgostoso com a vida pública, recolheu-se à 
sua quinta de Val-de-Lobos, praticando a agricultura 
até morrer, dez anos depois.

Continuação da página 1
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ALEMANHA, À LUZ DE GOETHE,  
AO SOM DE BACH

Edmílson Caminha

Poucos países me dão a ideia de cultura como 
patrimônio nacional, como grandeza de um 
povo quanto a Alemanha. Lá nasceram Gu-
temberg, Dürer, Bach, Kant, Goethe, Beetho-

ven e tantos outros que dignificam a humanidade. É 
destino para muitas viagens, ao fim das quais ainda 
restará o que ver, admirar e sentir.

Gosto de um elo familiar que tenho com os 
alemães: ante a derrota na Segunda Grande Guerra, 
milhares de técnicos emigraram em busca de empre-
go que lhes garantisse a sobrevivência, como Hermann 
Willy Klostermann, que da noite para o dia apareceu 
em Aracati, cidade no litoral cearense. Aportuguesou 
o nome para Guilherme e casou-se com Joana Porto 
(irmã de minha avó materna, Luzia), com quem teve 
os filhos Jackson, Glória Martha e Wilfriede. Excelente 
mecânico, nascera em 1899 na pequena Köten Anhalt, 
centro-leste do país. Apaixonado por motociclismo e 
por música, tocava concertina e harmônica ao mesmo 
tempo, pois prendera a gaita ao pequeno acordeon. 
Trabalhou para os Lundgren, das Casas Pernambuca-
nas, em Paulista (PE) e em Rio Tinto (PB), onde mor-
reu aos 62 anos sobre a moto que dirigia com prudên-
cia, atingida por um ônibus.    

Na Alemanha pela primeira vez, em 2007, Ana 
Maria e eu exploramos Berlim, subimos a avenida Un-
ter den Linden (verdadeiramente “sob as tílias”, tradu-
ção do poético nome) até o Portão de Brandenburg, 
onde, em 1989, a TV Bandeirantes entrevistou um 
brasileiro que testemunhava a queda do Muro de Ber-
lim, sem que o repórter soubesse que conversava com 
o escritor Rubem Fonseca... Vamos ao Museu Egípcio 
para a emoção de contemplar o busto de Nefertiti, mo-
dernamente bela há mais de três mil anos.

Na Friedrichstrasse, a poucas quadras do nosso 
hotel, a KulturKaufhaus é o paraíso com que sonham 
dinossauros como eu, ainda fiéis a CDs e DVDs. Com-
pro dois oratórios de Bach, que desde então ouço na 

Semana Santa: a Paixão segundo São João, com o coral 
Gächinger e a orquestra do Bach-Collegium Stuttgart, 
sob a regência de Helmuth Rilling; e a Paixão segun-
do São Mateus, em duas gravações: com Karl Richter à 
frente da orquestra e coro de Munique, e com Sir David 
Willcocks na regência da orquestra de câmara e do co-
ral da Catedral de São Paulo, em Londres.

Levei comigo “A Catedral de Colônia”, de Affon-
so Romano de Sant’Anna, poema grandioso que ex-
pressa a monumentalidade do templo, cujas torres se 
elevam tanto, diz o poeta, que fazem cócegas nos pés de 
Deus... Vinte anos depois, frente à obra gigantesca, re-
vivo a emoção da leitura, com o sentimento de que foi 
esculpida em colossal montanha negra, tão portentosa 
que faz a parisiense Notre Dame parecer acanhada.

No retorno à Alemanha, em 2014, conhecemos 
Frankfurt, a terra de Goethe, o gênio dos Sofrimentos 
do jovem Werther, do Fausto, das Afinidades eletivas, 
das memórias de Poesia e verdade. Bombardeada na 
Segunda Guerra, a casa do século XVIII, onde nasceu 
e viveu, foi meticulosamente reconstruída, do desenho 
da fachada à decoração dos cômodos. Vou à cozinha, à 
sala de jantar, à biblioteca, ao salão de música, e pen-
so comovido, como nas vezes em que percorro monu-
mentos históricos: “Goethe subiu esta escada, sentou-
-se a esta mesa, folheou estes livros...”  

Abramos parênteses à saída de Frankfurt e sal-
temos para Dresden, uma das várias provas de que não 
há limites para a estupidez humana. Ao longo da noite 
de 13 de fevereiro de 1945, mais de mil aviões ingleses 
e americanos despejaram toneladas de bombas sobre 
a cidade, com o que milhares de habitantes arderam 
à temperatura que chegou a 800°C. Exemplo do mais 
cruel e monstruoso terrorismo, porque a mando feroz 
do estado. Se escombros, propositadamente, não dei-
xam esquecer o que fizeram Churchill e Eisenhower, 
a Gemäldegalerie Alte Meister nos convence de que 
a grande arte salvará o mundo, por obras como Vê-

nus adormecida, de Giorgione; Adão e Eva, de Lucas  
Cranach, o Jovem; O filho pródigo no bordel, de Rem-
brandt, e a Madona Sistina, de Rafael, em cuja parte 
inferior se veem aqueles dois anjinhos bochechudos, 
reproduzidos em cartões-postais.

Compreende-se que Nuremberg nos traga à 
lembrança o tribunal que condenou nazistas, em 1945 
e 1946. O processo rendeu mais de um filme, entre os 
quais Julgamento em Nuremberg, de 1961, dirigido por 
Stanley Kramer, com Marlene Dietrich, Burt Lancaster 
e Maximilian Schell, que ganhou o Oscar de melhor 
ator. Mesmo sem o júri, a cidade continuaria importan-
te, pois nela nasceu Albrecht Dürer, autor de gravuras, 
como as da paixão de Cristo, que estão entre as mais 
belas de todos os tempos. Compro livro com Lebre jo-
vem, Mãos em oração e Rinoceronte, moderno desde 
1515, como também as famosas iniciais, elegantes, le-
ves, com que se assinava o artista, o A feito um pórtico, 
com o D no centro.

Se começou emocionante em Frankfurt, a via-
gem alcançou a plenitude já no próximo destino, Eise-
nach, onde, na Fortaleza de Wartburg, visitamos a cela 
em que Martinho Lutero, confinado, traduziu a Bíblia 
para o alemão (depois veremos, na igreja do Castelo 
de Wittenberg, a porta pela qual o monge dissidente 
entraria para a história em 1517, quando a usou para 
divulgar as 95 teses da Reforma Protestante). Eisenach 
é também, e sobretudo, o berço de Johann Sebastian 
Bach, gênio que, sozinho, justifica a existência da hu-
manidade. Uma das maiores emoções de toda a minha 
vida foi contemplar na igreja de São Tomás, em Lei-
pzig, o túmulo do homem que transfigurou Deus em 
música. Deixei-me ficar minutos em completo silêncio, 
a ouvir com o coração a Tocata e fuga em ré menor, a 
ária Tende piedade, meu Deus, a cantata Jesus, alegria 
dos homens. Depois poderia morrer, pois já teria valido 
a pena viver para estar na Alemanha, à luz de Goethe, 
ao som de Bach...

GALOS
Raquel Naveira

Meu tio que morava na fronteira, num sí-
tio chamado “Vingança”, era fascinado 
por rinhas de galo. Criava galos de vá-
rios tipos e cores. Tinha orgulho de suas 

esporas, de suas caudas compridas. Criava-os para a 
morte, gladiadores para sua arena, que ficava ali, perto 
do poço.

As rinhas de galo atraíam muita gente: homens 
rudes, vampiros de olhos injetados, acostumados a cas-
trar boi, a arrancar couro, a ver tripas de fora. Algumas 
mulheres assistiam às lutas com as veias saltadas, as 
mãos crispadas, espantadas com aquele jogo semelhan-
te a sexo bruto. As crianças eram afastadas, mas sen-
tiam o clima de um mundo feroz, feito de raiva crua, de 
potência, de violência escarlate. Atiçavam os galos um 
contra o outro; a cólera crescia; o desempenho das aves 
no combate era cheio de fúria e desejo desmesurado. A 
pele de algumas pessoas, toda eriçada, assemelhava-se 
à pele dos galos esfolados, já sem penas. Depois do sa-
crifício, sentavam-se, repartiam as apostas, o suor bor-
bulhando como cerveja. A tarde vermelha afogava suas 
mágoas no crepúsculo, manchada de sangue inocente.

