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APRESENTAÇÃO
A ANE E O UNIVERSO DIGITAL
Por iniciativa dos associados Kátia Luzia Lima Ferreira e Gilmar Duarte Rocha, nossa casa de escritores publica,
com o apoio da Tagore Editora, seu primeiro livro dedicado
a uma vertente rigorosa e irreversivelmente moderna da atividade cultural.
Com efeito, ao ingressar no universo do livro eletrônico, a ANE agrega mais uma boa prática a tantas outras
que honram e distinguem sua trajetória: a tradição do novo.
Contradição apenas aparente, porque a realidade digital, em
face de sua assustadora velocidade, já se incorporou às tradições cultuadas na contemporaneidade, tendo chegado por
uma estrada de mão única, sem volta.
Passemos, pois, à leitura dos textos escolhidos e ofertados por nossos próprios associados, abrangendo diversos
gêneros da arte literária — romance, conto, crônica, poesia,
ensaio, numa jubilosa celebração dos 55 anos de fundação
da mais antiga (e sempre rejuvenescida) instituição cultural
da capital da República.
Brasília, DF, 21 de abril de 2019
Fabio de Sousa Coutinho
Presidente da ANE
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ABRAHIM BAZE

Nasceu em Manaus (AM), em 27 de agosto de 1949. Formado em História,
é Diretor do Instituto Cultural da Fundação Rede Amazônica, um dos quatro
escritores amazonenses que tiveram seus livros publicados no exterior, é Fundador
e Diretor da Associação dos Escritores do Amazonas. É responsável pela a organização de diversos museus no estado do Amazonas entre eles: Museu Fernando
Ferreira da Cruz (Beneficente Portuguesa), Museu Ivan Ferreira Valente (Luso
Sporting Club), Museu da Rede Amazônica, do Memorial e Biblioteca Senador
Bernardo Cabral e do Centro Cultural Luso Brasileiro do Amazonas. Fruto do seu
esforço como pesquisador tem diversas obras publicadas dentre elas Luso Sporting Club – Memória da Sociedade Portuguesa no Amazonas, História da Rede
Amazônica, Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, Ferreira de Castro
– Um imigrante português na Amazônia, Samuel Benchimol – Ensaio Biográfico
de um Educador e Empresário, tendo publicado vinte e oito livros, sendo dois em
Portugal. Pertence a várias entidades culturais entre eles: Instituto Geográfico e
Histórico do Amazonas (IGHA), Academia de História do Amazonas, Academia
de Medicina do Amazonas, Academia Maçônica de Letras do Amazonas, Associação Nacional de Escritores (Brasília, Distrito Federal), Associação dos Escritores
do Amazonas, Academia de Letras, Ciências e Artes do Amazonas (ALCEAR) e
Academia Amazonense de Letras.
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JÚLIA BARJONA LABRE
TRIBUTO A UMA MESTRA
“Os homens não valem pelo privilégio da fortuna de que desfrutam ou do
poder que, eventualmente, conseguem empalmar, mas pelo que produzem em
prol da coletividade”.

Júlia Barjona Labre, (professora Julitta para os íntimos) nasceu no
dia 4 de abril de 1887, no Estado de São Paulo, filha de Luís Araújo
Labre e Isabel Maria Barjona Labre. Fez seus primeiros estudos no
Liceu Nacional de Lisboa, Portugal. Uma escola tradicional, fundada em 1836, com nome de Liceu Passos Manuel, hoje, Escola
Secundária de Camões. Instalado à época no Palácio de Regaleira, no Largo de São Domingos. Ainda hoje, esta tradicional escola
mantém o ensino noturno e continua a ser uma das maiores escolas
secundárias do país.

Segundo depoimento deixado por escrito pela própria dona Julitta, ela destaca:
“… Posso dizer que nasci em berço de ouro. Nunca soube na vida estudantil o
que era dificuldade. Meus avós e meus pais abastados, sempre me cumularam
de tudo o que precisava para uma vida tranquila e confortável. Sempre tive
o direito de escolher os lugares para passar os meus períodos de férias escolares.
Foi assim que conheci Paris, Bordéus, Liège, Madri e vários outros lugares
bonitos. Gosto de criança, de todos os animais sem exceção e por toda vida sigo
um lema: Meus amigos não têm defeitos, meus inimigos, se existem, não têm
qualidades.”

Em Belém do Pará, sua mãe e sua avó foram proprietárias do Colégio Progresso no qual venderam, mais tarde,
ao Dr. Arthur Theodulo dos Santos Porto, tendo passado
a denominar-se Colégio Progresso Paraense. Arthur Theodulo dos Santos Porto nasceu a 4 de abril de 1866, na cidade de Recife, Pernambuco, sendo seus pais o conferente
de alfândega, Coronel João dos Santos Porto e dona Emília
dos Santos Porto. Fez seus primeiros estudos nessa cidade,
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tendo, mais tarde, ingressado na Faculdade de Direito onde
foi aluno de Tobias Barreto, entre outros tantos mestres de
excepcional talento.
Concluído o curso jurídico, viajou para o Estado do
Pará, onde assumiu o Cargo de Promotor de Justiça da Comarca de Bragança, posteriormente, foi oficial de gabinete
do Governador Dr. Justo Chermont, cargo que desempenhou até 1890, quando retornou a Pernambuco.
Voltou ao Estado do Pará no ano seguinte para casar
com dona Júlia Pinheiro, filha do ilustre e respeitável Coronel José Caetano Pinheiro, Senador da República e um
dos líderes políticos de maior prestígio. Foi também atuante
advogado no fórum de Belém, onde soube honrar durante
muitos anos de intensa atividade, defendendo causas cíveis
e criminais. Foi professor na cadeira de Geografia do antigo
Liceu Paraense e, posteriormente, de História Universal na
Escola Normal do Pará, onde obtivera cátedra dessa disciplina em 1893, em 1927, foi nomeado desembargador no
Tribunal Superior de Justiça.
Júlia Barjona Labre chega ao Amazonas em 1907 e,
desde logo, iniciou magistério com sua mãe Isabel Maria
Barjona Labre e sua avó Júlia Barjona de Freitas as quais
fundaram, nesta ocasião, o Colégio Progresso na Avenida
Sete de Setembro, onde neste local, mais tarde, foi construído o edifício Antônio Simões. Posteriormente, o Colégio
Progresso foi transferido para um sobrado com porão habitável na Avenida Joaquim Nabuco, esquina da Rua Lauro
Cavalcante. Ainda no depoimento escrito por Júlia Barjona
Labre, ela retrata Manaus no período de sua chegada:
“… Quando cheguei a Manaus, encontrei dois ótimos serviços, enérgia elétrica
e o serviço de bondes, que em nada ficavam a dever aos de Portugal e aos da
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Europa na época. Manaus era uma cidade pequena, mas com povo muito trabalhador e muito hospitaleiro. Nos clubes sociais como o Internacional e outros,
reunia-se a sociedade em grandes festas. Nos clubes nada se pagava, os sócios
tinham direito a pedir o que fosse de seu agrado sem qualquer pagamento. Do
champagne ao vinho do porto, etc. Manaus, por esse tempo, recebia a visita de
grandes artistas, de companhias famosas de toda a Europa. As famílias também
gostavam de reunir-se com os amigos em casa.”

A professora Júlia Barjona Labre, mestra de tantos
alunos ilustres, como Phelippe Daou e Milton Cordeiro,
promoveu com sua escola um ambiente mais propício ao
seu acentuado pendor didático, pôde ela lecionar neste tradicional colégio até 1963, quando, definitivamente, aposentou-se do magistério, auferindo desse trabalho os meios de
subsistência para ela e para aqueles que permaneceram em
sua volta, buscando sempre conquistar altíssimas relações
as quais lhe valeram grandes momentos de amizade. Exerceu o magistério de forma prazerosa durante cinquenta e
sete anos. Nesse sacerdócio, viveu os melhores dias de sua
vida, teve alunos exemplares, lecionou para os filhos das
melhores famílias que ela conhecia. Teve sob a sua guarda
várias gerações de amazonenses dos quais ela se orgulhava
muito, pois todos eles se destacaram na vida profissional e
foram, para ela, motivo de grande satisfação. A professora
Julitta destacou um amigo inesquecível, Ruy Araújo. Ela,
ainda, destaca no seu depoimento:
“… O Amazonas na época do ouro negro transbordava de grandeza, mas com
a queda da borracha e o registro da crise dela consequente, tudo se modificou
no Amazonas. Todo mundo sentia na carne os efeitos da crise. Eu e minha
família também dela não escapamos. Minha avó, por exemplo, perdeu tudo o
que possuía e que estava aplicado no interior, através das mais importantes firmas da terra, que desapareceram na voragem da crise econômica sem precedentes na história do Amazonas. São tantas as recordações boas e más, da minha
carreira, que não me atrevo a dizer qual delas a que me deixou marcas mais
profundas. Devo, no entanto, dizer que amo verdadeiramente os “meus filhos”
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e “meus netos” e sinto uma alegria e prazer imenso quando sei que algum deles
está prosperando, alçando-se a posições mais importantes na vida.”

Seu nome está perpetuado na Escola Municipal Júlia
Barjona Labre que, à época de sua criação, era uma pequena
casa de madeira de iniciativa do Projeto Pró Morar São José
1, na administração municipal do Prefeito José Fernandes e
teve as obras concluídas na administração do Prefeito João
Furtado, cuja inauguração ocorrera em agosto de 1982.
A primeira gestora dessa escola foi a professora Dalva
Sueli Moraes Mota. Outros profissionais também tiveram
importante dedicação a essa escola como, por exemplo, Joaquim de Oliveira Reis, João Bosco Dutra da Silva, Gilmar da
Silva Oliveira, Jocelim Umberto da Silva Oliveira, Brigida
Meneses e Tarcísio Serpa Normando.
A professora Julitta após se aposentar e por influência
do Comendador Emídio Vaz D’Oliveira e Phelippe Daou,
foi-lhe concedido um aposento no Hospital Beneficente
Portuguesa, onde permaneceu até falecer. Ela, quando em
vida, sempre destacou grandes amigos e companheiros de
todas as horas: Isabel Barbosa de Macedo, viúva do Sr. José
Manuel de Macedo; Eneida Araújo de Vasconcelos, filha do
Dr. Ruy Araújo e dona Elena Araújo; Paulo Fernando Cidade Araújo; Maria Ermelinda Pedrosa de Medeiros; Valdir
Medeiros; Maria do Céu Vaz D’Oliveira; Rômulo Rabelo;
Osvaldo Said; Djalma Batista; Penido Burnier; Pedro Araújo Lima; Renê Gutierrez. Dona Isa Pedrosa, viúva do Dr.
Valdemar Pedrosa e mãe de dona Maria Ermelinda.
Ao escrever este artigo, volto a um período importante da minha infância e juventude, onde, por tantas vezes,
transitei naquele espaço do Colégio Progresso.
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Sonhar e acreditar. Destas duas qualidades resultam
as realizações sociais e os fazeres do espírito humano – fatores indispensáveis para perpetuação das aspirações enobrecedoras e a construção de possibilidades efetivas para
existência humana.
A professora Júlia Barjona Labre formou muitas gerações de homens e mulheres os quais souberam colocar em
prática valores e atitudes que, com ela, aprenderam.
A existência dela enquanto viveu entre nós, foi marcada pela vontade de servir e projetar seus alunos para o futuro. Essas considerações me ocorrem enquanto constato que,
na sua escola, ela utilizou o conhecimento como pátina, no
cinzelamento do conhecimento de todos aqueles alunos que
beberam na fonte de seus ensinamentos.
A vida é uma aventura em que os justos e os bons,
apesar das provas e desafios, afirmam, com a força de seu
caráter e com suas ações, as marcas de sua singularidade e
grandeza de suas atitudes. Eis, aí, o diferencial o qual distingue as almas nobres, daqueles que vivem nas sombras ou se
contentam-se com a pequenez de seus sentimentos.
A trajetória dessa educadora foi reveladora de seus
múltiplos compromissos com o sacerdócio de ensinar, com
a vida e com a possibilidade da construção de uma sociedade que se destacou no Estado do Amazonas. A existência
dessa mestra foi uma prova do poder de transformação do
saber, isto é, o triunfo da vontade de ensinar. Sua vida foi
vitoriosa porque era alicerçada na crença de seus pais de
que o maior patrimônio que poderiam legar aos filhos era o
conhecimento.
Poucas pessoas, nesse universo escolar, têm um espaço reservado na história da nossa cidade depois de longos e
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proveitosos anos de magistério. A mestra Júlia Barjona Labre descreveu nossa cidade como observadora atenciosa e,
como se nós pudéssemos vê-la debruçada na janela de sua
escola, nas tardes de domingo, que, por tantas vezes, eu presenciei na pacata cidade de Manaus onde ela escolheu para
viver.
Além do círculo de amizades de nosso entorno, ela
impressionava com uma amizade muito próxima de personalidades da família real, era a sua vertente mágica de construir boas amizades, pela singularidade dos seus conceitos
e, principalmente, pela forma de que seus pais promoveram
sua educação. O seu absoluto e elegantíssimo domínio da
língua portuguesa, fez dela uma sedutora para quem teve a
felicidade de ouvi-la e conviver com ela.
É certo que não só por meio da palavra os mortais
podem passar à posteridade, tão significativos e ilimitados
foram suas raízes a partir de seus pais, muito especialmente
a sua mãe Isabel Maria Barjona Labre, que ao receber o óleo
santo do batismo e a água purificadora na Igreja Paroquial
de Nossa Senhora dos Mártires, Conselho do Bairro do Rossio, Distrito Eclesiástico do Patriarcado de Lisboa, através
do Padre Narciso José Pinto, nesta ocasião, foi seu padrinho
Sua Majestade o Imperador do Brasil, Dom Pedro II, por
seu bastante Procurador o Excelentíssimo Barão de Itamaracá, seu Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário nesta Corte e recebeu como Madrinha Nossa Senhora da
Conceição. Dessa forma, buscando encontrar nas curvas do
tempo fatos históricos que valem a pena ficar como registro
nesta viagem de rememorações, reencontros e revelações.
No seu acervo pessoal, encontramos cartões de Natal,
cartão pessoal da Princesa Esperanza da Família Imperial
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Brasileira, com foto da Princesa dona Esperanza, Príncipes
Dom Pedro Carlos e Dom Pedro de Orleans e Bragança, enviados do Palácio Grão Pará em Petrópolis, Rio de Janeiro.
Além de muitos documentos, um bilhete postal produzido
por Manáos – Arte – J. G. Araújo & Cia., Ltda., cuja produção artística era de Silvino Santos, com a foto de Júlia Barjona Labre. A importância da família Labre também está em
um registro memorável na fundação da cidade de Lábrea,
onde ocorrera a saga das terras dos índios Apurinã e Palmary, como bem destaca o Professor Doutor Hélio Rocha,
na sua obra “Coronel Labre”. Antônio Rodrigues Pereira Labre (1827-1899), Coronel Labre maranhense, fundou, organizou e governou esta cidade às margens do Rio Purus, no
ano de 1871.
Fonte:
Depoimento escrito por Júlia Barjona Labre;
Escola Municipal Júlia Barjona Labre/Professor Carlos Alberto Monteiro de Oliveira;
Informações cedidas pela família do Desembargador Athur Porto através de Raul Porto, Belém do Pará;
Informações e documentos cedidos por José Paulo Macedo;
Rocha, Hélio. Coronel Labre/Hélio Rocha; São Carlos, SP, 2016. Editora Scienza.
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ADIRSON VASCONCELOS