O galo, guerreiro vigilante perante o horizon-
te, alma atenta, consagrada aos astros, espírito que se 
levanta na madrugada, remete-nos ao poema “Tecen-
do a Manhã”, de João Cabral de Melo Neto: “Um galo 
sozinho não tece uma manhã:/ ele precisará sempre de 
outros galos,/ De um que apanhe esse grito que ele e o 
lance a outro;/ de um outro galo/ que apanhe o grito de 
um galo antes e o lance a outro;/ de outros galos/ que 
com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus 
gritos de galo,/ para que a manhã, de uma teia tênue,/ 
se vá tecendo, entre todos os galos”. Linda essa imagem 
do galo poeta, em sua supremacia espiritual, espalhando 
seu canto que faz despertar o homem que está em trevas 
para a luz, para a esperança de um novo dia.

Os galos cantam religiosamente por volta da 
meia-noite e mais tarde, ao amanhecer. A que horas 
terá cantado aquele galo que o discípulo Pedro ou-
viu após negar Cristo? Lembrou-se das palavras que 
o mestre lhe dissera: “— Em verdade te digo que esta 
noite, antes que o galo cante, me negarás três vezes.” 
Pedro chorou amargamente. Com orgulho, soberbo, 
sem conhecer a si mesmo e às suas fraquezas, havia re-

plicado: “— Ainda que seja necessário morrer contigo, 
de nenhum modo te negarei.” E negou, e mentiu e disse 
que não conhecia aquele homem que fora preso pelos 
soldados romanos, que não andava com ele, que não 
verteria seu sangue por ele, que o levassem para seu 
destino de morte e de cruz. Jurou, praguejou, diante do 
lume do fogo. Até que o galo cantou. A trombeta pos-
tada nos baluartes da torre tocou anunciando a vigília 
da noite. Fora um covarde. Tropeçara. A consciência o 
acusa. Lágrimas de arrependimento, de luto e consolo 
escorrem por sua face.

Os galos são tão belos e altivos! O galo branco 
com a crista rubra de um mandarim transmite bonda-
de, confiança, coragem. Que triste a recordação daque-
les bárbaros assassinatos na fronteira. Para surpresa do 
público, Jânio Quadros proibiu as rinhas de galo num 
de seus polêmicos decretos como presidente enlouque-
cido, destituído do poder por forças ocultas. Mas as 
brigas continuaram em sanhas clandestinas. Presenciei 
rinhas de galo. Sentia uma compaixão imensa pelos 
galos; por meu tio, que eu amava tanto e pela huma-
nidade inteira.
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A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA DA TRIBO
Paulo Roberto Miranda

A Expiação de Jerusa; Sexo, tristeza e Flores; Teu Coração Despedaçado em 
Folhetins; O Homem que Não Amava Simpósios; Meus Mortos Caminham Comigo 
nos Domingos de Verão; O Senador tira a gravata e chora; A Revolução dos Ricos; 
Os Hippies Envelhecidos; Nunca Mais Voltaremos para Casa estão entre os melhores 
títulos publicados.

Emanuel foi agraciado pela UBE — União Brasileira dos Escritores em 2010, 
pela publicação de Olhos Azuis: Ao Sul do Efêmero, homenagem concedida ao me-
lhor romance de 2009.

Com ritmo veloz, a narrativa de quem filma em “plano americano”, mas des-
creve os detalhes, observa como um analista freudiano, tem fluência de quem escreve 
com quem fala, como uma vasta bagagem humanista e grande talento para citações, 
Emanuel recebeu críticas elogiosas  de consagrados escritores como Carlos Drum-
mond de Andrade, Mario Quintana, Moacir Scliar, Caio Fernandes Abreu, Paulo 
Leminsk, Salim Miguel, Hercules Faria, Ruben Mauro Machado, Lourenço Cazarré  
e de Otto Maria Carpeaux. 

Ele surpreendeu-se com a lembrança de seu nome para indicação ao prêmio 
e pensou que era “pegadinha dos amigos que queriam levantar seu humor”. Com sua 
modéstia e seu “promotor interno contra vaidades”, além de uma doida enfermidade 
que enfrenta nos últimos anos, afirmou que não articulou nem sabia da indicação 
pela IWAAA, ao Nobel de Literatura.

Santo de casa não faz milagre. Quem sabe agora, a curiosidade sobre a obra 
de Emanuel Medeiros Vieira diante da homenagem da IWAA possa despertar o in-
teresse da mídia nacional e dos leitores brasileiros. Tímido e avesso às academias 
Drummond dizia que lutar com palavras é a luta mais vã... Parodiando o pensador 
alemão do século XIX, pouco lido e menos compreendido, e torcendo pela indicação 
de Emanuel ao Nobel, diria: “Escritores e jornalistas de todo o país, uni-vos!”

Outra vez um brasileiro foi lembrado para ser indicado ao prêmio Nobel 
de literatura. Neste ano, ele figura dentre nomes cogitados em outras 
ocasiões, como os de Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, 
Dom Hélder Câmara e Hilda Arns, os dois últimos ao prêmio Nobel da 

Paz, enquanto os dois primeiros, ao de literatura.
Mas qual o significado da indicação a uma homenagem como a do Prêmio 

Nobel?
A sugestão do nome de um brasileiro para indicação à Academia Sueca ao 

Prêmio Literário (ano passado concedido a Bob Dylan, o astro internacional pop, 
músico e poeta, que surpreendeu muita gente) foi feita, agora pela IWAA — Inter-
national Writers and Association — entidade que congrega mais de 1800 escritores 
e notáveis de todo o mundo.

Além do reconhecimento de sua obra por uma entidade destacada com a 
IWAA, a indicação do brasileiro Emanuel Medeiros Vieira à academia sueca faz juz a 
obstinação de toda uma vida dedicada à literatura e poderia passar despercebida pela 
mídia, a grande imprensa, que até agora não deu a importância merecida à notícia.

Emanuel é escritor catarinense, radicado em Brasília desde 1979, quando 
veio assessorar um deputado seu conterrâneo do então MDB, membro do chamado 
“grupo autêntico”, durante os tenebrosos tempos da ditadura militar implantada em 
1964. Sua obra literária é sobretudo memorialista, testemunha do seu tempo, de sua 
geração, de sua ilha de Florianópolis, onde passou a infância e a adolescência, de 
Brasília que adotou como lar, e do país, notadamente dos seus últimos cinquenta 
anos.

Ele publicou mais de 20 livros, a maior parte de contos e novelas, tendo par-
ticipado de várias antologias e concursos literários, nacionais e internacionais, inclu-
sive de poesia, gênero em que também foi premiado e lembrado agora na indicação 
feita pela IWAA.

AQUARELAS DE PALAVRAS
João Carlos Taveira

A leitura do livro de poemas Desenhos a lápis (Scortecci, 2018), de Oleg 
Almeida, nos leva imediatamente a duas conclusões simultâneas: trata-
-se de uma poesia lírica com laivos de observação social, se vista por 
um ângulo; e de uma poesia social com laivos de lirismo, se se aceitar o 

jogo de palavras aqui proposto. Porém, como o poema é feito com palavras, segundo 
Mallarmé, essas assertivas não estarão de todo incorretas.

Desde o início, a poesia sempre se constituiu de afirmações contraditórias. É 
prima em primeiro grau da filosofia. Afinal, é uma das artes mais democráticas que 
existem, principalmente após o advento da escrita, quando deixou o reino exclusivo 
da fala e do gesto. Os primeiros poemas surgiram da oralidade e gestualidade huma-
nas, e até em rabiscos representativos em cavernas e locais favoráveis à sua exibição 
plástica, algum tempo antes da invenção de qualquer alfabeto propriamente dito.

Vejamos o poema de n.º 5

Quem dera compreender
todos esses grafites urbanos,
chamadas de rádio, sinais luminosos,
cartazes impressos em policromia!
Quem dera compreendê-los,
símbolos sugestivos da combustão dos sentidos,
mas, hoje no noticiário
e amanhã na novela das oito,
eles se tornam o Evangelho
dos tempos que Cristo já vislumbrava.