Nasceu em Santana do Acaraú (CE), em 16 de julho de 1936. Diplomado em
Direito e em Administração. Veio para Brasília em 1957. Jornalista, professor, diretor de jornais. Filiado ao Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Colab. em
periódicos. Premiado em concursos literários. Pert. à Academia de Letras de Brasília, ao Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (presidente), à Academia Maranhense de Letras, à Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal,
à Academia Taguatinguense de Letras, à Associação Nacional de Escritores e à
Academia Brasiliense de Letras. Participa da coletânea Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – Patronos, 2007, org. de Napoleão Valadares. Bibl.: O homem e a cidade, 1960; A mudança da Capital, 1978; As cidades satélites de Brasília,
1988; A epopeia da construção de Brasília, 1989; Os pioneiros da construção de Brasília, 1992; Memorial Juscelino Kubitschek, 1998; Brasília, 40 anos, 2000; Memorial
Assis Chateaubriand, 2000; Memorial Edilson Cid Varela, 2003; Brasil, capital Brasília, 2007; As grandes datas de Brasília e JK, 2009; Chatô e seu tempo, 2011, Os 366
dias de Brasília, do Brasil e do mundo, 2016, entre várias outras obras.
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BRASÍLIA, UM SONHO NATIVISTA
Brasília nasceu de um sonho nativista e de uma visão
futurista de brasileiros durante 171 anos, ao longo da História da Colônia, do Império e da República.
Brasília não foi uma improvisação, mas um ideal que
amadureceu por quase dois séculos de vida nacional.
Quando visitou o local para iniciar as obras de construção da cidade-Capital, o presidente Juscelino Kubitschek
teve uma visão de futuro, ao afirmar:
“Desde Planalto Central, desta solidão que em breve se transformará em
cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o
amanhã do meu País, e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável e uma
confiança sem limites no seu grande destino.”

UMA VISÃO FUTURISTA
Não menos futuristas foram suas palavras, na inauguração da cidade-Capital:
“Daqui, do centro da Pátria, levo o meu pensamento a vossos lares e vos dirijo a minha saudação. Explicai a vossos filhos o que está sendo feito agora.
É sobretudo para eles que se ergue esta cidade-síntese, prenúncio de uma
revolução fecunda em prosperidade. Eles é que nos hão de julgar amanhã”.

A sintonia e o reconhecimento do Presidente Juscelino aos pioneiros – dos graduados aos candangos – que o
ajudaram a construir Brasília, é uma tônica sempre presente
em suas manifestações. Em contrapartida aos ideais cívicos
voltados à missão civilizadora de Brasília, os pioneiros da
epopeia da construção da nova Capital brasileira têm nas
nossas entidades socioculturais, principalmente a ANE, o
IHGDF e as academias, instrumentos de congregação. As22

sim como ontem, realizam hoje um admirável trabalho pela
preservação e consolidação de Brasília. Hoje, em 2018, nas
celebrações dos seus 55 anos de existência, a Associação Nacional de Escritores tem, na sua presidência, o escritor Fabio
de Souza Coutinho, liderando uma valiosa equipe de sócios
e funcionários dedicados.
Nestes episódios e em tantos outros, verifica-se que
todo o pensamento do presidente JK, em relação a Brasília,
é de sentido futurológico e progressista.
Um ou dois meses antes do seu falecimento, o Presidente Juscelino disse-me (lembro-me como se fosse hoje!),
no Edifício Manchete, no Rio de Janeiro, esta frase inspirada
e cheia de clarividência em relação a Brasília:
“Adirson, Brasília será a Capital do Terceiro Milênio. Viva e verá.”

E Brasília, neste recente período histórico de 1960 aos
nossos dias, tem buscado a sua fixação e a sua consolidação
como Cidade-Capital do Brasil, a par do seu objetivo institucional do centro da Administração Federal, pelos Três
Poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário -,
a par de ser um polo de irradiação de desenvolvimento socioeconômico e cultural do Centro-Oeste e do Grande Norte do Brasil, onde reside, hoje, a maior fonte de divisas para
o País, representada pelo agronegócio.

UMA SÍNTESE INTEGRADORA
A geração nascida em Brasília tem uma formação genética que permite defini-la como genuinamente nacional,
por ser um tipo étnico síntese. É uma geração que resulta da
miscigenação, pelo encontro e pelo matrimônio, de tipos regionais, os mais variados, oriundos de diversas e diferentes
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partes do País, que se fundiram no novo meio físico que é
Brasília. O primeiro momento foi a epopeia da Construção
de Brasília, de 1956 a 1960, quando homens e mulheres de
todas as regiões brasileiras migraram para o “Eldorado” que
foi a construção da Nova Capital. Integração e Miscigenação ao longo do século.
Uma Síntese Integradora das diversas raças, tradições,
sotaques e sentimentos que, ao longo de 500 anos, foram se
aglutinando nas muitas regiões brasileiras: os portugueses
de maneira cordial, num Porto Seguro, tendo como primeiro acontecimento a celebração do Sacrifício da Cruz, assistido por portugueses e indígenas. À noite, no céu da terra de
Santa Cruz, as estrelas do Cruzeiro do Sul.

UMA NOVA CIVILIZAÇÃO NASCE EM BRASÍLIA
Com o surgimento da geração brasiliense, o Homem
Síntese, fruto de uma integração nacional, crê-se que haverá
de constituir-se, com o tempo, uma nova aristocracia: a do
espírito, da inteligência, do pensamento.
Esta terá como fundamento a retidão de vida individual e coletiva. Uma fase de aperfeiçoamento social, intelectual e moral.
O espírito prevalecerá sobre a matéria e cidadania
será plena e responsável. De Brasília expande-se para todo
o Brasil.
E Brasília haverá de ser o centro polarizador e irradiador para o Brasil – quiçá para o mundo! – da evolução
espiritual, do poder do pensamento. E, aí, ocorrerá um novo
ciclo na terra: o homem valorizando o transcendental, a espiritualidade. Terão plena aceitação os princípios da fé cris-
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tã, da igualdade de direitos e deveres, da liberdade responsável e da solidariedade entre os homens.

UMA REVOLUÇÃO DO PENSAMENTO
Sinais disto têm ficado bem claros nestes primeiros
decênios deste III Milênio. Exemplo, as explosões do Mensalão e do Petrolão e outros escândalos envolvendo, ética e
moralmente, “figuras as mais representativas da República”.
Uma revolução ética, moral, administrativa, política e
judicial. Jovens, principalmente a Juventude com posições
nos Juizados, no Ministério Público, em órgãos de Segurança e na sociedade consciente, a deflagraram, a partir da
Operação Lava-Jato e outras. Apoio das esferas judiciais superiores e dos homens de bem. Uma Revolução Cultural.
Uma Revolução de Pensamento e Conduta Civilizatória que tem marcado os primeiros tempos do século 21. As
reformas e as bases de um Novo Pensamento e uma Nova
Cultura no Brasil.
A exemplo do povo baiano que lava as Escadarias das
Igrejas para celebrar a Festa do Senhor de Bonfim, assim
tem sido feito nestes primeiros tempos deste Milênio. Uma
depuração, uma condenação a velhos hábitos impuros, imorais, corruptíveis, condenáveis e abomináveis.
Uma limpeza! O surgimento de Um Novo Tempo, de
moral, de ética, de civismo, de amor à Pátria, de decência,
de respeito à Família e ao povo brasileiro. Enfim, aos sentimentos de obediência e pureza à Mensagem Cristã na Terra
de Santa Cruz.
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REPERCUSSÃO NACIONAL
Os resultados positivos já se observam nestes tempos
do Primeiro Século do Terceiro Milênio, confirmando-se
o Sonho Profético (1883) de Dom Bosco anunciando uma
nova civilização a partir dos anos 2003 (concluindo-se em
2040/2060) nas terras brasileiras que hão de ser “o Coração
do Mundo e a Pátria do Evangelho”, na visão espiritual do
escritor e acadêmico Humberto de Campos. Brasília é a Capital do Brasil e, na antevisão do seu fundador, o Presidente
Juscelino Kubitschek, será a Capital do III Milênio. Malraux
chamou-a Capital de Esperança.
Assim, o povo brasileiro viverá, no III Milênio, um
Novo Tempo e uma Nova Era de desenvolvimento econômico e progresso sociocultural e espiritual. E usufruirá das
benesses da 4ª Revolução Industrial, com todas as suas inovações tecnológicas e progressistas, para as quais sua juventude e seu povo hão de se adaptar e participar ativamente
em busca das posições que o Brasil merece ter no Conceito
das Nações.
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ADRIANA DA SILVA

Natural de Brasília desde 16.06.1969, filha de mãe mineira e pai paraibano.
Casada e mãe de dois filhos. Bacharel em Ciência da Computação pela UCB e
Mestre em Sistemas de Informação pela UnB. Atualmente trabalha no TSE como
Analista de Sistemas. Estudante de Logosofia em prol da Superação Humana. Bailarina pela Cia & Studio de Dança Regina Maura. Estudante de Canto Lírico pela
Escola de Música de Brasília. Desde tenra idade sempre amei ler e escrever. Me
interesso por estilos, assuntos e temas diversos em minhas leituras diárias. Quanto
a escrever, procuro sempre escrever com o sentir.
“Se a própria existência cotidiana lhe parecer pobre, não a acuse. Acuse a si
mesmo, diga consigo que não é bastante poeta para extrair suas riquezas.” Rilke
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ESPELHO
Acordo e me levanto
Me recordo de quem sou
Às vezes com espanto
Se não sei mais, onde vou.
Procuro minha verdade
Numa busca sem fim
Encontro na minha metade
Metade esta, criada por mim.
Que para minha surpresa
Traz um misto, uma confusão
Quando me perco na certeza
Se é real ou se é imaginação.
Me busco e me vejo quando reflito
Me ouço e me olho de dentro para fora
Minha fala, eu mesma sei e repito
Se me calo, é porque já fui embora.
Te levo e te trago sempre comigo
Te encontro em muitos, tantos lugares
Assim como eu, como um velho amigo
Compartilhando os mesmos conhecidos olhares.
Se me sinto feliz, você nem disfarça
Parece criança com um novo presente
Se emudeço, te vejo sem jeito e sem graça
Me evita, não me encara, não me olha de frente.
Um amigo que dá o que recebe
Sinceridade ao elogiar ou criticar
Revelando em mim o que percebe
Na simples cumplicidade do olhar.
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Muitas vezes desanimada
Prefiro até nem te encontrar
Mesmo tentando ser dissimulada
Sei que ao me ver, desconfiará.
Então, digo o mesmo quanto a você
Quando te olho, te vejo por inteiro
Nem é necessário me descrever
O que tentas disfarçar primeiro.
Por outro lado, das vezes que me esqueço
Me vejo diante de uma desconhecida
Alguém que não mais reconheço
Numa velha imagem, irrefletida.
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AFONSO LIGÓRIO