E assim, a poesia tem sobrevivido à evolução dos meios de comunicação e aos 
avanços das moderníssimas tecnologias; e até mesmo ao tão propalado desapareci-
mento do livro impresso. 

Oleg Almeida, que também exerce o ofício da tradução, conhece bem o uni-
verso e a matéria-prima do poema, essa fricção consonantal que chamamos de so-
noridade, aliada, consequentemente, ao ritmo que vai desaguar na musicalidade das 
palavras. Tanto, que o autor dispensa, em Desenhos a lápis, o recurso da rima para 
confirmação da tese aqui proposta. Sua aspiração, talvez se aproxime do velho axio-

ma filosófico defendido pelo princípio aristotélico da contradição (“nada pode ser e 
não ser simultaneamente”). 

Na verdade, os sessenta e cinco desenhos feitos a lápis que compõem o livro 
são poemas sem títulos, mas devidamente numerados, como se fossem rascunhos 
para um ensaio que se pretende apresentar aos leitores. Ou melhor, como se fossem 
elementos da tese e da antítese de uma experiência vívida vivida pelo autor durante 
certo tempo de sua vida na cidade de São Paulo. E que agora soam como um canto de 
amor à velha pauliceia, para mostrar suas belezas, suas rachaduras, suas vicissitudes, 
seus perigos.

Sirva-nos de aporte o poema de n.º 37

Quem afiou sua faca
nas pedras das tuas ruas,
quem afiou sua língua
na léria das tuas cantinas,
quem afiou seu caráter
na chaira dos teus dias úteis,
nunca te esquecerá por completo,
cidade cinza,
cidade santa.

Mas o que torna a leitura deste livro enriquecedora vem também de sua ágil 
substantivação. Oleg Almeida, como já foi dito, e não custa repetir, conhece os per-
calços do seu ofício. Sabe que o adjetivo muitas vezes é recurso linguístico de escri-
tores que, no afã de se mostrarem, de se exibirem, acabam tentados a explicações 
inúteis e a qualificações desnecessárias, quando usam e abusam do adjetivo em tex-
tos e até mesmo em títulos de artigos ou matérias literárias, subtraindo do leitor a 
possibilidade de interpretação.

Desenhos a lápis, podemos concluir, é um livro condensado em 72 páginas, 
que trata de uma temática específica, mas que contém grande variedade de assuntos. 
E, devido a essa característica, pode ser lido de um só fôlego, como queria Cassiano 
Nunes. E isso é um elogio. Oleg Almeida consegue a proeza da síntese no discurso 
poético, ao nos comunicar as peculiaridades de sua arte.
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 DA PARAÍBA, EU SOU

Paulo Nunes Batista
Não sou daqui, sou lá de João Pessoa,
da Paraíba, do Nordeste quente,
terra que para sempre põe na gente
esse jeito de amar, que a vida é boa...

Regresso para o Mar, sonhando à toa
com Tambaú, onde vivi contente...
a infância de Menino, diferente
de tudo o que não vale a menor loa.

Volto pro Mar, onde brinquei, criança,
praias que trago sempre na lembrança,
levado pelas asas da Utopia.

Morro por tudo o que vivi lutando,
o mundo justo para todos, quando
reinar na Terra o Amor junto à Poesia.

___________________

Paulo Nunes Batista, poeta de inspiração e tutano seja no popular cordel, seja 
no mais sofi sticado soneto, do alto de seus 93 anos, em Anápolis, ainda compõe 
belos versos, como estes, datados de 10.4.2018. Diz num poema que todos nas-
cemos para ser estrelas. Ele é. – ABH

SEM PERDÃO 
 

Jolimar Corrêa Pinto

Sei que a verdade surgirá um dia

E o julgamento e a condenação,

Mas quantos males terão sido feitos 

Sem chance de alguma reparação?

Crimes sem rastros — aparentemente — 

Terão o momento de exumação

E o povo ingênuo, já desenganado,

Há de negar pedidos de perdão.

Hordas então invadirão palácios 

A perseguir pessoas inculpadas,

Porque foi lá pecado cometido 

Través os anos, reiteradamente.

Pois já não crê o povo na justiça 

E quer vingar o mal sem indulgência. 

___________________

(do livro Versos Implacáveis, Kelps, Goiânia-GO, 2018)

O REINO, O RIO E OS POETAS
Roberto Nogueira Ferreira

“Pastoreada pelo Rio Paraibuna, iluminada por inerte ‘sol das almas’, 
aturdida no silêncio pelas sirenes das fábricas de tecido, a cidade, no 
frenesi do menino Murilo, é um lugar quimérico, mítico e sonoro, 
destituído de limites geográfi cos e históricos”. 

Assim José Alberto Pinho Neves, renomado intelectual de Juiz de Fora, 
diretor do Museu de Artes Murilo Mendes, inicia a apresentação da edição de 
2012 de Num reino à beira do rio, editado originalmente em 2004, de Rachel 
Jardim, outra pérola da intelectualidade juiz-forana, que se defi ne “escritora 
de espírito memorialista”.

O reino é Juiz de Fora. O rio é o Paraibuna, o mesmo sobre o qual Aff onso 
Romano de Sant’Anna, criado no reino, assim se referiu: “Meu Paraibuna não 
era nenhum Reno ou Amazonas, mas tinha dignidades. Se enchia, transbordava, 
levando de roldão favelas e cabritos ante o espanto de bombeiros e política, ante 
o pânico de insolentes moradores que fi cavam ali zombando de suas provincia-
nas nascentes”. 

Revisitar Juiz de Fora, a nossa eterna aldeia, é reencontrar a Rua Halfeld 
e o Paraibuna. Só os que cresceram naquele burgo sabem o que isso signifi ca. Já 
não encontro a Rua Halfeld na Rua Halfeld. Os cafés e os bares deram lugar às 
agências bancárias e às farmácias. Quem passeia pelo seu calçadão tem o direito 
de imaginar que os habitantes desse burgo são enfermos endinheirados. Foi-se o 
tempo em que a mãe de Rachel Jardim, personagem central dessa história, fazia 
compras na Rua Halfeld, no “Parc Royal”, cujo gerente, segundo ela, perfeito ca-
valeiro, era o “seu” Fonseca, pai de Rubem Fonseca.

E o Paraibuna? Sobre ele, Murilo Mendes, o “nosso Drummond”, escreveu 
há meio século, em A idade do serrote: “Nasci às margens de um rio-afl uente 
de águas pardas, o Paraibuna, que fazia força para atingir os pés do Paraíba. 
Dediquei-lhe na adolescência um minúsculo epigrama: Eu tenho muita pena do 
Paraibuna”.

Murilo Mendes, o “Drummond” da Manchester mineira, tinha pena do 
Paraibuna em sua adolescência. Na minha, eu o temia, caudaloso, bravio, jogan-

do água para fora de seus limites, acolhedor de suicidas e bêbados distraídos que 
ousavam atravessar a estreita ponte da Estrada de Ferro Leopoldina, depois de 
uma noitada na Zona Boêmia da Rua Henrique Vaz, à margem esquerda do rio. 

Quando adolescente eu o apreciava do alto do Morro do Juquinha, e de lá, 
ao revisitar a aldeia, escrevi: O Paraibuna segue espremido entre construções irre-
gulares. Ele só continua a caminhar porque esse é seu destino. Mas é um caminhar 
envergonhado, deprimido, a serviço do transporte de lixo que o ser humano não se 
envergonha de remeter ao outrora leito limpo e produtivo do Paraibuna.

Em no “Num reino à beira do rio”, Rachel Jardim exercita sua memória, 
como os conterrâneos Murilo Mendes em A Idade do serrote e Pedro Nava em 
Desterro. Rachel, em belo exercício de amor e memória, nos entrega preciosida-
des. Singelo e lúdico, o texto de Rachel, assim como o de Murilo, nem tanto o 
de Pedro Nava, nos remete à cidade que amamos, ainda que ela não mais exista.