Nasceu em Luzilândia, Piauí. Passou a infância e parte da adolescência em Teresina. Mudou-se para Pernambuco quando jovem. No Recife concluiu o colegial
e iniciou o curso superior na Universidade Católica. É jornalista, escritor, bacharel
em Direito e professor universitário em Brasília. Atuou no Diário de Pernambuco,
Última Hora e Correio Braziliense. Foi fundador e editor chefe da conceituada
Revista de Atualidades Indígenas da FUNAI, na década de 1970. É membro da diretoria da Associação Nacional de Escritores (ANE), assim como editor do Jornal da
ANE. É membro da Academia de Letras do Brasil, Academia Piauiense de Letras,
Academia Pernambucana de Letras, Academia Brasiliense de Letras e do Instituto
Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Já escreveu e publicou diversos livros,
dentre eles Capitania do Açúcar e Outros Tempos. O livro de contos Só Esta Vez foi
traduzido para o inglês e lançado na Feira Internacional do Livro de Miami. Foi
premiado no concurso internacional Letterario Maestrale – San Marco Marengo
D’Oro, na Itália, pelo romance Capitania do Açúcar.
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O CAVALO RELÂMPAGO
Relâmpago era o cavalo preferido de d. Duarte Coelho, donatário da Capitania de Pernambuco. Com ele o Capitão fazia suas andanças em Olinda nos primeiros tempos
da fundação de Pernambuco. Ninguém mais na vila, além
do donatário, montava em Relâmpago, exceto o indiozinho
Auetê.
Todos os dias Auetê levava Relâmpago ao pasto próximo do riacho Parnamirim, onde dava de beber e soltava
o animal.
Na baia, ao cair da tarde, Relâmpago relinchava à
aproximação do menino na hora certa do alimento.
O alazão era admirado pelos moradores da vila, que
sonhavam possuir cavalo igual.
Auetê não usava sela, Sentia-se bem ao contato com o
pelo sedoso e o galope suave de Relâmpago. O cavalo parecia levitar a caminho do pasto. A impressão era de que não
tocava as patas no chão.
Auetê só ia ao estábulo para oferecer liberdade e alimento. Relâmpago parecia compreender. Escoiceava à aproximação de estranhos e ficava dócil na presença do menino.
Na pastagem, após retirar e cabresto, tangia o cavalo
com delicadeza, deixando-o livre. Relâmpago batia com a
pata no chão, rolava sobre o próprio corpo antes de sair correndo pelo campo, como a saudar a liberdade.
Auetê aproveitava para mergulhar no riacho. Gostava
daquele banho.
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A última vez que levou Relâmpago ao pasto, a tarde
estava abafada em Olinda. A água fria do riacho era um
convite. O menino fez mergulhos sucessivos, mais que de
costume.
Súbito pensou em Relâmpago. Olhou em torno e não
o localizou. Saiu da água apressado a procurá-lo. A busca se
prolongou até anoitecer. Nada. Quase desesperado voltou
para casa. Não sabia como informar o acontecido. Logo o
cavalo de D. Duarte!
— Relâmpago fugiu, desapareceu.
Foi com voz embargada que comunicou ao feitor.
Quem roubaria o cavalo do Capitão, moleque – reagiu
o capataz, desconfiado com a notícia.
Auetê não dormiu naquela noite, preocupado. De madrugada saiu do castelo e ficou a chorar junto a uma pedra
nas proximidades do Parnamirim, local onde deixara Relâmpago.
Do riacho vinham sons cadenciados, monótonos de
água correndo sobre seixos.
Em meio àqueles sons, Auetê ouviu ao longe um relinchar contínuo. Então começou a caminhar pelas margens
até onde as águas se ocultavam na mata próxima.
Sons mais fortes!
Não teve dúvida, penetrou no matagal sem medir perigo.
O relincho agora ocupava os sentidos do menininho
aflito.
De repente, silêncio.
Auetê ficou imóvel com o que viu.
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Relâmpago estava ali, o corpo iluminado, fosforescente como mensagem sobrenatural na consciência do indiozinho.
Auetê, sem reprimir o choro, feliz, correu e abraçou
o cavalo.
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ANDERSON BRAGA HORTA

Nasceu em Carangola, MG, em 17.11.1934. Em Brasília desde julho de 1960.
Poeta de Fragmentos da Paixão: Poemas Reunidos, contista de Pulso Instantâneo,
ensaísta de Do que é Feito o Poeta; tradutor.
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O QUE DIZ A NOITE
Que diz a noite profunda?
Diz “não” às almas convulsas,
que não entendem de paz.
Que diz a noite profunda?
“Talvez” – ao triste filósofo
sumido em dúvidas.
Que diz a noite profunda?
Diz “vem” ao poeta envolto
em chamamentos de amor.
Que diz a noite profunda?
Diz “dorme” ao órfão cansado
de andar em sonhos no mundo.
Que diz a noite profunda?
O todo, o nada.

BORBOLETA AMARELA
Um raio de luz
voando
atarantado no quintal.

FLÂMULA
Uma folha dobrada no cimento da área,
a dobra superior arfando suavemente.
Apuro o olhar sobre a bailarina que ao chão
recolhe o passo com delicadeza.
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Era uma borboleta estampada.
Agora é uma flama que tremula.
Admiro compungido
a cena final de seu balé.
A simpleza da vida.
O mistério da vida.
O desamparo da vida.

CARTILHA
Senhor
a noite se abre
e eu leio o teu poema
Meus olhos nas estrelas
soletram teu amor
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ARIOVALDO PEREIRA DE SOUZA

O escritor é natural de Encruzilhada do Sul (RS), com domicílio em Brasília
(DF); é oficial reformado do Exército; graduado em Ciências Jurídicas pelo UNICEUB (Centro de Ensino Universitário de Brasília); laborou no exercício das lides
jurídicas.
Filiado à Associação Nacional de Escritores; à Academia de Letras de Taguatinga; à Agência de Escritores (Projeto cultural) LER MAIS BRASIL.
Obras publicadas: Reminiscências (autobiografia); Síntese Histórica do Rio
Grande do Sul (1ª Ed); Uma viagem pelo Folclore Brasileiro (1ª Ed); Síntese Histórica
do Rio Grande do Sul (2ª Ed); Saudosismo, 30 anos de..; Geografia do Rio Grande do
Sul (1ª Ed); Síntese Histórica do Rio Grande do Sul (3ª Ed); Uma Viagem pelo Folclore Brasileiro (2ª Ed ); O Lírio (conto); biografias publicadas no Jornal da ANE.
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GUERRAS GUARANÍTICAS
Aos que apreciam poesia, a Poesia; aos que pesquisam
história, a História.
Eis aqui um pouco da história do Sul, sob o enfoque
de Guerras Indígenas.
Guerra Guaranítica (1750-1756) é o nome que se dá
aos violentos conflitos que envolvem os índios guaranis e as
tropas espanholas e portuguesas no sul do Brasil, após a assinatura do Tratado de Madri, no dia 13 de janeiro de 1750.
Os índios guaranis da região dos Sete Povos das Missões recusam-se a deixar suas terras no território do Rio
Grande do Sul e a se transferir para outro lado do rio Uruguai, conforme ficara acertado no acordo de limites entre
Portugal e Espanha.
Em decorrência do referido Tratado, o Império Português passou a exercer soberania também sobre os territórios
de missões jesuíticas situados a leste do rio Uruguai.
Ocorre que o Império Português permitia a escravidão dos indígenas, que naquela região eram os guaranis,
enquanto que, no Império Espanhol, todos os índios eram
automaticamente súditos do Rei da Espanha, e, portanto,
não podiam ser escravizados.
As missões jesuíticas (também conhecidas como reduções) daquela região eram modelos de sociedades auto-gestionadas, uma espécie ao que hoje procura o socialismo
cristão. Com o apoio parcial dos jesuítas, no início de 1753
os índios guaranis missioneiros começam a impedir os tra-
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balhos de demarcação da fronteira e anunciam a decisão de
não sair da região dos Sete Povos.
Em resposta, as autoridades enviam tropas contra os
nativos, e a guerra eclode em 1754.
Os castelhanos, vindos de Buenos Aires e Montevidéu, atacam pelo sul, e os portugueses, enviados do Rio de
Janeiro sob o comando do Governador, o general Gomes
Freire de Andrade Bobadela, entram pelo rio Jacuí. Juntando depois às tropas da fronteira com o Uruguai, os dois
exércitos sobem e atacam frontalmente os batalhões indígenas, dominando Sete Povos em maio de 1756.
Chega ao fim a resistência guarani. Um dos principais
líderes guaranis é o capitão Sepé Tiaraju.
Ele justifica a resistência ao tratado em nome de direito legítimo dos índios em permanecer nas suas terras;
comanda milhares de nativos até ser assassinado na Batalha
de Caiboaté Grande, interior do município de São Gabriel.
Hoje nessa localidade há um monumento em homenagem às vidas perdidas nessa batalha, há também uma
cruz de 5 metros de altura em alvenaria que substituiu uma
cruz de toras de madeira cravada no local por padres jesuítas logo após a batalha.
Do ponto de vista militar, tratou-se mais de um massacre que de uma batalha propriamente dita.
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ARLETE SYLVIA

Nasceu em Belém (PA), em 5 de julho. Dipl. em Letras e música. Veio para
Brasília em 1978. Funcionária do Ministério da Educação. Estudiosa de esperanto
e de francês. Professora de música, cantora. Colab. em periódicos. Pert. à Associação Nacional de Escritores e à Casa do Poeta Brasileiro/DF. Partic. das coletâneas As melhores poesias do século, 2002, Litteris; Coletânea candanga, 2008; 30
anos de poesia, 2008, Poebras; Selección de poesia contemporânea, 2010, Abrace;
Selección de Poesia Contemporânea – lançada no Brasil e no Uruguai; Litera-Cidade VII e Litera-Cidade X (Belém-Pará); Galos da Academia – Academia de Letras de Brasília; Coletânea da Academia de Letras de Brasília; Antologia do Centro
de Literatura do Exército e Forte de Copacabana – Rio de Janeiro. Membro da
Academia de Letras de Brasília, Academia de Letras e Música do Brasil, Academia
Internacional de Cultura, Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, Ordem
dos Músicos do Brasil, Sociedade Amigos do Catetinho (SACA) como membro
fundador. Comendadora, Diretora de Letras da Ac. de Let. e Mus. do Brasil. Participações no Encontro Internacional de Escritores (Montevidéo, 2011) e do X
Encuentro Internacional de Escritoras (Panamá, 2012) 3eros Juegos Florales Del
Siglo XXI (Montevidéo/XI Encontro Internacional de Escritoras, Brasília-DF,
2014. Bibl.: Um hino ao amor, 2006; Remini-rosas, 2009; Mistério do número 7,
2015.
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O PLANETA E A NATUREZA
No dia 4 de outubro comemora-se o Dia da Natureza.
Todos sabemos o quanto é importante cuidar 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 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 televisão, jornais e
reportagens, parece que ainda não foi suficiente para conscientizar as pessoas de que é preciso 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 tornar a
Terra um lugar melhor.
A Natureza é mãe bendita que nos dá belíssimos pássaros, riachos de água cristalina, lindos bosques, flores que
desabrocham e exalam sua beleza e perfume sem pedir nada
em troca, mas podemos dar, sim, muito amor, para agrade41

cer essa grandeza divina. Uma pequena 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
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CRISTINA UMPIERRE

Nasceu no Rio de Janeiro – RJ, filha de pai militar e de dona de casa. Iniciou
seus estudos superiores com o curso de Pedagogia, porém graduou-se em Administração. Entre as diversas atividades exercidas como servidora pública, sobretudo na
área de educação corporativa, destaca-se o trabalho como especialista em Educação
a Distância (EAD), que se tornou uma paixão profissional. Nessa área, além de ter
administrado setores de EAD, foi monitora, tutora e conteudista.
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SEU FILHO GANHOU O CACHORRO
Sou uma mãe de família que trabalha o dia inteiro e
não tem empregada doméstica. Moro em apartamento com
meu marido e meu único filho.
O problema de ter filho único é que ele é... único! Não
tem irmãos para brincar (nem para brigar). E aí entra a conversa do “me dá um cachorro!”.
Os dois (marido e filho) levaram anos tentando me
convencer a adotar um cachorro. Para mim, isso estava fora
de cogitação, pois eu via num cachorro uma fonte de muito
trabalho, de incômodos, de sujeira. Ou seja: eu não queria
“sarna para me coçar”.
Eu, firme, durante muito tempo fui “cozinhando o cachorro em banho-maria”. Até que...
Meu filho já estava com oito anos (e sem cachorro)
quando, num belo dia de sábado, na feira anual de ciências
do colégio, nós o vimos. Era um cachorrinho preto e branco
bem pequenininho. Ele estava sendo rifado por apenas um
real no estande da 8ª série, a fim de “fazer dinheiro” para a
formatura dos meninos. Na ocasião, eu acabei comprando a
rifa, depois de muita insistência do meu filho (e com muito
receio de ganhar o bichinho, confesso).
Bem... o que você acha que aconteceu?
No dia seguinte, o menino, dono do cachorro, nos
telefonou para dar a sentença: meu filho havia sido o “sortudo” a ficar com o bichinho. Quase desmaiei de susto e desespero!!!
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Bem, agora, o jeito era me acostumar com a ideia, mas
não sem condições. Veja como ficou o acordo:
— O cachorro iria “morar” na área de serviço. Ou
seja: estava terminantemente proibido de circular pelo apartamento.
— Eu não iria “mover uma palha” pelo animal. Não
iria descer com ele para passear, não daria banho, nem ao
menos iria alimentá-lo. Essas tarefas ficariam a cargo de
meu filho ou seriam divididas entre ele e meu marido.
— Eles (e somente eles) iriam limpar a sujeira eventualmente produzida pelo cachorro.
— Se o cachorro começasse a dar muito trabalho,
RUA!
Adivinhe: as condições foram aceitas, é óbvio. Agora
vinha a segunda e pior
parte: pegar o cachorro.
(UMPIERRE, Cristina. Seu filho ganhou o cachorro. In: Meu filho
ganhou um cachorro e agora. Brasília: Thesaurus, 2014. cap. 1 a 3,
p. 13-21, com adaptações.
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UMA HISTÓRIA PARA SHERAZADE
( Ouvindo “Scheherazade”, de Rimsky – Korsakov .)

O mar sempre me chamou. Um dia, deixei Bagdá e
fui correr mundo. Fiquei por algum tempo numa grande
ilha remota. O sangue aventureiro borbulhou de novo nas
minhas veias e parti no navio de Sindabad, o Marujo, que
havia atracado na ilha para negociar e buscar víveres. Carregamos também o navio com aloés, cânfora, sândalo e cravo,
noz moscada, pimenta, madeiras preciosas, madrepérolas.
De ilha em ilha, negociando, o navio chegou a Basra. E seguimos mar afora.
Gostaria que a senhora Sherazade (ou Sahrazad) contasse minha modesta história, uma noite, ao poderoso sultão Shahriar.
Uma tarde de borrasca, o navio naufragou em terras de terríveis canibais. Sindabad (ou Simbad), eu e poucos
mais nos salvamos, pela graça do Altíssimo. Percorri mais
terras e mares. Conheci Damasco, Kufa, Mossul, Alepo,
Cairo e outras cidades encantadoras e misteriosas.
Amei mulheres que depois me abandonaram. Ou a
febre do mar me fez abandoná-las? Conheci a pobreza e a
riqueza de palácios de jade e pórfiro, ouro e esmeralda. Ganhava, perdia, voltava para o mar.
Conheci terras onde viviam lendários gênios do bem
e do mal, duendes, figuras estranhas do submundo, e até
vi o gigantesco pássaro Roc (ou Rochedo), de natureza totêmica. Vi serpentes monstruosas. Conheci o rei Saleh de
Samandal, dono do Reino dos Cem Mil Diamantes, que se
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senta num trono de rubi. Vi maravilhas com que nunca sonhara.
Que a bela senhora Sherazade conte minha história
ao “rei venturoso”, como ela, com medo, chama o poderoso
e cruel sultão, que ainda vai se arrepender, no fim da vida,
quando estiver prestes a acertar as contas com o Altíssimo.
Um gênio do bem me disse, no deserto do Egito, durante
uma caravana, que o sultão se casaria com a sua bela contadora de histórias, mãe de seus filhos.
Neste momento, depois de uns dias em Bagdá, reunido com meus amigos no Café dos Príncipes, num dos bazares do mercado, estou novamente no mar, acompanhando
Sindabad, o Marujo, vendendo e comprando mercadorias:
tecidos finos, ouro, prata, rubis, diamantes, esmeraldas, especiarias como cravo-da-índia, pimenta, gengibre, fardos
de seda e brocados do Cairo, Suez e Alexandria, marfim,
ânforas com perfumes raros, colares, braceletes de ouro,
anéis, pratarias.
Enfrentamos piratas facínoras e perversos, bem como
borrascas e naufrágios. Cheguei aos confins das ilhas de Kelas, dos Sinos e de Serendib. Pensei que por lá entregaria a
alma à misericórdia do Altíssimo.
E o sultão, já com sono, dirá a Sahrazad (ou Sherazade): “Como é bela a sua história!” E ela responderá ao soberano: “Você ainda não viu nada da minha história. Na próxima noite eu lhe contarei algo mais admirável e espantoso,
se eu viver e o rei me preservar.”
Graças ao Altíssimo, sobrevivi a quatro naufrágios,
em companhia de Sindabad, o Marujo, personagem das
“Mil e uma noites”. Conheci terras e mares e até os esplen48

dores, não todos, do palácio do califa Haarum Al-Raschid,
poderoso e sábio.
Meu nome? Diante da magia e dos tesouros literários, do maravilhoso das “Mil e uma noites”, meu nome não
é nada e se perderá na cósmica vertigem do tempo. Meu
nome será apenas uma pequena estrela apagada e distante
no céu de Bagdá.
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A REVELAÇÃO
Quis, enquanto poeta, ser a metamorfose dos anjos.
Consegui sangrar.

A MODELAGEM FERINA DA INFÂNCIA
Povoo o horizonte multiplicado em matizes finas. Estou em universalidade peregrina. Talvez cristalino, talvez menino.

O VAIVÉM DO TREM
Permaneço escrevendo no silêncio do tempo, esse sino contido de
alegria e exílio.
As catedrais anunciam auroras do passado; e eu – locomotiva inexistente - abstenho o além.

O MORTÍFERO DIÁLOGO
- O que o tempo de mansinho vai roendo?
- A vida!

OS PARENTES MOVERAM O TRANSTEMPO
O tempo é cruel e também cretino.
Não mudei, pois eu já era o que sou!
Minha fisionomia não espanta tanto aos outros, porque eles, os
que me viram ontem, fotografaram o jeito altivo que ainda estou.
Não tive o privilégio de ver crescer o que um dia foi meu, por
ordem estelar e por direito divino!
— Os laços desfeitos por credulidade no coração.
Nesta dualidade de objetos amargos e infantis: sobrevivi e não
quis enxergar.
A casa inteira esvaiu-se em seu deserto inominado; e eu - fiquei a
aguardar solene e inerte o que transpassou, depois das ruínas dos
telhados tostados - além desta chuva lacrimal de dor afogueada
de saudade, que somente agora desemboca e escorre furiosa, em
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sangria tardia ou mesmo fugidia.
A angústia é a minha melhor caligrafia.

A ALIANÇA COM OS FANTASMAS
Escolher o destino é-me caro; e a existência é uma fumaça movediça dentro dos ressentimentos que habito.
Disparei os meus dedos fracassados na ambição de transpor os
fantasmas.
Partirei com eles.

A ESPANTOSA NOITE DO NASCIMENTO
As estrelas sugaram o meu brilho humano.
Mergulhei no infinito do terreno.
Minha avó rezou o credo tecendo as mãos do seu amor inocente.
Assombrado, desassombrei a noite que me atravessava iluminada.

A TRISTEZA SECRETA
Na sagração das letras mais secretas, perdi a árvore fraterna que levava o fio geográfico da alma.
O que tenho é uma fome de beleza a transfigurar-se em magia de
passarinho.
Sei que irei voar.

ERA UMA VEZ NO NINHO
A cadeira da avó balançava na tarde da sua memória.
Era o vulto do seu mistério interior enchendo os espaços de um
esgotamento oceânico.
Explodiam as lembranças.
- A ave queria o ninho.
A aventura morria, chorando o coração.
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VER O MUNDO NUM GRÃO DE AREIA
E na agreste flor do capim.
Ver no céu o infinito. E retê-lo à teia,
Que a laboriosa aranha teceu, assim.
O céu plúmbeo se partindo, apagando.
Despenhando a crosta brava.
Ao meio-dia, súbito, o rio anoitecendo.
Em sombras mergulhado, ruminando
[nos banzeiros, revolto: acendia!
Naquela espécie de templo da verdade
Um vendaval ruflando asas que silvavam.
Finas agulhadas de chuva, como brasas,
Ardendo em medo e assombro: fascinavam
[no brilho das faíscas, tênues, de liberdade.
Vento soprando com força, assobiando
Um solo feroz, tangendo águas, transtornava.
O rio, negro, a longa estrada transbordando.
Turvo, em seu trote líquido, cavalgava.
Rio Negro, riomar, no Mundo das Águas.
A carregar, no dorso, gigante caudaloso
Antiquíssimo cavalo negro d’água,
Cavalgando, encrespado “como um Colosso”.
Insignificante poeta, silencioso, alumiado.
No coração, abriga Manáos – um mundo.
Em êxtase, se vê criança, relembra, transportado.
Sentidos despertos, revivendo a poesia do profundo
[(...)
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CONTAGEM REGRESSIVA
Coisa bem amena, de preferência. Cleyton havia sido
incumbido de narrar um fato à sua escolha, de maneira impessoal e objetiva, como se exigia de um trabalho de fim de
curso. Ficara de cama, no entanto, logo no final do semestre,
uma febre do capeta, no fim das contas era dengue, e ele
acabou ficando um mês fora de combate – quase não cola
grau.
Analisados os argumentos, atestado médico e notas ao longo do curso, os professores lhe deram a chance
de um trabalho extra, como requisito para a formatura em
jornalismo. Seria o relato de algum fato ocorrido durante o
ano, um 2013 pródigo em acontecimentos extraordinários,
desde a presença maciça do povo nas ruas, à condenação
de corruptos, à violência escancarada em todos os cantos
– além das catástrofes de sempre, e algumas bizarrices da
medicina – ainda outro dia, lera sobre um chinês que tivera
o nariz enxertado na perna. Assunto, portanto, não faltaria.
Contudo, é bom que se lembre, o tempo urgia, isto é,
havia um prazo curto para a entrega do trabalho. E embora
Cleyton tivesse certeza de seus pendores para a notícia, sentia-se fraco ainda, sem muito ânimo para as realidades da
vida. Por isso, naquele momento, tratava-se tão somente de
cumprir o requisito acadêmico, de preferência com alguma
coisa rápida e amena.
E foi com tal disposição que acabou aceitando o
convite da tia, sua madrinha, uma cinquentona gorducha
de olhos verdes e cabelo oxigenado, para passarem juntos
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a virada do ano num clube da cidade. Relutara, no início,
aquilo lhe parecia fora de propósito, um jovem em seus vinte e poucos, mais uma senhora carente de companhia numa
mesa de clube lotado de desconhecidos. Bem que sua mãe,
lá no sertão pernambucano, teria aprovado o programa, por
ser irmã da madrinha, e de morrer de aflição com o filho tão
longe, na luta insana por um canudo.
Ele mesmo teria preferido ficar quieto em casa, uma
quitinete alugada na Asa Norte, vendo o show de fogos pela
TV. A multidão na Esplanada não era coisa que o atraísse.
Mas a insistência da tia acabou falando mais alto, e lá se
foram os dois para o clube dos bancários, ela num vestido
decotado de lamê furta-cor, ele de bermudas brancas e camisa florida.
Ela, bem animadinha, lançava olhares em volta; ele
acabava se divertindo, afinal de contas. À mesa previamente
reservada, juntaram-se a eles três casais sorridentes, e desde logo, aos gritos, foram se apresentando e desejando feliz
ano novo. O bate estaca ensurdecedor da música eletrônica
tornava-se um desafio a qualquer tentativa de comunicação
verbal. A questão ali era rebolar para aguardar o ano novo.
E era o que todos faziam.
Magros e gordos, velhos e novos, famílias inteiras,
casais, gente avulsa, todos rebolavam freneticamente, numa
movimentação incessante de glúteos, que às vezes lembrava
tremeliques de gelatina. Foi então que, impossibilitado de
ouvir e de se fazer ouvir, o futuro jornalista teve a ideia de
descrever aquela festa.
Diria que o salão era amplo e estava bem decorado;
que a noitada incluíra ceia e batucada. Que sua tia arrumara
um par constante – talvez, quem sabe, até virasse namorado.
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Depois, que ele, Cleyton, caíra no samba também – não, isso
ele não poderia contar – talvez nem a paquera da tia – em
nome da pretendida impessoalidade. De repente, tudo lhe
pareceu chocho, anódino, previsível. Pensou então em inventar que o palco desabara com duzentas pessoas em cima.
Um mínimo de originalidade, pelo menos, estaria garantido. Ainda assim, ele se inquietava. Por que precisaria mentir? “Atenha-se aos fatos”, era o que sempre recomendava o
professor da disciplina Redação Instantânea. Se escolhera
um fato ameno – réveillon no clube – problema dele.
Por outro lado, havia o prazo curto pela frente, fator esse que não poderia ser subestimado. Entre um gole
e outro de refrigerante, Cleyton não conseguia vislumbrar
nada de minimamente inusitado que justificasse uma reportagem. Conjecturava e anotava frases soltas no celular que a
madrinha lhe dera de presente. Tirava fotos também, de forma aleatória, para flagrar beijos e abraços, bebê chorando
no colo da mãe, vovô assoando o nariz no guardanapo, gente comendo pernil e farofa ao som do sertanejo eletrônico.
Com água na boca, enfrentou duas vezes a mesma fila para
matar a fome – sempre com o celular a postos e o faro aguçado. A queima de fogos interrompeu por instantes o fluxo
dos pensamentos. Era o novo ano arrombando a porta.
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SELFIE
Ponto fraco do Rafael: sorvete. Faz qualquer negócio para saborear o dito, às vezes escondido do mundo, já
que nem tudo se compartilha nessa vida – conclusão a que
chegou aos poucos, bem aos poucos, depois de constatar de
forma inequívoca que nem todos possuem o mesmo gosto,
nem todas as mulheres querem assistir a luta na TV, nem
todos torcem pelo mesmo time ou votam no mesmo candidato. Muito menos, gostam de filme de terror, coisa que
também ama. Mas ele jamais resistirá ao impulso de degustar meia dúzia de picolés, um depois do outro, nem que
para isso tenha que sair sozinho, já que não atura olhares de
estranheza como se fosse doido. Trata-se, ele tem certeza,
de uma simples e inofensiva mania, a qual não precisa acarretar nenhum incômodo digestivo; nisso ele presta atenção.
Traz sempre um remedinho no bolso para o caso de algum
descontrole que o leve correndo ao banheiro mais próximo.
Durante a semana, a rotina inapelável de auxiliar de
administração no Ministério do Trabalho lhe consome as
energias, e isso porque tem emprego, ainda bem. O suficiente para pagar aluguel de um quarto em Samambaia, mas
nem tanto para encarar o aumento exigido pelo proprietário. Para completar, a namorada, que prometia rachar a
despesa, sumiu sem deixar rastro, o condomínio aumentou,
o banheiro alagou – um verdadeiro rosário de pequenos
e grandes problemas que exigirão decisão e ação no curto
prazo. Para sua felicidade, contudo, há sempre um fim de
semana pelo meio, espécie de pausa imposta pelas convenções do tempo, até que tudo recomece na próxima segunda59