A mãe de Rachel, Maria Luiza de Carvalho, aos 17 anos oferece ao vizi-
nho Murilo Mendes, 18 anos, seu caderno-diário, para que nele Murilo escreva 
poemas. Em caligrafi a de escrevente de cartório ele borda 37 poemas, nenhum 
de sua autoria. Essa preciosidade resiste ao tempo e hoje repousa no Museu de 
Artes Murilo Mendes em Juiz de Fora, sob o olhar atento de Pinho Neves. Em 
carta a Rachel Jardim, em 2007, José Mindlin quase implora a posse do caderno 
escrito por Murilo Mendes. Ele queria tê-lo em sua biblioteca, “onde já reside a 
copiosa correspondência de Murilo Mendes com Carlos Pinto Alves, intelectual 
paulista dos anos 1950”. 

Num reino à beira do rio nos conta essa história. Se não bastasse, reproduz 
o exercício caligráfi co de Murilo Mendes, a quem Rachel classifi ca vanguardista 
e transgressor, seguido de curta e elegante crítica de Alexei Bueno sobre os poe-
mas e seus autores. É livro indispensável às bibliotecas dos amantes da boa prosa 
e da poesia do fi nal do séc. XIX e início do séc. XX. 

Murilo Mendes, o nosso Drummond, é a estrela maior de artistas, escri-
tores e poetas que se forjaram tendo como testemunha e inspiração o Paraibuna 
e os footings na Rua Halfeld.   
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SER PAI
 Flávio R. Kothe

Por isso, quando em 1967 me apareceu aquele 
rapaz bonito e inteligente, de cabelos com-
pridos e barbudo, o que fiz, tendo eu recém 
retornado de dois anos em Coimbra como 

professor visitante, foi falar mal do desleixo dos estu-
dantes brasileiros, que não usavam as batas dos lusita-
nos nem se punham de pé quando o professor entrava 
na sala. Disse até que tinha vergonha de dar aula para 
eles. Na terceira vez que eu disse isso, levantou-se esse 
rapaz e disse que, como representante de turma, tinha 
de protestar contra as ofensas aos alunos brasileiros, 
que estavam tendo de enfrentar precocemente uma di-
tadura militar, enquanto os coimbrenses continuavam 
aceitando o salazarismo. Eu mandei que se sentasse, 
pois não sabia do que falava.

 Sim, os rapazes vinham malvestidos, não fa-
ziam a barba, deixavam crescer os cabelos, eram desbo-
cados, enquanto as mocinhas vinham bem arrumadas, 
estavam fazendo um curso de noivado. Um colega in-
glês estava encantado com elas, dizia que elas vinham 
para a faculdade como para um evento social, que na 
Inglaterra não era assim. Três anos antes, eu havia repa-
rado num outro rapaz que, desde o primeiro dia como 
aluno, aparecia vestido com terno e gravata: mostrava 
que pertencia à elite local e, assim, convidei-o a ser meu 
assistente. Ele nunca seria mais que isso e jamais me 
apunhalaria pela frente como aquele outro, cujo nome 
prefiro não citar.

   Esse meu assistente havia me instruído sobre esse 
rapaz loiro e alto, dizendo que era um comunista. Quando 
ele me apareceu para a primeira entrevista, perguntei:

— Já leu A quinta coluna no Brasil, do Aurélio Py, 
o chefe do serviço de segurança política do Rio Grande 
do Sul?

— Não, mas vou ler, ouvi dizer que fala das 3000 
escolas fechadas por aqui em 1938. Vou ler, me interessa.

— Já leu A locomotiva, do Afonso Schmidt?
— Li, é sobre a Revolução Constitucionalista de 

1932 em São Paulo, uma obra bem-intencionada, mas de 
terceira categoria.

— Você vai fazer uma pesquisa sobre a poesia de 
língua alemã aqui no Sul, procure nos arquivos e biblio-
tecas.

— E quem vai me pagar por isso? Achei que eu 
poderia sugerir o tema. Estou interessado no mulato Lima 
Barreto, como um ponto de vista político e social diferen-
tes dos autores da oligarquia latifundiária.

— Não quer logo compará-lo a Machado de Assis?
— Poderia, mas isso seria mais que um trabalho 

de semestre. Machado escreve melhor, mas esse mulato 
se identificou com a oligarquia escravagista, até foi bran-
queando com o tempo.

   E aquele garoto, que não tinha vinte anos, deu 
uma risada, como se estivesse rindo de mim. Sem dizer 
mais nada, fiz sinal para que se retirasse. Quinze dias 
depois ele me entregou um paper de umas quinze pági-
nas. Era sobre Lima Barreto, não sobre a poesia gaúcha 
de língua alemã. Fiquei com raiva, nem li, dei-lhe a nota 
cinco, para me livrar dele. Depois eu soube que ele havia 
enviado o trabalho para um prêmio nacional e tinha sido 
classificado entre os melhores. A vingança dele foi não me 
dizer nada. 

   Percebi que havia mais professores que não gos-
tavam dele. Um deles havia apresentado uma nova teo-
ria da língua portuguesa, pela qual quanto mais emoção 
maior seria o número de palavras e interjeições, ao que 
esse rapazinho havia perguntado se o máximo de emo-

ção não levaria ao silêncio. Com uma pergunta ele parecia 
demolir a elucubração de uma vida inteira. O rapaz nem 
percebia os ódios que provocava. Também não os amores: 
nunca o vi de mãos dadas com uma namorada, não pare-
cia homossexual, mas dava a entender que não pensava 
em casar e montar família. Ele nem parecia preocupado 
em conseguir uma profissão.

   Estava eu um dia exaltando as qualidades de 
O Uraguai, dizendo que não devia ser confundido com 
o Uruguai, em que Basílio da Gama cantava a destruição 
dos índios primitivos pelo princípio civilizatório repre-
sentado pelas tropas ibéricas do Tratado de Madri, que 
protegiam os interesses lusitanos e espanhóis contra os 
jesuítas que haviam tentado montar um reino próprio. 
Exaltei o general português Gomes Freire de Andrade. Fa-
lei mal de Cacambo e Sepé Tiaraju, fiquei comovido até as 
lágrimas ao citar o mais lindo verso da língua portuguesa 
sobre a morte de Lindóia: “tanto era bela no seu rosto a 
morte”, quando aquele rapazinho, o sem nome, ergueu a 
mão e perguntou:

— Era verde a cobra que picou Lindóia?
— Era.  
— Cobra verde não tem veneno, ao menos não 

para matar uma pessoa. Essa Cleópatra do mato sabia dis-
so e não ia cometer um erro assim. O autor estava falando 
do que ele não conhecia, nunca andou por aqui. Os ibé-
ricos vieram aqui com armas de fogo e fizeram um imen-
so genocídio. Esse Basílio é um calhorda ao exaltar um 
genocídio colonialista. Mataram milhares e milhares de 
índios, para aí se dizer que a índia se suicida, como se os 
índios tivessem morrido porque queriam. Isso é literatura 
portuguesa, não brasileira, de exaltação do imperialismo 
lusitano, como Os lusíadas. Exaltar um general genocida 
português! Aqui!

— Isso era uma licença poética.
— Não, uma indecência nada poética. Que seus 

alunos de Coimbra gostassem de ouvir isso, vá lá, mas nós 
aqui não. Nós estamos com os índios.

— Seus antepassados vieram ocupar essas terras 
aqui.

— Mas eles não mataram os índios. Não podem 
ser culpados disso, como um cristão atual não deveria es-
tar sendo culpado pela morte de Cristo. Dizer que a morte 
da índia foi boa para ela ficar mais bonita, isso é endossar 
o genocídio. Os índios não se suicidaram, eles foram mor-
tos, em massa. Milhares e milhares. Assim como Basílio 
da Gama não sabia da cobra verde, talvez nem soubesse 
ao certo o nome Uruguai. Ele se vendeu para Pombal, que 
expulsou os jesuítas e não colocou outros professores no 
lugar deles. Que iluminista era esse! 

Fiquei com raiva, perplexo diante daquela explo-
são. Mandei que ele se retirasse da sala. Ele saiu, com a 
cabeça baixa. Nenhum colega dele se manifestou. Todos 
queriam ter uma boa nota, obter o diploma, se dar bem. 
A verdade era o que menos importava. Coitados, seriam 
professores de ginásio e iriam repetir o que eu estava dou-
trinando. Eu sentia desprezo por eles, mas também des-
prezo por mim, por estar aí com eles.

Nunca me ocorrera ver Basílio dessa perspectiva. 
Ela me parecia inaceitável. Como é que ele via o que eu 
não via? Coloquei o meu assistente a lecionar para aquela 
turma, eu não queria mais ver esse rapaz. 