-feira. E é então que embarca em dois dias de auto-imposta
despreocupação.
De bermudas, camiseta e tênis, braços tatuados à
mostra, dá preferência a shoppings onde o ar condicionado
possa aplacar o calor do verão, e ele, sem pressa nenhuma,
possa passar uma tarde de domingo. E foi num domingo
abafado de janeiro que dispensou os poucos amigos com
quem costuma sair, alegando gripe e falta de grana. Já tinha
saracoteado na night do sábado, passara a manhã dormindo,
acabava de almoçar no Guará – ainda tem uns parentes que
o convidam de vez em quando, já que os pais cansaram do
Brasil e moram com seu irmão em Miami. Tem notícias,
inclusive, de que a firma de serviços domésticos onde trabalham tem boa clientela. Como diz sua mãe: Benza Deus.
Moto, capacete, celular, chaves, carteira, documentos,
o conjunto indispensável de itens garante a auto-suficiência
para o programa previsto: cinema, precedido – e seguido –
de diversos picolés. Chega ao destino bem antes da sessão,
de propósito, pois pretende gastar o tempo da melhor maneira possível.
Fila no quiosque do sorvete. Ele pensa nos três iniciais: coco, depois morango, e depois chocolate – enquanto
paga tudo e pega o primeiro. No shopping lotado, a sedução
das vitrines em lojas quase vazias serve de cenário para a
circulação de pessoas, em grupo, aos pares, ou sozinhas que
nem o Rafael. Buscando lugar para sentar, ele acaba encontrando um banco comprido em forma de degrau junto ao
alambrado que dá para a área central do comércio.
Encostado numa espécie de vão entre banco e escada,
tira a primeira foto antes de retirar o papel: é preciso mostrar a marca. Em seguida, entrega-se ao sabor refrescante e
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doce – verdadeira perdição – do primeiro picolé, o que também exige certa habilidade para não perder um só detalhe,
ou seja, a foto precisa sair nítida, perfeita, e sem meladeira.
Com uma das mãos, posiciona a câmera do celular, e dá um
close. A lambida é fotografada também; é preciso registrar
tudo. Agora, diante da camiseta; depois, na primeira dentada. Limpa a mão no guardanapo de papel, e segue fotografando.
Concluída a sequência, volta ao quiosque para pegar
o segundo. A câmera em ação não perde um só ângulo. O
mundo parece ter parado em volta, embora a multidão continue circulando, as escadas rolando, os anúncios piscando.
A mão segura o palito, tem foto de boca lambrecada, de
boca limpa. Ah, já é hora do filme, e tem que correr porque
não comprou o ingresso antes. Mas o caso é que, dessa vez,
mais do que nunca, quem está em cena é ele, Rafael. Pisca o
olho para a câmera; é selfie sem mostrar o tênis, que não é
dos mais novos. Beira do banco, fila de quiosque – tem mais
um, de manga, outro de pistache, mais outro... quase sem
que perceba, a tarde se transforma em noite, e conforme já
intuiu inúmeras vezes, o final do domingo impõe fecho de
ouro, tendo em vista a luta do dia seguinte. O último é de
amendoim com raspas de chocolate. Por um único segundo,
lhe desfilam na mente a questão do aluguel, do banheiro, da
traidora infame... mas nada disso sairá na foto. Nada disso.
Só o seu feliz sorriso por trás da delícia gelada do momento.
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A SENHORA DO NÃO ME DEIXES
Na manhã quente e luminosa do dia 16 de janeiro de
1983, um domingo, Ana Maria e eu, mais os amigos Maria
Lima e Olavo Colares, partimos da Serra do Estêvão ao encontro de Rachel. Grande proprietária de terras, a família
Queiroz era dona das fazendas Califórnia, Itália, Manaus,
Biscaia e Junco, nos sertões de Quixadá, a 180 quilômetros
de Fortaleza. Do pai, Daniel, a escritora herdaria um quinhão, denominado Não Me Deixes, que assume, com o marido Oyama, em 1953.
Fizeram tijolos, cortaram a madeira, construíram a
casa, a parede do açude e as cercas do curral. A primeira
metade do ano – “inverno” para o sertanejo, quando chove
na região –, Rachel de Queiroz passava no Não Me Deixes
(assim, no masculino, chamava a fazenda), entre caminhadas pelos arredores e conversas com os moradores, como
se sofresse, na bela expressão do escritor cearense Eduardo
Campos, de um Complexo de Anteu, a extrair da terra a
seiva sem a qual não viveria: “Lá, realmente, é o meu lugar.
Cada volta minha é um regresso. E sinto que lá é o meu
permanente. O Rio é o provisório.” Segundo ela, não havia
nenhuma “literatice” no poético nome do lugar, que lhe fora
dado já fazia tempo. Não-me-deixes, explicava, é como popularmente se conhece uma planta ornamental, nativa do
sul da África.
Meses antes, ali estivera Antonio Carlos Villaça, o
grande memorialista de O Nariz do Morto, que visitava a
amiga acompanhado pelo então presidente da Cãmara Mu63

nicipal de Fortaleza, José Barros de Alencar. Quando o carro oficial estacionou no pátio da fazenda, o motorista abriu
a porta para que descesse o escritor, enorme nos seus cento
e tantos quilos, de terno preto, a barba branca e o cabelo à
escovinha. Foi o suficiente para que a empregada, que varria
o terreiro, gritasse no rumo da porta: “Corra, Dona Rachel!
O bispo chegou! O bispo chegou!”
Agora éramos nós, recebidos pela escritora ilustre
singelamente trajada com um vestido de chita, bem mais à
vontade, supõe-se, do que no tailleur verde-lodo, bordado
com fios de ouro, que passou a usar como a primeira mulher
eleita para a Academia Brasileira de Letras, em 1977... No
alpendre em que nos abancamos, a conversa estendeu-se
por toda a manhã, Rachel a falar sobre livros, personagens
e autores.
Graciliano Ramos, por exemplo, para ela “o melhor
de todos nós”, os do chamado “Romance Nordestino de 30”:
Zé Américo de Almeida, Jorge Amado, Zé Lins do Rego e
Amando Fontes. Além de grande amigo, o autor de Vidas
Secas também foi, em determinada época, inquilino da autora, que gostava de visitá-lo: “Certa vez Heloísa, a mulher
dele, me disse que Graça passara a noite bebendo, enquanto escrevia páginas que, de manhã cedo, dissera estar uma
porcaria, e jogara tudo na lata do lixo”. Rachel vai então ao
quintal e, por entre restos de comida, encontra nada menos
do que os originais de Infância: “Mas, espertamente, Graciliano pusera as folhas num saco plástico, certo de que o
primeiro amigo que chegasse iria à procura do manuscrito...
Contei isso muitas vezes na frente dele, só para ouvi-lo dizer
que o saco plástico era invenção minha. Eu gostava de provocar o Graça...”
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Perguntei-lhe se alguma das centenas de personagens
a que dera vida já lhe dominara, a ponto de mudar o rumo
da história: “Sim, de maneira decisiva, até. Um dia, imaginei
uma peça de teatro em que a grande figura fosse Maria Bonita, mulher de Virgulino Ferreira, o cangaceiro famoso. O
cabra, porém, agigantou-se tanto que acabou por dominar
a cena. E tive de dar ao espetáculo o nome de Lampião... Só
na minha segunda peça, A Beata Maria do Egito, pude criar
uma protagonista forte, que não se apequenasse ante o poder dos homens, como eu queria na primeira.”
Tão trabalhoso quanto conceber os tipos humanos
era, observou, resgatar o cotidiano e a linguagem da época
em que se desenvolve a ação: “Se quero escrever, por exemplo, que um sertanejo cospe fora o chiclete e diz que vai à
zona, tenho de saber se, no sertão daquele tempo, as pessoas
mascavam chiclete e chamavam de zona o lugar das prostitutas.”
Quanto à adaptação de obras suas para a tevê, Rachel
de Queiroz não escondia o desagrado. Entre 1980 e 1981, a
Globo apresentara, em 161 capítulos, a novela As Três Marias, baseada no romance homônimo e dirigida por Herval Rossano. “Achei muito ruim o trabalho. Eles puseram lá
umas referências antissemitas que não há na minha história,
e que me constrangeram bastante, devido às boas relações
que mantenho com os judeus. Só não os processei na justiça
porque teria de depositar, em juízo, todo o dinheiro que a
Globo me pagara, e que gastei no tratamento de saúde do
Oyama, falecido no ano passado.”
À Academia Brasileira de Letras, a romancista não dá
maior importância: “É uma associação literária, um clube
de escritores, que se reúnem às quintas-feiras para tomar
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chá, conversar e, às vezes, falar mal dos que se arriscam a
não comparecer... Eu gosto desse convívio, ameno e prazeroso.”
A uma pergunta de Joel Silveira, que a entrevista para
o Jornal do Brasil, Rachel declararia mais tarde sobre O
Quinze: “Esse é o livro de que eu menos gosto. Me persegue
há 60 anos. Detesto ele. Todo mundo vem com ele para eu
assinar. Fiz outros bem melhorzinhos.” Foi exatamente o romance que lhe apresentei para um autógrafo, no meu exemplar da 22ª edição, publicado pela José Olympio na Coleção
Sagarana, em 1977, com ilustrações de Poty. “A Ana Maria
e Edmílson, lembrança de uma bela visita, com um abraço
da Rachel de Queiroz”, escreveu, com a letra firme e elegante
que cultivava desde a juventude.
Na manhã do dia 4 de novembro de 2003, exatamente
26 anos depois de empossada na Academia Brasileira de Letras, e a duas semanas do aniversário de 93 anos, foi encontrada morta no apartamento em que vivia no Rio de Janeiro,
após sofrer um infarto durante o sono. Embora vítima de
derrame cerebral em 1999, e de uma isquemia no ano seguinte, até sete meses antes de morrer ditava para a irmã,
Maria Luíza, as crônicas publicadas semanalmente pelos
jornais O Estado de S. Paulo e O Povo, de Fortaleza. Velada
no Salão dos Poetas Românticos da Academia, foi sepultada
não na Fazenda Califórnia, junto aos seus, como quisera um
dia, mas no cemitério carioca de São João Batista, ao lado de
Oyama, o grande amor.
No correr de uma longa e fecunda existência, Rachel
de Queiroz não quis ser mais do que a Velha Senhora que
se dizia “melhor cozinheira do que escritora”, a mulher simples, a sertaneja autêntica, para quem um alpendre, uma
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rede e um açude eram a expressão maior da felicidade humana. Passados sete anos desde que se foi, essa admirável
brasileira permanece na lembrança dos amigos e na admiração dos leitores, pela vida que viveu, pelos personagens
que criou, pelas histórias que contou. Isso tem um nome: é
IMORTALIDADE.
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EU NUNCA SOUBE...
Eu nunca soube se seus cabelos eram oxigenados ou naturais.
No fundo, ela sempre quis uma casa.

Uma porta aberta, um vaso com flores, gentes, quintal,
uma família.
Repito: uma família.
Cadeira de balanço, panelas no fogo, chaleira fervendo, samambaiais, um cachorro barato e quase cego – “tolerado pela gerência”, como no pungente verso de Fernando Pessoa –, dormindo
no varandão.
Júlia, às vezes quieta e grave; ou sorrindo intensamente.
Rindo e chorando.
Tinha um jeito de quem iria sorver a vida breve de todas as
maneiras.
Aqueles blue eyes. Tão belos!
Ela com um metro e oitenta de altura – ou mais? –, quase loira.
Júlia que ficava belamente queimada quando ia pegar sol na
Lagoinha da Ponta das Canas, na Ilha de Santa Catarina ou em
Santa Cruz Cabrália – onde começou o Brasil ou no Parque da
Cidade, em Brasília.
Te amei.
Não te vejo mais, Júlia.
Não mais te verei.
Deixaste este mundo – que nunca entendeste – aos 30 anos. Ou
menos, guria.
Sempre indagam: morreu de quê? Não importa. Leiam Camus
(santo de minha devoção...)
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Quantos anos? Trinta? Talvez menos. Pouco mais de um quarto de
século de vida, e ela parecia ter vivido uma eternidade.
Não repara: eu também nunca entendi (esse insensato mundo).
E, insisto, nunca soube se teu cabelo era oxigenado ou natural.
Mas visito – todos os sábados – o marco branco de tua rota peregrina – com um ramalhete de flores (com jasmins que sempre
amaste).
É aqui perto de casa. O Campo – dizem – é da Esperança.
Me espera, Júlia, Não demoro muito.
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NEGRUME
O negrume espesso
O vazio da noite
Quero abraçar o negrume
E envolver-me no vazio
Não pelo que escondem
Mas pelo que são.
23.5.2017

SONHOS
Sonhos também caem
Ferem-se, agonizam,
Ressuscitam surpresos.
Recolho sonhos todos os dias
Sustento-os nas mãos.
Deito-os na rede dos sentimentos.
Quantos tenho visto
Estirados no chão, sangrando,
Esmagados pela indiferença do tempo
Que passa sobre eles.
Deitados à beira do caminho
Dormidos sob as pontes
De tantos rios apressados
Que também sonham com o mar.
24.5.2017

TEMPO SEM FIM
Escondi-me atrás do tempo.
Muralha espessa.
Há, por trás do tempo,
Origens do que vejo.
Misterioso tempo!
Que são milhões de anos?
Quem os contou?
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Nesses milhões de anos
A primeira estrela brilhou!
A que distância,
Se a distância não tem limite?
A quantos milhões de anos,
Se o tempo não tem começo?
O buraco-negro foi visto luminoso.
Negro, aguado, iluminado.
Atrás do tempo há galáxias
Que giram no espaço
Sem previsão de chegada.
Uma girafa, um sapo, um sapiens
Rodam no tempo
Desde os tempos originais,
Sem saber de seu passado
Nem do destino de seu futuro.
O tempo presente é a imagem
Do tempo passado.
E a projeção luminosa
Do tempo futuro.
A imortalidade do tempo!
A imortalidade da vida!
Na profundeza do buraco-negro,
Na pista da primeira estrela
É o tempo de ida
Sem data de volta.
9.12.2017
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LUCIA MIGUEL PEREIRA
Miguel Pereira, o grande médico brasileiro das duas
primeiras décadas do século passado, teve uma vasta prole.
Lucia Vera, ou apenas Lucia, como ela mesma se encarregou
de simplificar, foi a segunda de seus seis filhos, precedida
apenas pela irmã Helena. Nascida em 12 de dezembro de
1901, era mineira por acaso. Sua mãe, para fugir do calor do
verão do Rio de Janeiro, passava uma temporada em Barbacena, quando deu à luz, sem tempo de voltar ao Rio para
fazê-lo, como era seu desejo.
“Carioca de Minas”, Lucia Miguel Pereira nasceu no
mesmo 1901 em que vieram ao mundo o romancista paraibano José Lins do Rego, os mineiros João Alphonsus (contista), Abgar Renault e Murilo Mendes (poetas), o escritor
paulista António de Alcântara Machado e a maior voz feminina da poesia de língua portuguesa, a carioca Cecília Meireles. Se se tratasse de vinhos, poder-se-ia dizer que 1901 foi
o ano de uma bela safra. Como se cuida de criaturas humanas, é lícito afirmar que, ao lado de Zé Lins, João Alphonsus,
Abgar Renault, Murilo Mendes, Alcântara Machado e Cecília, Lúcia compõe uma verdadeira geração, das melhores e
mais vigorosas de que se tem notícia na Literatura Brasileira.
O primeiro trabalho literário de Lucia Miguel Pereira
foi publicado numa revista que as antigas alunas do Colégio
Sion fundaram no Rio de Janeiro, chamada Elo. Lucia tinha
vinte e cinco anos e começou a escrever sobretudo artigos
em que procura transmitir impressões de leitura. O ensaio
sobre Euclides da Cunha, sob o título de Um bandeirante,
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foi publicado no número 3 da Elo, em setembro de 1927.
Antes, saíra outro, sobre Isabel, a redentora.
Foram ao todo vinte números, aparecidos de julho
de 1927 a maio de 1929. Elo não era uma publicação fútil.
Ao contrário, as colaborações, além de traduzirem genuína
preocupação estética e cultural, debatiam, frequentemente,
relevantes temas brasileiros. Prova disso é o já citado estudo de Lucia sobre Euclides. Além desse, a futura biógrafa
de Machado de Assis e Gonçalves Dias publicou ali vários
artigos, já denunciadores da notável ensaísta que viria a ser
mais tarde. No número 4, por exemplo, de outubro de 1927,
o artigo O problema feminino aborda um assunto que a ocupou durante toda a vida.
Datam, porém, da fundação do Boletim de Ariel, a
excelente revista literária dirigida, em sua fase inaugural, a
partir de 1931, por Gastão Cruls e Agripino Grieco, os primeiros artigos de Lucia para uma publicação especializada.
Foi aí que ela começou a tomar a sério o que fosse escrever,
a ganhar consciência de que estava se tornando escritora de
verdade. Resolveu, então, aparecer também em livro, aventura a que muito a animaram outros tantos bons amigos, entre os quais Manuel Bandeira e Augusto Frederico Schmidt,
que foi por sinal o editor do primeiro romance de Lucia Miguel Pereira, intitulado Maria Luisa.
A estreia de Lucia como romancista, com Maria Luisa
e Em Surdina, ambos de 1933, e a consolidação de sua atuação como crítica literária nas páginas do Boletim de Ariel
deram a ela um prestígio e uma visibilidade que marcaram
seu ingresso na etapa balzaquiana da vida. O ano de 1934
assinala a inauguração de uma loja Art Déco na Rua do Ouvidor, 110, em pleno coração do Rio de Janeiro: a recém76

-criada Livraria José Olympio Editora. Nessa livraria, que
Lucia passou a frequentar desde a instalação, ela encontrou
outras duas mulheres talentosas e à frente de seu tempo: a
linda viúva Adalgisa Nery e a jovem Dinah Silveira de Queiroz. Alguns anos mais tarde, em 1939, juntou-se a elas uma
escritora cearense de trinta anos incompletos, Rachel de
Queiroz, já consagrada pelo romance regionalista O quinze,
publicado em 1930, no mesmo ano em que Rachel completou vinte anos de idade.
No quarteto feminino, formado por mulheres completamente diferentes umas das outras, todas contrariavam
a visão predominante na época, que achava que o lugar delas era na cozinha. Não por acaso, os produtos de limpeza
reinavam absolutos na publicidade dirigida ao público feminino.
Lucia Miguel Pereira era uma morena atraente e a encarnação da intelectual sofisticada. Despertou, logo, a atenção de Octavio Tarquínio de Sousa, historiador e Ministro
(depois, Presidente) do TCU. Octavio era um dos melhores
amigos de José Olympio e um dos seus mais importantes
colaboradores. A apresentação da solteira Lucia ao quarentão desquitado Octavio coube a Augusto Frederico Schmidt,
outro frequentador do 110 da Rua do Ouvidor e amigo dos
dois escritores.
Quem pode desvendar os mistérios do coração? O fato
é que o namoro de duas pessoas tão sensíveis e cultas logo se
tornou união permanente, indo o casal viver numa casa no
n° 160 da Rua Inglez de Souza, no alto do tranquilo bairro
carioca do Jardim Botânico. Ali ficaram até 1948, quando se
mudaram para uma bela cobertura no recém-inaugurado
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e moderníssimo conjunto do Parque Guinle, projetado por
Lúcio Costa.
O casal gostava de receber e transformou suas residências do Jardim Botânico e de Laranjeiras em democráticos pontos de encontro da intelectualidade da então capital da República. Entre os frequentadores estavam desde
expoentes do pensamento católico, como Alceu Amoroso
Lima, até o comunista Astrojildo Pereira, que colaborava na
Revista do Brasil, dirigida por Octavio, e que em diversas
ocasiões refugiou- se na cobertura do Parque Guinle para
não ser preso.
Lucia e Octavio foram, também, na prática, os pais
de Antônio Gabriel de Paula Fonseca Junior, filho de outra Lucia, a filha do primeiro casamento de Octavio. Muito
mais que avó postiça, Lucia Miguel Pereira foi a verdadeira
e devotada mãe de Gabriel, que soube cultuar sua memória
pela vida afora. Na Fazenda Monte Alegre, em que vive e
trabalha há muitos anos, no município fluminense de Paty
do Alferes, ele criou um parque de esculturas que batizou
com o nome de Lucia Miguel Pereira. Fez justiça com o coração e a cabeça, síntese perfeita que caracteriza os espíritos
bem formados, dotados de grandeza moral e vocação para
dar à vida um sentido pleno de realização.
A paixão e o amor por Octavio, intensamente correspondidos, coincidiram, na vida de Lucia, naqueles primeiros anos da década de 1930, com uma verdadeira explosão
cultural.
Assim é que, após período de um lustro dedicado a
incansável pesquisa de fontes, saiu, em setembro de 1936,
pela Companhia Editora Nacional, Machado de Assis (estudo crítico e biográfico). Sua autora tinha, então, precoces,
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juveníssimos e incompletos trinta e cinco anos de idade e se
tornava, com o livro pioneiro, uma legítima estrela da constelação das letras nacionais.
Lucia Miguel Pereira fixou, para a eternidade, a vida
de um mestiço de origem humilde – filho de um mulato carioca, pintor de paredes, e de uma imigrante açoriana – que,
tendo frequentado apenas a escola primária e sido obrigado
a trabalhar desde a infância, alcançou alta posição na burocracia e obteve a consideração social numa época em que o
Brasil era ainda uma monarquia escravocrata.
Lucia é, também, autora de quatro primorosos livros
de literatura infantil (A fada menina, A floresta mágica, Maria e seus bonecos e A Filha do Rio Verde), de uma inigualável biografia de Gonçalves Dias e de um longo e definitivo
ensaio, Prosa de Ficção (de 1870 a 1920), que integrou, como
volume XII, a História da Literatura Brasileira, dirigida por
Álvaro Lins.
Filha exemplar, companheira perfeita, mãe e avó incomparável, amiga atenta e presente, intelectual e escritora como poucas o Brasil conheceu, a vida de Lucia Miguel
Pereira, encerrada tragicamente, ao lado de seu amado, em
22 de dezembro de 1959, encontrou sua melhor definição
na síntese irretocável que sobre ela produziu seu primo e
discípulo Antônio Candido de Mello e Souza: “Lucia foi um
ser de exceção.”
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HAICAIS
Com um fiapo de luz
Busquei a agulha caída:
Há uma alma a ser cerzida.
No meio da escura noite
Desliza esquiva a canoa:
Mil olhos miram à toa.
Já na boca da serpente
Abre a rã boca sem dente:
Tudo muda de repente.
Araras soltam seus gritos
Ariranhas dão seus guinchos
Eu, muar, os meus relinchos.
Parado apenas num pé
O jaburu proclamava:
Belo como eu ninguém é.
Águas que escorrem da fonte
E passam sob tanta ponte
Na nuvem voltam ao monte.
A aurora, braços rosados,
Vê teus olhos garoados
Todo dia é de finados.
A viúva sentia saudades
Do marido tão amado:
Estão juntos, se Hades há.
Uma canoa em repouso
Cansada à beira da praia
Uma ave no remo pousa.
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Se eu tiver de me calar
Ainda há de bradar o mar
Para melhor me olvidar.
Com pétalas escrevi
Teu nome no meu jardim
Não te guardei para mim.
Não tenho para onde ir:
Antes mesmo de partir
Volto para me seguir.
Nos teus olhos vi que havia
Rastros de um trem que partia
Nele estava quem te via.
Mundo, mundo, vasto mundo
Bem maior, bem mais profundo
Que o goiano latifúndio.
Incândidos candidatos
A sorrir tiram retratos
Nos fazem todos de patos.
Vagamos e pervagamos
Por caminhos subterrâneos
Perdendo nos encontramos.
Fazemos coisas pequenas
Em detalhes nos perdemos
E esquecemos de nascer.
Se não doesse tanto o siso
Lembraria de ter mais juízo
Não veria em ti paraíso.
Andas no passo do paço
Não tens teu próprio compasso:
E o que ora contigo faço?
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Pensei que eras um céu aberto
Tarde me tornei esperto
Longe estava estando perto.
No cepo estava a cabeça
A lâmina estava no alto
No chão estava a paixão.
No arrulho dos nobres pombos
Revi meus antigos tombos:
Vinham montados em combos.
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SOBERANO
Divino pó que tudo habita, és o minério da alma,
Divina água, ar, terra, simbiose para toda criação,
Poderosa mão mineral que fertiliza e que mata,
Escultor da planta, do ser moderno, do ser primata.
Construtor da forma, da palavra e da transfiguração.
Combustão que faz corroer, sentir e se movimentar,
Solo de fecundação, de morada e do alimento final,
Engenheiro do devir, da inércia e da velocidade,
Predador de cordeiro, feitor do bem, ser de iniquidade,
Sentimento de amar, de querer bem e de ser mal.
Ciência da praga, da cura, do atraso e do progresso,
Toque onisciente que tudo avista, vigia e reconhece,
Projetil que assassina, salva e põe abaixo o tirano,
Ventania da voracidade, da calmaria e do grito soprano,
Títere biótica e abiótica na ventura da tecnocrata messe.
Afetação da vida, força dual a querer e não querer.
Anseio que agrada, embrutece sábios e fecunda temor,
Intenção bruta do mal e do bem, do longe e do perto ir,
Cólera do grito, da paz do silêncio, a voz que vai emergir,
Mão que veleja a inocência, violenta e restaura seu primor.
Deus miséria, da leprosa fartura, do ter tudo, do ter nada.
Monstro medo, intrépido lutar, inata fé que no seio vagueia,
Os degraus de toda subida, o fosso mais escuro do fracasso,
O tom negro, branco, amarelo, pardo e todo inumano traço,
Governo oculto, juiz universal, litigância que a tudo norteia.
Senhor de todos os ismos, escravocrata e libertário,
Decorador da lama, do ouro, da ferrugem tetânica,
Razão e sensibilidade na cruz, agonia e a avidez na fome,
Verdade túrbida na boca fraudulenta que a letra consome,
Império do sim e do não, dono da carne e da mecânica.
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Excelsa gênese transmutada no trilho do tempo e da morte,
Amor infante refletido no olhar deslumbrado de um pai,
O lenhador de carvalhos no frágil bosque de corações,
O astro que no céu se delineia e se perde nas constelações,
Sêmen da carne nas covas da vida, fruto humano que esvai.
Rei de Abraão, Moisés, de Jó, de Paulo, de Maria e de João,
Sopro de vida que faz do pó o homem, o paraíso e a serpente,
Missionário na opressão, no sacrifício e no êxito da posteridade,
Cordeiro de redenção, escritor final da vida e da mortandade,
Fartura de justiça e aniquilação nesta humana raça rompente.
9 de janeiro de 2016, posto de saúde da 13 norte.
Finalmente, o fim.
Meu seio esmaecido por este cancro feroz,
Fibras caídas juntam-se ao silêncio e ao vácuo
Asas vencidas, um espírito de pouco áscuo,
Fim desnudo de todo ato forjado e atroz.
Ladainhas contra as hidras, medusas e quimeras,
Ergui muros em caminhos tortuosos de searas,
Acastelei sonhos em nuvens brandas e severas,
Cultivei o excelso jacinto e as deletérias desgraças.
No sussurro eólico de minhas indubitáveis horas,
Sinto que fui e sou a solidão de uma floresta,
Um podre hálito epidérmico que no corpo se infesta,
Uma gangrena infindável, apetecida por suas moras.
Em débil luz e austera escuridão, a vida se fez,
Morte em plena vida, infância e juventude furtadas,
Um pântano na alma isolado de toda altivez,
Cansado artesão de esperanças futilmente bordadas.
Na existência programada por todos os condicionamentos,
Fui apenas solidão.
30/11/2015, casa.
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QUAL A RAZÃO DE ESCREVER?
Poucos autores tiveram em vida reconhecimento do
valor inconteste de sua obra literária, e muito poucos ainda
alcançaram esse galardão e lograram algum tipo de êxito financeiro.
No primeiro enunciado, podemos citar alguns nomes
de homens/mulheres que viveram de letras, produziram em
média ou larga escala, lograram valorização, mas não dispuseram de expressivo retorno pecuniário em vida. No plano
internacional podemos citar os exemplos de Robert Louis
Stevenson, Walt Whitman, Ralf Waldo Emerson, Albert Camus, Miguel Ángel Asturias, Ilya Erenburgh, Júlio Cortázar,
Alberto Moravia, Gertrude Stein e Ezra Pound. No plano
nacional, por limitação natural de mercado de leitores, esse
romaneio é proporcionalmente mais extenso, onde pode-se
listar Graciliano Ramos, Olavo Bilac, Oswald de Andrade,
Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector,
Guimarães Rosa, José Lins do Rego, João Cabral de Melo
Neto e o melhor de todos, Machado de Assis, que, embora
tivesse vivenciado a glória e colhido em vida os louros da
sua genialidade, não amealhou tostão suficiente para ser vizinho dos contemporâneos afortunados – se fosse essa a sua
vontade -, que residiam em palacetes e solares no Botafogo,
no Leme, na Urca, no Catete, ou ter proventos suficientes
para investir em debêntures de empresas que emergiram a
todo vapor após a política de expansão de mercado de capitais do governo Deodoro da Fonseca, sob a batuta do então
ministro da fazenda Ruy Barbosa. Viveu como pôde, viveu
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bem e faleceu realizado em sua modesta residência do bairro do Cosme Velho.
No segundo enunciado, o dos literatos que obtiveram
êxito crítico, editorial, mercadológico e financeiro com o
coração ainda batendo no fundo do peito e os pulmões filtrando ar a pleno vapor, começaria o elenco internacional
por Sir Walter Scott, Alexandre Dumas, Charles Dickens,
Victor Hugo, Júlio Verne, Mark Twain, Hemingway, John
Steinbeck, André Gide, Pirandello, Graham Greene, Faulkner, García Márquez, Vargas Llosa e terminaria pelo mais
bem-sucedido de todos: William Shakespeare, na minha
modesta opinião. Como tudo na vida do bardo inglês é envolvido de lendas e mistérios, consta que amealhou fortuna considerável, tendo sido dono de companhia de teatro
e tendo recebido afagos em profusão da corte elisabetana.
Dentre os brasileiros, enquadram-se nesse faustoso rol apenas dois nomes: Jorge Amado e Érico Veríssimo.
Paulo Coelho, o mais exitoso literato tupiniquim do ponto
de vista de mercado, financeiro, quase um popstar, ainda
não foi aprovado pelo crivo inexorável da crítica especializada em rotular padrão de qualidade a um homem de letras.
Contudo, infelizmente, contudo, há escritores que
produziram verdadeiras gemas literárias; prosa e/ou poesia
amalgamadas com diamantes e rubis; epifanias, iluminações
e deslumbramentos sob a forma de letras, e que não tiveram
a primazia de ver o trabalho reverenciado (e remunerado)
ainda em vida.
No círculo ultramarino os exemplos são vastos, principiando pelo criador da maior obra-prima da prosa ocidental, O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha,
Miguel de Cervantes – inclusive contemporâneo de Sha89