Sem vê-lo mais em sala, passei a odiá-lo ainda 
mais. Assim, por negativas vias, ele se aproximou dos 
meus filhos. Descarreguei nele o ódio que eu não podia 
descarregar nos filhos com quem convivia. Era estranho 
eu me sentir assim, envolvido por um afeto. Alunos não 

tinham, para mim, nem nome nem rosto. Entre meus co-
legas havia muita vaidade, gente que se sentia melhor do 
que era, “gênios” que esperavam reconhecimento póstero. 
Talvez eu tivesse sido um deles se os filhos que tive não me 
ensinassem minha fraqueza.

   O ingresso no ensino superior se dava por convi-
te do catedrático. Nenhum catedrático queria aquele des-
bocado como assistente. Tive o prazer de ver como estava 
sendo rejeitado. Vi um dia o rapazote com um livro meu 
na mão. Nada comentou. Era como se tivesse piedade do 
que teria de me dizer. Um tipo como ele talvez viesse a es-
crever o que eu sempre quisera e nunca havia conseguido. 
Ele era uma sombra que pesava em mim.

   Sendo eu catedrático, seria absurdo convidar 
como assistente quem pudesse me questionar e superar. 
Queríamos carregadores de pasta, sem exagero na bur-
rice. Sei, não há mais cátedra. As oligarquias locais con-
trolam as universidades. Hoje se faz concurso, mas quem 
controla o concurso é o departamento, e sempre há um 
grupo que o controla. A média é mediana. A universida-
de brasileira não fomenta gênios ímpares: prefere “pares”. 
Por mais que mudem as aparências, continua a oligarquia 
absoluta.

   Estranhamente, comecei a ter pena do marginal, 
sempre a usar o mesmo casaco surrado. Um dia ele esta-
va caminhando à minha frente, na direção do restaurante 
universitário. Era o caminho para minha morada. Cha-
mei-o e, quando o vi ao meu lado, eu não quis acreditar 
nas palavras que me ouvi dizer:

— Você é o filho que eu gostaria de ter tido!
— Pai ruim já tive um, não preciso de dois.
   Percebendo o meu choque, ele explicou que o pai 

era um alcoólatra sádico, que só queria saber de farrear. 
Mais não disse. O pai dele não devia nem ter percebido 
o filho que tinha. Expliquei então, por alto, os filhos que 
eu tinha, não eram os que eu quisera ter tido, mas tinha 
de me arranjar. Assim chegamos à entrada do restaurante 
universitário e ele se despediu.

Eu soube que ele havia conseguido uma bolsa 
para a Alemanha, junto com dois colegas de origem ale-
mã. Quando já estavam em Munique há mais de um ano, 
a comunidade israelita da nossa cidade encaminhou ao 
governo alemão uma reclamação, de que estavam fazen-
do uma política nazista ao darem bolsa para descenden-
tes de alemães. O que ela não disse é que não queria que 
três jovens doutores viessem disputar as vagas que ela 
queria para a sua gente na nossa universidade. O gover-
no alemão, não querendo se incomodar, cortou as bol-
sas. Eu soube que o nosso rapazinho tentou sobreviver 
vendendo flores, mas foi preso porque não tinha licença 
para trabalhar. Ele deveria ser deportado para o Brasil. 
Era a época do governo Médici. Os estudantes alemães 
protestaram, contrataram um advogado, impediram a 
deportação.

Poucos anos depois, houve um concurso para a 
nossa área. Eu queria regularizar a situação dos meus 
dois assistentes. Abri duas vagas. Quando vi, havia se 
inscrito o nosso rapazinho. Combinamos então fazer as 
provas sem que ninguém mais soubesse. Ele não compa-
receu e perdeu a chance. Tomamos o cuidado de enviar 
uma correspondência para ele avisando a data e o local 
da prova, mas que devia chegar com atraso e onde ele 
não estava. Eu sabia que não tinha dinheiro para contra-
tar advogado. Parece que voltou ao exterior, talvez seja 
leitor numa escola qualquer. Assim me livrei dele, não 
me livrei da lembrança que me ficou. Aqui, agora, me 
livro dela também.

Continuação da página 1



10 JORNAL da ANE
JUNHO/JULHO  2018

Associação Nacional de Escritores 

UMA LONGA ERA DE PAZ E DE LIBERDADE
Ana Paula Arendt

Eu bem me recordo de um poema que fi cou 
edifi cado em minha memória, elaborado 
pelo Anderson Braga Horta, grande poe-
ta. Ele não se assume assim, mas em São 

Paulo dizem ser ele da Geração de 45. Eu me lembro 
de como ele declamou a representantes de uma Aca-
demia de Letras peruana os versos seguintes: “tengo 
un sueño/ en mi sueño, la Tierra es verde y azul/ y el 
hombre tiene el color de su alma”. 

 Os versos que eu ouvi da boca dele me pro-
duziram um longo “fl ashback”. Pátios espanhóis com 
jasmim e oliveiras nas colinas íngremes dos Andes. 
Seres humanos pisando descalços na grama. A visão 
de um lago, de um oceano, o espaço que nos limi-
ta e nos condensa neste único lugar. Todos aqueles 
esforços da década de 1980 e de 1990 pela geração 
saúde. Fim da Guerra Fria. Os desenhos animados 
pregando uma moralidade sem vingança e as ligas 
de amigos. A superioridade moral representada 
numa vida tranquila e desvencilhada de problemas, 
sem necessidade de planos e conspirações. A vitória 
inequívoca do bem sobre o mal. Os esforços ecológi-
cos, os lemas de salvar o planeta, a sensibilidade aos 
animais e às plantas, ao direito à vida. O convite à 
ação e ao ativismo. 

Hoje toda essa ética de harmonia e de equilí-
brio é ainda mais necessária e bem-vinda. Não por-
que tenha triunfado uma perspectiva zen-aquariana, 
nem porque estejamos vivendo um tempo de paz 
perpétua, nem porque tenhamos esquecido das do-
res de guerras generalizadas e das irracionalidades 
produzidas por discursos totalitários e personalistas; 
mas porque desgasta sobremaneira a energia dissi-
par e dispersar espasmos cataclísmicos. 

Afi nal, a promessa que tínhamos, no fi nal 
do século XX, não era de um século XXI marcado 
por polarizações políticas, nem por posturas irre-
conciliáveis. Muito menos pelas retaliações entre os 
países, ou interferências e instabilidades caóticas. A 
promessa e a profecia do século XXI que tem sido 
construída desde o fi nal da II Guerra Mundial é de 
alcançar no século XXI um patamar de consciên-
cia superior; a valorização da História, da riqueza 
do passado e do patrimônio conjunto; a glória dos 
pequenos gestos que mudam efetivamente o mundo 
concreto no qual vivem as pessoas; a harmonia e a li-
berdade de poder se integrar à natureza, sem culpa e 
sem o duro fardo das exigências do poder, como era 
concebido na restrita visão medieval de Maquiavel e 
de seus apologistas.

A fi losofi a se desdobrou em múltiplos pra-
zeres e campos de estudo; a política admitiu a for-
mação de minorias políticas capazes de reverter ou 
obstaculizar políticas exclusivas; a arte deu vazão 
às dores coletivas e sintetizou o caos; e as grandes 
bandeiras hoje são restituir a quem carrega dores a 
água, o mistério, os direitos mais fundamentais e es-
senciais à existência humana. Todo esse legado hoje 
está sendo transmitido pelas gerações anteriores às 
novas gerações. 

Mas eu vejo alguns movimentos temerários 
de reversão não do discurso de direitos, como têm 
alegado os amigos de esquerda, mas de efetivamen-
te apropriação de um discurso de direitos para uma 

diversão masoquista à la “Game of Th rones”, para o 
controle de um caleidoscópio de roletas extremistas, 
com a fi nalidade de elevação de um grande nome, de 
um grande guia, apenas para ser decapitado politi-
camente pelo concorrente seguinte, num espetáculo 
dos surdos meio a pão e circo. 

Conto um causo. Celso de Alencar foi cha-
mado a declamar um de seus poemas a um grupo 
de jovens estudantes de uma cátedra de jornalismo, 
recentemente. Relata-me ele a sua experiência, que, 
alguns dias depois de ler o seu poema “As 111 picas”, 
recebeu uma comunicação de seu amigo, o coorde-
nador do curso de jornalismo, dizendo que havia 
sido a ele levado um manifesto coletivo de um grupo 
da turma de alunos, uma manifestação de repúdio 
moral, exigindo desculpas da parte do poeta por ter 
declamado esse poema. Ora essas, bem conheço esse 
poeta, um daqueles rebeldes que gostam de escon-
der a piedade e virtudes. Sei também de sua malícia 
ao deixar de contextualizar que o poema versava so-
bre o massacre no Carandiru. 

O coordenador do curso, ao ouvir do poeta 
que ele não pediria desculpas por ler seu poema, a 
convite dele, na faculdade de jornalismo, respondeu 
assim: “Não tem problema, Celso, vou dizer que você 
pediu desculpas, ok?” Mas ele não pediu desculpas 
por ler um poema sobre o massacre do Carandiru a 
convite desse amigo! 

Não deixa de ser preocupante que uma futura 
geração de jornalistas, os profi ssionais que irão bus-
car espaço para publicar histórias que outras pessoas 
não querem ver publicadas, tenham essa atitude 
diante de um texto poético. O formato de um poema 
necessariamente escapa às exigências e expectativas 
religiosas e morais que regulam a sociedade; um 
poema é um poema, e o poeta é um ser livre, pode 
ser imoral, ainda que não o seja na realidade. O que 
um poeta diz não é necessariamente a verdade; mas 
a construção livre de seu sentimento diante do mun-
do, a imaginação pulsante que leva o escritor ao ato 
de escrever, a inclusão do pensamento e sentimento 
de quem foi excluído. Que dê voz a cadáveres, se um 
poeta queira! 

Há poetas que sem dúvida se imortalizaram 
por terem proferido grandes verdades. Talvez fosse 
o caso desse poema? Por que chocou, um poema que 
reverberou a vulgaridade dos presos do Carandiru, 
lido àqueles estudantes de jornalismo, mas não os 
estarreceu o sufi ciente a tragédia do massacre do Ca-
randiru em si, para que se manifestassem a respeito 
do evento? 

Eu vejo essas certezas da nova geração em 
limitar direitos fundamentais do indivíduo, em de-
terminar o que pode ou não pode ser dito no espaço 
público, como um lamentável sintoma de adoeci-
mento, de acirramento de discursos vazios de emo-
ção e de humanidade que vêm sendo promovidos, 
tanto pela esquerda como pela direita, em troca de 
recursos fi nanceiros baratos. Os novos políticos di-
zem que isso deve ser debitado aos socialistas; não 
discordo que foram construídas estruturas de falso 
prestígio pelos governos anteriores. A esquerda po-
lítica no Brasil continua contribuindo para isso: está 
dando vazão e construindo um argumento de opo-

sição com base na ascensão de um discurso fascista 
de modo reativo. Não estou dizendo que a esquerda 
esteja equivocada em dar alertas; nem que inexistem 
discursos fascistas proliferando. Mas há de se con-
vir que o oportunismo imediato de faturar em cima 
desses discursos lamentáveis não produzirá nenhum 
êxito poítico efetivo para aumentar o bem público 
ou o bem-estar das pessoas. 

Parece-me que a maneira de enfrentar esses 
discursos retrógrados é muito mais bem sucedida 
ao circunscrevê-los a espaços de menor impacto, 
incentivá-los ab absurdum e dirimi-los com um ce-
ticismo que apelará para o retorno do bom senso. Há 
quem defenda, ainda, assumir esses discursos e com 
integridade moral reduzi-los a sofi smas por meio da 
dissuasão fi losófi ca. Vejo ser muito mais profícua es-
tratégia de debelar o ódio do que essa que vem sendo 
de elaborar em espelho um discurso frontalmente 
oposto,   sob formato reacionário, no espectro polí-
tico diametral contrário. 

É uma experiência muito gratifi cante estar 
aberta a observar outras abordagens. Se por um lado 
é uma surpresa que a Família Real brasileira tenha 
se levantado em uma candidatura política para 
organizar badernas e sinalizar arruaças, por outro 
admiro muitíssimo esses políticos verdadeiros que 
vejo conter discursos fascistas com exímia destreza 
e efi cácia, sem necessitar aderir a um pensamento 
político único, nem abrir mão de um posicionamento 
político denso e conservador. 

Sigo então em frente, estou muito contente e 
muito me honra observar heróis da liberdade e fazer 
poesia sobre eles.

COISA FEITA
Amélia Alves

Não conheço mau olhado,
Nem acredito em assombração,
Tampouco em puxão de orelha, praga ou carão.

Não jogo pedra em telhado 
Nem calço sapato virado,
Mas ouço o que entre os dentes se diz ou se fala.

Filha de Oxum com Ogum,
Não cometo mal pra ser algum,
Nem temo quem sempre chora quando se cala.

Se alguém me amou mal amado,
Respondo com sedução e sorriso,
Mas fujo de vidro quebrado, e espelho malhado.

Pra dor de cotovelo e quebranto,
Mesmo quando pressinto e preciso,
Não assombro, nem fujo, esperneio ou canto.

E se alguém me ganha no laço,
Em pedra e carvão, me traço,
Mas tomo banho a cheiro e sabor de alecrim,

No corpo fechado por mim. 
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JERRY LEWIS - ATOR E DIRETOR
MOCINHO ENCRENQUEIRO
REALIDADE E COMICIDADE

Guido Bilharinho

A comicidade de Jerry Lewis (1926-2017), 
ator e cineasta, advém da conjunção de 
dois fatores, que compõem distintos 
níveis estruturais de seus filmes.

Um, a subversão da normalidade, que dire-
ciona a narrativa, imprimindo-lhe orientação preci-
sa e coordenada visando extrair dos fatos a hilarida-
de ao interferir na sua articulação interna.

Outro, sua performance como ator, implican-
do em desenvolvida capacidade histriônica e atilada 
percepção dos meios e modos corporais, faciais e 
comportamentais apropriados.

Isoladamente, cada um desses elementos não 
produziria o resultado pretendido e alcançado, vis-
to que as situações vivenciadas exigem ambos para 
agasalhar seus tipos e maneira de agir.

Há, pois, perfeito entrosamento entre eles, 
num inter-relacionamento (personagem/aconteci-
mento/comportamento) orgânico e organizado, es-
tabelecido segundo as normas indicadas e ditadas 
pelas possibilidades pessoais de Lewis.

Sem ele, as ocorrências expostas careceriam 
de comicidade, já que, além da mencionada adequa-
ção entre indivíduo/personagem/fato, as subverte, 
circunstância que, se inocorrente, também não atin-
giria o efeito pretendido.

O filme Mocinho Encrenqueiro (The Errand 
Boy, EE.UU., 1961), que Lewis dirige e no qual atua, 
enquadra-se nessa fórmula, que se o é, decorre de 
criação própria que, por sua vez, atende e correspon-
de à sua faculdade de estar e se posicionar no mun-
do, categoria superior à simples representação ou ao 
modo peculiar de ser e agir.

A ação transcorrida em grande estúdio ci-
nematográfico hollywoodiano é sucessão ininter-
rupta de atos procedimentais subvertedores, que, 
alguns, refugindo à sua iniciativa por conter carga 
própria de comicidade (as duas cenas do eleva-
dor), mas que sem sua presença não seriam tão 
significativas e, certamente, nem seriam diver-
tidas, como os milhares de cenas de elevador, se 
também não fosse a sina da personagem de atrair 
sobre si certas dificuldades.

Nas principais situações de alta comicidade, 
algumas resultam exclusivamente de seu modo de 
agir (cenas dos pacotes, da entrega do roteiro de fil-
me, do relógio de ponto, do manequim e do acompa-
nhamento musical na sala de reunião da diretoria de 
estúdio), outras repartem-se entre sua atuação e a de 
outras personagens, cujos comportamentos também 
contêm doses de humorismo (o “almoço” na própria 
repartição e a venda dos feijãozinhos às crianças).