kespeare – que nasceu, viveu e morreu financeiramente aos
trancos e barrancos e não vislumbrou, nem uma réstia de
luz sequer, do sucesso estrondoso que o seu maior produto (o cavaleiro enlouquecido e febril do planalto central da
Espanha) faria de forma progressiva e geométrica ao longo
dos séculos. À guisa de simulação, se um 1/10 dos direitos autorais auferidos com a venda de sua obra principal,
e mais, se os royalties de uso de imagem e patente do seu
cavaleiro errante fossem embolsados, o escriba espanhol
decerto teria condições de ser dono de uma das fabulosas e
valorizadas ilhas baleares.
Há casos similares ainda em Europa de tempos mais
recentes, como o tcheco Franz Kafka, que pouco antes de
falecer, ainda em condição de autor pouco conhecido, autorizou o seu amigo Max Brod a atirar na fogueira todas as
suas obras, inclusive o clássico O processo. Felizmente o seu
dileto, lúcido e verdadeiro amigo não cumpriu o insano desejo do falecido. Há outros exemplos como Marcel Proust,
Rimbaud, Jane Austen, as irmãs Brontë, Guy de Maupassant,
Edgar Allan Poe, este último cada dia mais lido e cada dia
mais usado como parâmetro na arte de construir histórias
de qualidade temperadas com especiarias que demandam
sucesso via de regra, como suspense, terror e mistério. Nenhum deles gozou, no plano terreno, da fama e das benesses
que dela decorrem.
No Brasil, como já foi mencionado, muita coisa boa
já foi produzida aqui; trabalhos reconhecidos e laureados
de diversos autores; muita medalha, insígnia, condecoração,
divisa, no entanto, ganhos financeiros, que são abundantes
em escritores da atualidade, mormente dos países de língua
inglesa, passaram ao largo da maioria deles.
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Um escritor nosso, em especial, teve uma trajetória
sui-generis: Lima Barreto.
O carioca Afonso Henriques de Lima Barreto
(13.05.1881-01.11.1922), ou simplesmente Lima Barreto,
independente dos problemas financeiros, de saúde (dele e da
família), do alcoolismo, conseguiu produzir peças de ficção
de extrema qualidade literária, amparado sempre na linha
da escola realista – então vigente na época –, onde Machado de Assis era o expoente maior. Escreveu obras do naipe
de Recordações do escrivão Isaías Caminha, Vida e morte de
M.J. Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos e a sua obra-prima, O
triste fim de Policarpo Quaresma.
Apesar do enorme talento e certa produtividade, não
auferiu o mínimo reconhecimento durante vida, apesar de
elogios esparsos de acadêmicos da época. Teve sua obra reconhecida muitos anos após a sua conturbada vida (morreu
louco num sanatório) e, de acordo com críticos atuais, sua
produção ainda não foi devidamente balizada e avaliada.
Enfim, escrever é uma arte, e o artista literário não
pode ficar esperando láurea porque ela poderá vir ainda em
vida, sob a forma de condecoração e benefícios pecuniários,
poderá não vir, poderá vir na posteridade e por aí vai.
Em suma, o literato tem que ter em mente que ele é
um ser escolhido por Deus para cumprir um desígnio que lhe
foi conferido; cumprir com satisfação e sinceridade; sentir-se
sempre feliz naquilo que faz; ser íntegro, honesto e irrequieto;
e estar antenado constantemente, procurando amalgamar as
lições aprendidas com mestres do passado com as inquietudes e desafios que a vida lhe oferece em profusão. Creio que
seja essa a principal razão de escrever. Ah! Os louros! As pecúnias! Serão sempre bem-vindos. Se vierem.
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ESPELHO DA NOITE,
ESPELHOS DAS ERAS
Espelho meu já um pouco enfumaçado...
Olho-te. Miro.Procuro,não encontro
aqueles olhos esperançosos,
a pele lisa que mostravas em meu rosto
de dias e noites mal acabadas.
E o Espelho da Noite, Espelho das Eras parece dizer-me
que a minha alegria, eu a perdi na sucessão dos dias...
Sei, não foram poucos...
mas diga-me Espelho;
morrer agora não seria frustrar o meu destino?
Bem se diz que não se deve mirar espelhos à noite!
Nasci para ser luta e exaurir-me em versos.
E este Espelho da Noite, e de muitas Eras apenas me fita
com ar compadecido!... e nada me acrescenta!
E depois de um tempo me rebelo:
— Fique aí, então, sua imagem desgastada,
não mais me agrada te olhar!
Quero luz, claridade, beleza!
Vou já lá fora esperar o Sol.
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IDEIAS INVERÍDICAS
Sobre as criações e outros assuntos relevantes, as
ideias materialistas e religiosas monoteístas não correspondem à verdade. Desconhecem a existência de uma “Fonte
da Sabedoria”, proveniente de seres que existem em nosso
planeta e que conhecem tudo que já aconteceu, acontece e
irá acontecer no atual ciclo de manifestação universal. Por
essa Fonte, temos, entre outras, as informações:
1. Existe uma Tríade Eterna de onde sai ciclicamente
a Mente Universal. Dessa saíram Sete Deuses. Desses saíram Sete Hierarquias Criadoras, responsáveis por todas as
demais criações.
2. O verdadeiro significado de evolução é um aumento do nível de consciência, cujo limite é a consciência
cósmica ou crística. São ao todo sete níveis de consciência.
Estamos no quarto nível, o mental concreto. Acima, temos
o mental abstrato, com o qual se tem a resposta para tudo
sem precisar raciocinar, o intuitivo, com o qual se sabe o que
vai acontecer, e o crístico, com o qual se sabe tudo sobre o
passado, o presente e o futuro das criações.
3. Nossa humanidade terá sete Raças-Mães. Estamos
na quinta Raça-Mãe, a ariana, iniciada há cerca de um milhão de anos na Ásia central. As duas primeiras raças só
possuíram corpo etérico. A terceira Raça-Mãe, a lemuriana,
iniciada há cerca de 200 milhões de anos, chegou a desenvolver o mental concreto e desapareceu há cerca de 7 milhões
de anos, após sofrer uma grande catástrofe, indo constituir
o fundo do Oceano Pacífico. A quarta Raça-Mãe, a atlante,
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começou há cerca de 150 milhões de anos. Os atlantes tiveram um grande avanço científico e tecnológico, chegando
a fazer modificações genéticas. A Atlântida situava-se onde
hoje é o Oceano Atlântico. Desapareceu após sofrer uma
grande catástrofe devido ao impacto de um imenso corpo
celeste.
4. Além do físico denso, temos mais seis corpos de
matéria etérica: vital, emocional, mental concreto, mental
abstrato, intuitivo e crístico. Com a morte do físico, os outros continuam existindo.
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UNIÃO EUROPEIA:
O DECLÍNIO DO PROCESSO DE
INTEGRAÇÃO
O cientista político Karl Deustch (1912-1992) ajudou a revolucionar o estudo das relações internacionais em
meados do século XX. Entre as suas contribuições, está a
análise do processo de integração entre os Estados. Segundo Deustch, existe um “senso de comunidade”, ou seja, uma
crença por parte dos indivíduos de diferentes Estados de
que eles podem, entre si, chegar a um consenso para enfrentar seus problemas sociais comuns através de uma “mudança pacífica”. Essa mudança significa resolver os problemas sociais por meio de procedimentos institucionalizados,
sem recorrer em grande escala à força física. Assim sendo, o
autor define “integração” como a realização, dentro de um
território, desse “senso de comunidade” e de instituições e
práticas suficientemente fortes para difundi-lo, aumentar as
expectativas de confiança e de “mudança pacífica” entre a
sua população. Onde a integração é bem sucedida, forma-se
uma comunidade política e de segurança, capaz de diminuir
ou mesmo eliminar a possibilidade de uma guerra dentro de
seus limites territoriais.
Durante muitos anos, a União Europeia foi o grande
exemplo da integração bem sucedida a que Karl Deustch
referiu-se. Esse processo começou na década de 1950, quando Jean Monet, tentando encontrar uma forma de superar a
forte rivalidade entre França e Alemanha – uma das causas
de dois conflitos mundiais –, propôs ao chanceler alemão
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Konrad Adenauer, e ao Ministro de Negócios Estrangeiros
francês, Robert Shuman, que buscassem o entendimento
comum através da cooperação na área de carvão e aço, setor estratégico para os dois países. Assim, em 1951, surgia
a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). O
entendimento e a cooperação dentro do bloco evoluíram de
tal maneira que, nas décadas seguintes, mais países europeus se interessaram em participar, o que favoreceu o processo integrativo. Finalmente, em 7 de fevereiro de 1992,
foi assinado o Tratado de Maastricht, que entrou em vigor
no ano seguinte e que marcou a criação da União Europeia.
Pelo Tratado, os países-membros concordaram em buscar a
cooperação, nos campos político, econômico e jurídico. Nos
anos seguintes, a “integração” e o “senso de comunidade”
estiveram tão presentes no bloco que, rapidamente, a União
Europeia se tornou uma área de livre-comércio, evoluindo
para uma união aduaneira com a criação da Tarifa Externa
Comum. Cidadãos europeus passaram a ter maior possibilidade de ir de um país ao outro. O euro foi adotado como
moeda única (exceto por Inglaterra, Suécia e Dinamarca) e,
além de simbolizar a integração, se tornou um concorrente
para o dólar norte-americano, o que não acontecia desde o
fim da Segunda Guerra Mundial. Foi criado o Banco Central Europeu (BCE). No campo político, o Parlamento Europeu, que já tinha sido criado em 1952, se consolidou como
uma das principais instituições do bloco, atuando na área
legislativa.
Após terem alcançado a união econômica e monetária, os europeus buscaram a união política. E, nesse ponto,
houve as maiores divergências. França e os Países Baixos
foram contra a Constituição Europeia, em 2005. Na inva99