A sequência do acompanhamento musical 
é antológica, revelando não só suas habilidades 
histriônicas como domínio dos ritmos musicais, 
permitindo esses elementos que se tenha uma das 
mais brilhantes cenas de pura interpretação, na 
qual a adequação e a sincronização gestual e facial 
de Lewis com o ritmo musical são perfeitas.

À semelhança do ocorrente em outros de 
seus filmes, nesse acontecem também lances ro-
mânticos alheios às influências jocosas, nos diá-
logos com os bonecos do palhacinho e da magnó-
lia, que fogem inteiramente da ambiência fílmica, 
revelando outra (ou a outra) faceta da persona-
gem.

De todo modo, os acontecimentos fílmicos 
e a performance de Lewis não são cinematográfi-
cos, tendo valor próprio, independentemente do 
meio utilizado para sua consecução e expressão, 
podendo manifestar-se em palco de teatro, arena 
de circo, cena de rua ou estúdio de cinema, apli-
cando-se-lhe o que de Chaplin observou um crí-
tico paulista, Paulo Emílio Sales Gomes, “Chaplin 
é Cinema?”. Mas, sem dúvida, o cinema não só os 
amplia como infunde-lhes perspectivas de apro-
ximação e movimentação inexistentes nos demais 
espaços.

A situação política do Brasil e do mundo não é nada alentadora. 
Por aqui a razzia que a Lava-jato tem feito na vida dos políticos 
tem levado a opinião pública ao desânimo e inércia ou ao rancor 
contra tudo o que signifique participação na política e governo 

do País. Os crimes de corrupção dos empresários e governantes levaram a 
população a não acreditar em ninguém, a violência das quadrilhas urbanas 
desafia a intervenção militar no Rio e em outras cidades, e não se sabe o que 
virá daqui a um ano ou dois. No mundo, vemos o trapalhão Donald Trump 
fazer absurdos, como se o planeta fosse a sua empresa. Hostiliza o Irã, amea-
ça a Coreia do Norte, a Rússia, a China e quase todo o mundo com a nova 
guerra comercial, com que pretende agradar a seus eleitores de província 
e supostamente salvar a falida indústria norte-americana de carvão, aço e 
outros ingredientes poluidores.  Ignora o aquecimento global e o desastre 
ambiental que ameaça a Terra.  E, se lhe convier, meterá os Estados Unidos 
em novas guerras de extermínio ou destruição, como já foi feito no Iraque, 
Afeganistão, Síria, Líbia etc.  Como o tema é indigesto, volto a me envolver 
pacatamente na leitura de Horácio, para extrair sabedoria ou lazer dos escri-
tos de dois mil anos atrás. 

No livro primeiro das Sátiras, Horácio nos lembra que ninguém fica contente 
com sua própria sorte.  Ele compara o ciúme ou inveja do soldado, do comerciante, 
do camponês, do cidadão urbano, do intelectual, do marinheiro, todos reciproca-
mente a desejar mudar de vida, imaginando que o outro é que é feliz.  “O fortunati 
mercatores”, diz o militar, cansado de guerras. E o comerciante inveja a vida guerrei-

DE TRUMP  A HORÁCIO
 Mauro de Albuquerque Madeira 

ra, de aventuras, novidades e perigos. “Horae momento cita mors venit aut victoria 
laeta”: de uma hora para outra vem a morte ou a alegre vitória.  O habitante da ci-
dade deseja a bucólica paz dos campos. O advogado, perito em leis, inveja a vida do 
agricultor, e este a de quem vive na cidade.  Júpiter, zangado, ameaça transformar o 
soldado em mercador, e o jurista em camponês: “iam faciam quod vultis: eris tu, qui 
modo miles, mercator; tu, consultus modo, rusticus”.  Também o avarento, que guarda 
seus tesouros com medo dos ladrões, e quase nada consome, é criticado. Nem o ve-
rão, nem o inverno, nem o fogo, nem o mar, nem a espada te impedirão o lucro, nem 
farão o outro mais rico do que tu:  “cum te neque fervidus aestus demoveat lucro neque 
hiems, ignis, mare, ferrum, nil obstet tibi, dum ne sit te ditior alter.”  

O poeta não inveja a riqueza do avarento e lembra o suplício de Tântalo, im-
pedido de beber água na beira do rio.  Por que ris?  Trocado o nome, a fábula fala 
de ti:  Quid rides?  Mutato nomine, de te fabula narratur.  Dessa riqueza eu preferiria 
ser pobre:  horum semper ego optarim pauperrimus esse bonorum.  Em Atenas havia 
um ricaço avarento, vaiado nas ruas pela plebe, que, ao chegar em casa, se deliciava a 
contemplar seu tesouro nas malas:  populus me sibilat, at mihi plaudo ipse domi, simul 
ac nummos contemplor in arca.  Não sabes pra que serve o dinheiro, que uso tenha:  
nescis quo valeat nummus, quem praebeat usum? Mas entre o avarento e o pródigo 
Horácio aconselha o meio termo, os limites, o caminho correto:  est modus in rebus, 
sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum. 

 O poeta romano conclui que é difícil achar alguém que diga ter tido uma 
vida feliz, e, no momento da morte, parta alegre como um comensal saciado:  qui se 
vixisse beatum dicat et exacto contentus tempore vita cedat uti conviva satur.  
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O MITO DE SÍSIFO REVISITADO
Gilmar Duarte Rocha

O mito de Sísifo foi publicado em 1942 pela renomada Editora Gallimard, Paris, 
quase que simultaneamente ao romance O estrangeiro. Camus, com toda a 
sua genialidade, estruturou a obra de maneira invertida, colocando o mote 
depois da glosa, ou seja, na seção que dá título ao livro e que consubstancia 

os seus pensamentos, apresenta-se oportuna e inteligentemente no final da obra.
No primeiro capítulo da primeira seção, designada “Um raciocínio absurdo”, logo 

nas linhas preliminares ele provoca espanto no leitor com a assertiva “Só existe um pro-
blema filosófico sério: o suicídio”. 

Na sequência ele explica em pormenores o porquê dessa afirmação, tecendo co-
mentários acerca de indivíduos que tiveram todo o motivo do mundo para consecu-
ção à ação fatalista, mas acabam declinando de cometer tal ato, e outros que terminam 
cortando por mãos próprias o tubo de oxigênio que os liga ao sopro da vida por razões 
meramente fúteis. No remate dessa questão — que ele volta a pôr em cheque em capítu-
los subsequentes –, Camus diz “é sempre cômodo ser lógico. É quase impossível ser lógico 
a fundo. Os homens que morrem por suas próprias mãos seguem até o fim a inclinação do 
seu sentimento. A reflexão sobre o suicídio me dá então a oportunidade de enunciar o único 
problema que me interessa: há uma lógica que chegue até a morte? Só posso sabê-lo perse-
guindo, sem paixão desordenada, com a única luz da evidência, o raciocínio cuja origem 
indico aqui. É o que chamo de um raciocínio absurdo”. 

Quanto ele adentra na seção “muros absurdos”, questiona com muita proce-
dência que grandes obras, grandes ideias da humanidade nascem de um lampejo, na 
esquina de uma rua, no trespassar de uma porta giratória, no gole despretensioso de 
uísque numa birosca qualquer. “Absurdo assim”, como analisa Camus. Há ainda a ques-
tão da lassidão, da fadiga, do esgotamento, quando o indivíduo de repente se toca que 
toda a rotina do dia a dia, aquela intensa roda-viva de acordar, fazer o desjejum, pegar 
o bonde de ida, trabalhar, almoçar, trabalhar, pegar o bonde de volta, jantar, dormir, 
acordar... tudo isso uma hora cai a ficha e o sujeito fica na extremidade do penhasco 
da vida, nas palavras do nosso autor “a lassidão está ao final dos atos de uma vida ma-
quinal, mas inaugura ao mesmo tempo um movimento da consciência. Ela o desperta e 
provoca sua continuação. A continuação é um retorno inconsciente aos grilhões, ou é o 
despertar definitivo. Depois do despertar vem, com o tempo, a consequência: suicídio ou 
restabelecimento”.    

Esse moto contínuo eterno, esse overlooping que Camus nos esfrega na cara sem 
piedade, é reforçado pela nossa tendência em conviver o presente e viver o futuro, “ama-
nhã faremos”, “mais tarde”, “quando você conseguir uma posição”, “com o tempo vai enten-
der” e o autor arremata cruelmente “estas inconsequências são admiráveis, porque afinal 
trata-se de morrer”.   

Há ainda na seção “muros absurdos”, um inevitável questionamento sobre a mor-
te, tema tratado por quase todos os filósofos, apesar de a morte ser o acontecimento hu-
mano mais temido e o menos comentado. Camus faz a sua abordagem: “Chego, por fim, à 
morte e ao sentimento que ela nos provoca. Sobre este ponto já foi dito tudo e o mais decente 
é resguardar-se do patético. Mas é sempre surpreendente o fato de que todo mundo viva 
como se ninguém ‘soubesse’. Isto se dá porque, na realidade, não há experiência da morte”. 
Não fugindo ao contexto do seu pensamento, ele classifica os belos discursos que fazem 
sobre a alma, como uma prova dos nove ao contrário, pois o tempo traz a demonstração 
e a solução sempre vem atrás. “Este lado elementar e definitivo da aventura (vida) é o con-
teúdo do sentimento absurdo”.

No capítulo “Suicídio filosófico”, o escritor francês retoma o tema suicídio vin-
culando-o ao absurdo. “Se julgo uma coisa como verdadeira, devo preservá-la. Se me dis-
ponho a buscar uma solução para um problema, ao menos não posso escamotear com essa 
mesma solução um dos termos do problema. O único dado, para mim, é o absurdo. A ques-
tão é saber como livrar-se dele e se o suicídio deve ser deduzido desse absurdo”. 

Quando ele afirma lucidamente que o absurdo só tem sentido na medida em que 
não seja admitido, ele faz em seguida uma inferência que soa como uma estridente trom-
beta nos nossos ouvidos hermeticamente encerados: “Existe um fato evidente que parece 
absolutamente moral: um homem é sempre vítima de suas verdades. Uma vez que as reco-
nhece, não é capaz de se desfazer delas. Precisa pagar um preço. Um homem consciente do 
absurdo está ligado a ele para sempre. Um homem sem esperança e consciente de sê-lo não 
pertence mais ao futuro. Isto é normal, como também é normal esforçar-se para escapar do 
universo que criou”.

Camus é cru e extremamente sincero quando expressa que o homem tem uma 
tendência a divinizar tudo que o oprime — as moléstias, pragas, calamidades — e encon-
tra razão para ter esperança dentro do que as desguarnece. E segue dando embasamento 
à essa sua teoria citando os seus mestres Chestov e Kierkegaard.

Em “A liberdade absurda” ele parte do pressuposto de que não existe o “amanhã”. 
“Esta é, a partir de então, a razão da minha liberdade profunda. Farei aqui duas compara-
ções. Os místicos encontram uma liberdade para se entregar, abandonando-se aos deuses e 
aceitando as suas regras, pois elas também se tornam secretamente livres... Mais libertos do 
que livres... Da mesma forma o homem absurdo, totalmente voltado para a morte... Sente-
-se desligado de tudo... Saboreia uma liberdade em relação às regras comuns. Da mesma 

maneira (minha segunda comparação), os escravos da Antiguidade não se pertenciam, mas 
conheciam a liberdade que consiste em não se sentirem responsáveis”.

Como se percebe, a presente obra de Albert Camus, foi erguida sobre os alicerces 
da teoria do absurdo e tudo a que ela se cerca. No tópico “O homem absurdo” ele crava 
no prólogo uma citação da obra “Os possessos”, do também adepto do existencialismo, o 
russo Fiodor Dostoiévski:

“Se Stravoguine acredita, ele não acredita que acredita.
Se ele não acredita, não acredita que não acredita”.

Camus começa o capítulo citando Goethe “Meu campo é o tempo”, enunciado 
que ele acredita ser a essência do homem absurdo. Mais adiante ele justifica o homem 
absurdo como aquele que nada faz pelo eterno. “Seguro de sua liberdade com prazo deter-
minado, de sua revolta sem futuro e de sua consciência perecível, prossegue sua aventura no 
tempo de sua vida. Este é o seu campo, lá está sua ação, que ele subtrai a todo juízo exceto 
o próprio”.  

O escritor consolida a sua obra abordando temas como a síndrome de Dom Juan, 
onde faz considerações bastante substantivas sobre o papel do artista perante o tempo. 
No capítulo “Filosofia e romance”, ele nos presenteia com outro achado filosófico: “... 
Trata-se apenas de ser fiel à regra do combate. Este pensamento pode ser suficiente para 
alimentar um espírito: sustentou e sustenta civilizações inteiras. Não se pode negar a guerra. 
Não é preciso morrer ou viver. É como o absurdo: trata-se respirar com ele, reconhecer suas 
lições e encontrar sua carne. Neste sentido, o deleite absurdo por excelência é a criação”. 

Há ainda um excerto sobre o personagem Kirilov, da mencionada obra Os posses-
sos, de Dostoiévski, partidário incondicional do suicídio lógico e um outro interessante 
capítulo intitulado “Criação sem amanhã”, onde ele discorre sobre a importância da pe-
renidade de uma obra artística. 

Por fim, após desfilar seções e capítulos de questionamentos, lances geniais de 
epifania, permuta constante de instruções, sapiências e luzes com titãs da filosofia do pas-
sado acerca da existência do indivíduo humano e o seu papel primordial neste mundo, 
o genial escritor transporta no último veículo alegórico o mote de sua obra — “O mito 
de Sísifo”.

Para quem ainda não conhece a simbologia desse mito grego, Sísifo (inclusive eu, 
antes da leitura do pequeno grande livro de Camus), replico a seguir o primeiro parágra-
fo do capítulo:

“Os deuses condenaram Sísifo a empurrar uma pedra incessantemente até o alto 
de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram, com certa 
razão, que não há castigo mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança”.

Pergunta-se: qual o motivo que levou o mito grego a “ser o trabalhador inútil dos 
infernos”? As respostas são diversas de acordo com o contexto onde o tema do “eterno 
castigado” foi inserido. A mitologia grega dá uma explicação, ou várias explicações, nem 
sempre lógicas; Homero, na plenitude de sua fértil imaginação, embaralha ainda mais a 
razão efetiva do castigo imposto ao símbolo heleno. Camus, enfim, tem um represen-
tante mitológico a quem imputar a primazia do herói absurdo. Primeiro, pelo suplício 
irracional ao qual o nosso símbolo é submetido ad eternum. Seria aquela pedra, aquele 
peso eterno, que nós humanos somos obrigados a alavancar morro acima, do berço à 
sepultura? Camus vai mais além e diz que é o regresso (quando a pedra rola de volta à 
base da montanha e Sísifo retorna ao árduo trabalho de galgá-la morro acima outra vez) 
a parte que mais o interessa. “Um rosto que padece tão perto das pedras já é pedra ele pró-
prio! Vejo esse homem descendo com passos pesados e regulares de volta para o tormento 
cujo fim não conhecerá... Em cada um desses instantes, quando ele abandona os cumes e 
mergulha pouco a pouco nas guaridas dos deuses, Sísifo é superior ao seu destino. É mais 
forte que a sua rocha”.

Como já foi mencionado, Albert Camus publicou esta obra quase que simulta-
neamente ao romance “O estrangeiro”, em 1942. Há influência evidente do pensamento 
existencialista tanto no clássico “O estrangeiro”, quanto em “A peste”, “A queda”, “A morte 
feliz” e outros textos do franco-argelino, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 
1957.

Para os leitores que já tiveram o privilégio de apreciar “O mito de Sísifo” adianto 
as escusas se por acaso as minhas considerações e ponderações não conjuguem com as 
apreciações do leitor, afinal o próprio autor frisa no prelúdio da obra “Mas vale a pena 
notar, ao mesmo tempo, que o absurdo, encarado até aqui como conclusão, é considerado 
neste ensaio como ponto de partida”.

Mesmo quem ache a teoria do absurdo um tanto quanto extravagante (como eu 
penso às vezes), a gente se pergunta qual seria o leitmotiv da vida se nós tivéssemos a 
certeza de que tudo seria plano, correto; que iríamos caminhar sempre em estradas lisas, 
sem ranhuras, enfim que o barco da vida iria sempre navegar em águas plácidas e que o 
nosso prazo de validade viesse carimbado na nossa testa.  
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