são dos Estados Unidos ao Iraque, em 2003, os europeus
se dividiram: França e Alemanha se posicionaram contra a
intervenção norte-americana, enquanto Inglaterra, Itália e
Espanha a apoiaram. O bloco não apresentava uma política
externa e de defesa totalmente unificada, mas ainda assim
mantinha-se como o projeto de integração mais bem-sucedido no mundo e os europeus também demonstravam disposição para buscar a união política no longo prazo. Assim,
a União Europeia se fortalecia, aos poucos, como um dos
principais atores das relações internacionais contemporâneas.
Contudo, a integração europeia começou a entrar em
declínio após a crise econômica de 2008, iniciada nos Estados Unidos. Primeiramente, a Grécia, que já tinha feito gastos excessivos com as Olimpíadas de 2004 e o aumento de
salários de servidores públicos, sem que o governo tivesse
condições de pagar, sofreu os efeitos. Gastando mais do que
arrecada, o país acabou por ficar com uma dívida de mais
de 150% do PIB. Sem condições de pagar, recorreram ao
FMI, mas este não podia socorrer sozinho o país. O Banco
Central Europeu também precisou intervir na crise grega
e, para receber a ajuda, a Grécia passou a adotar uma política de corte de gastos, demissões de servidores públicos e
aumento da aposentadoria, o que derrubou a popularidade
do governo.
A crise econômica não se restringiu a Grécia: vários
países, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França e
Reino Unido sentiram os efeitos da crise financeira de 2008.
A Itália ficou com uma dívida pública de 120% do PIB. O
desemprego aumentou muito por toda a Europa. Tentando
encontrar uma forma de enfrentar os desafios, os europeus
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chegaram a discutir a possibilidade de acabar com o euro
ou de excluir a Grécia do bloco, mas também relutaram em
fazê-lo e buscaram formas alternativas, para manter a união
no continente – o que garantiu a União Europeia vencer
o Prêmio Nobel da Paz, em 2012. Mas as dificuldades em
enfrentar a crise econômica começavam a por em xeque o
processo de integração.
Durante anos, os partidos tradicionais de vários países criaram um modelo econômico em que a dívida aumenta enquanto a capacidade de pagá-la diminui. Assim, com
a crise, começou a surgir em muitos países descrença em
relação aos políticos tradicionais. Na Alemanha, a primeira-ministra Ângela Merkel passou a perder popularidade gradativamente. Na França, o então presidente Nicolas Sarkozy
não conseguiu se reeleger em 2012, perdendo para o socialista François Hollande – que, em cinco anos de governo,
também teve dificuldades para enfrentar a crise econômica
e se tornou impopular.
Esse cenário de descrença em relação aos políticos
tradicionais, somado a crise econômica, contribuiu para
fortalecer um discurso contra a integração europeia, que
já começa a demonstrar fortes efeitos. Em junho de 2016,
o Reino Unido aprovou um referendo para sair da União
Europeia. Há quem diga que isso já era esperado, pois os
britânicos sempre estiverem um pouco “à margem” do bloco, como na decisão da Inglaterra de não adotar o euro. Mas
o discurso contra a União Europeia que se observou lá não
foi um caso isolado: nas eleições presidenciais na França,
que ocorreram recentemente, a candidata Marine Le Pen
defendeu a saída de seu país do bloco. Le Pen não foi eleita,
mas obteve margem expressiva de votos no primeiro turno
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e chegou a ir para o segundo. Discursos semelhantes ao dela
se espalham pela Europa.
A crise europeia deixa evidente a dificuldade de se
enfrentar um cenário econômico adverso com um modelo
liberal de mercado e, ao mesmo tempo, mostra como a economia pode influir no campo da política. Essa influência
está se dando de tal maneira que, no longo prazo, o próprio
futuro da União Europeia parece incerto. Não há, em curto prazo, perspectiva de que a integração europeia venha a
acabar, mas seu desenvolvimento, tão bem-sucedido durante muitos anos, entrou em declínio. A União Europeia ainda
é, para todos os efeitos, o exemplo de integração mais bem-sucedido no mundo. Mas para que assim continue, e possa
aprofundar sua integração ainda mais, torna-se necessário
buscar novas formas para enfrentar a crise econômica. Do
contrário, discursos contra a integração ganharão força cada
vez mais. Se conseguir superar a crise atual, o bloco pode se
fortalecer ainda mais como ator nas relações internacionais
e um exemplo para outros processos de integração, como o
Mercosul e o NAFTA. A vitória de Emmanuel Macron, que
defende a integração europeia, nas eleições presidenciais na
França também é um sinal de que ainda existe, com alguma
força, um “senso de comunidade” no continente.
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JOÃO BOSCO BEZERRA BONFIM

Poeta, pesquisador e curador de eventos literários. Autor de obras como o
Romance do Vaqueiro Voador (LGE, 2004; Callis, 2010), com três dezenas de livros publicados, em poesia lírica, cordel, infantojuvenis e ensaios de Análise do
Discurso. Amador amador, seu primeiro livro de poesia foi publicado em 2002; e,
na sequência, vieram outros, como Pirenópolis pedras janelas quintais (Ed. Plano,
2002), Teoria do Beijo (2003); Passagens terrâneas e subterrâneas (LGE, 2004); e in
feito (Ed. do Autor, 2008). Entre os infantojuvenis, Lobo-Guará de Hotel (Callis,
2009) é um dos diversos infantojuvenis selecionados para o Catálogo de Bolonha,
da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FLIJ). Em parceria com Mateus
Rios, No reino dos preás, o Rei Carcará foi finalista do Prêmio Jabuti, 2010, na
categoria ilutração de livro infantil e juvenil. As publicações mais recentes são O
Rouxinol em cordel (DCL, 2015); e A botija encantada (DCL, 2017). No lugar de
curador de eventos literários, está à frente do projeto Jornada Literária do Distrito
Federal, com a terceira edição em 2018 e do projeto Poesia em Voz Alta, além do
Circuito de Feiras do Livro do DF. Na condição de escritor, mediador de leitura
ou de facilitador de oficinas de mediação de leitura e criação literária, João Bosco
tem participação em dezenas de eventos nacionais, tais como as Bienais do Livro
de São Paulo de 2008 e de 2010. Em Brasília, já realizou centenas de apresentações em escolas públicas, para falar de sua obra ou do tema cordel, pelo qual tem
especial preferência. No campo acadêmico, é licenciado em Letras (UnB, 1986),
Mestre (UnB, 2000) e Doutor em Linguística (UnB, 2009), com dissertação e tese
em Análise do Discurso. O gênero do cordel sob a perspectiva crítica da Análise
do Discurso, tese de doutorado, tem servido de base para suas intervenções em
letramento literário, nas oficinas que ministra.
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FOLHAS DAS FOLHAS DO CERRADO
I
Cai cai Brasília
Em folhas de setembro
Desenha maravilhas
II
À tarde a cigarra
Zune intermitente
A nostalgia nas gentes
III
Concha arriba concha abaixo
Para uma não revelar
O que a outra esconde?
IV
Eixos norte sul leste oeste
Não é por falta de oriente
Que se perde seu ocidente
V
Jabá, sarapatel, sushi, seda de Taiwan
Jeans da Paraíba a feira do Guará nos enche
Olhos lembrança corpo barriga.
VI
Monumentais são as pernas
E bundas e peitos que passeiam
Domingo no Eixão para olhos satisfeitos
VII
Na W3 Sul se perdeu um sonho
De shopping aberto. Este se
Trancou em caixotes de céu desertos
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VII
Onde me leva este metrô?
Entre túneis abertos e fechados céus?
Se meu coração não segue trilhos!
VIII
Passarela conic-rodoviária
O balé diário da cidade
Ponte para o infinito
IX
Rodoviária: onde mais
Nossa alma pagaria por
Nossa passagem diária?
X
Setor comercial Sul
De dia transa as finanças
À noite são outras transas
XI
Tutancamon achou legal
Montar barraca na pirâmide
Do Teatro Nacional
campo da esperança
que esperar desse espiralado campo?
se ao céu se só
elevam as sementes,
que fazem cavadas
no chão essas covas?
Os viventes se movem
pastel de cana e caldo de queijo
pastel de vento e caldo de desejo
pastéis inventam sugerem despejos
sonhos de vento arrebatam fingidos beijos
às cinco da manhã, difíceis trôpegas
as pernas sentem o cheiro de
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urina mal curtida dos não-dormidos
insones na rodoviária, que tem mais
luzes que assentos, mais placas que
ônibus, mais olhos que desejos mais
desejos que bocas, mais bocas que
comida às oito na rodoviária já é meio
dia para quem acordou às cinco e saiu do
gama recanto das emas Paranoá brasilinha e meio
dia já é fim de jornada para quem nem vai
almoçar pastéis de vento caldos de desejo às
seis ave marias escuridão já embota
o cérebro embota o estômago embota
as botas nove da noite já é
hora de dormir pastéis de desejo
caldos de despejos à meia noite lembra?
que dia foi ontem se lembra pastel de
cana e caldo de queijo na rodoviária
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JOÃO CARLOS TAVEIRA

Nasceu em Caratinga, Minas Gerais, aos 17 de setembro de 1947.
Em 1969 mudou-se para Brasília, onde trabalhou na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e na Viação Aérea São Paulo (VASP). Com formação
em Letras Neolatinas, trabalha como revisor, copidesque e coordenador editorial.
Tem publicados dez livros, sendo oito de poesia, um de fortuna crítica e outro de
sonetos, antologia que reúne 15 poetas de Brasília, em parceria com Jarbas Júnior.
Já participou de diversos dicionários, antologias, revistas e enciclopédias, no Brasil
e no exterior. Tem-se destacado como palestrante em feiras de livros, escolas e
eventos literários, e também como crítico e ensaísta, com publicações em jornais e
revistas. É colaborador do Programa Vesperal Lírica, da Brasília Super Rádio FM,
desde 2008. Durante 10 anos foi editor da revista Literatura, de Nilto Maciel, e
editou também a revista DF-Letras, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por
cinco anos. Pertence à Academia Brasiliense de Letras, à Academia de Letras do
Brasil, à Associação Nacional de Escritores e ao Instituto Histórico e Geográfico
do Distrito Federal, de que foi vice-presidente. Em 1994, recebeu do Governo do
Distrito Federal a Comenda da Ordem do Mérito Cultural de Brasília, por relevantes serviços prestados à comunidade. Em 2012 é publicada por Alan Viggiano
A Fortuna Poética de João Carlos Taveira — Lições de Poesia (Editora Ideal). E,
em 2013, Taveira participa do livro La Poesía Está en el Viento, Proyecto Cometa
Literaria da Embajada de España en Brasil (Thesaurus Editora).
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CARTA A PROPÓSITO DE UMA
CRÔNICA
Dileto amigo Nilto Maciel,
L’après-midi d’un faune (A tarde de um fauno) é um
dos poemas mais famosos de Stéphane Mallarmé, escrito em 1865 e publicado onze anos depois, com ilustrações
do pintor impressionista Edouard Manet (muito apreciado
pelo saudoso José Hélder de Souza). O poema conta a história, em clima sensual, de um fauno que toca sua flauta nos
bosques e fica excitado com a passagem de ninfas e náiades,
e tenta alcançá-las em vão. Então, cansado e triste, cai em
sono profundo e passa a sonhar com visões que o levam,
afinal, a atingir os objetivos que não tinha alcançado dentro
da realidade.
Claude Debussy, por sua vez, encantado com a preciosa joia, resolve musicá-la e nos lega o belíssimo poema
sinfônico Prèlude à l’après-midi d’um faune, que virou paixão auditiva de muita gente. Era inclusive a peça favorita de
Herbert von Karajan nas suas temporadas com a Orquestra
Filarmônica de Berlim. Mas essa é outra lenda!
E assim a poesia de Mallarmé e a música de Debussy
acabaram inspirando um balé com o mesmo título. Mas, em
1912, a criação de Vaslav Nijinski foi muito revolucionária
para a época por sua sensualidade explícita e exagerada. Por
isso, ficou proibida por algum tempo. Hoje, felizmente, é
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peça corriqueira nos teatros do mundo inteiro e possui milhares de gravações espalhadas pelos quatro cantos da Terra.
Nilto, depois dessa introdução talvez desnecessária,
quero lhe dizer duas coisas importantes. A leitura da sua crônica-ficção em homenagem a Ronaldo Werneck trouxe-me,
entre outros sentimentos, a satisfação de ver que o poeta e
cronista mineiro está em muito boa companhia: Lina Peixoto
e Ronaldo Cagiano, ambos também de Cataguases e amigos
fraternos nascidos na mesma região que eu, que aterrissei no
planeta Terra em plena Caratinga, bem ao lado de Carangola
— terra do nosso poeta Anderson Braga Horta.
A outra coisa é com relação à beleza do seu texto. Que
maravilha! Cada dia dá gosto ler e reler o que você escreve.
A precisão da linguagem e o erudito manuseio da sintaxe me
lembram o escritor egípcio Nagib Mahfuz, que sabe os mais
sutis segredos das técnicas de narrativa como você. Confesso
que sua Verônica me lembrou por um momento certa pessoa,
mas, graças aos deuses gregos e egípcios, a lembrança infeliz
desfez-se no ar como a fumaça do meu cigarro.
Meus parabéns aos dois, você e Ronaldo, pela interação espírito-textual que deságua nessas linhas lindamente
construídas. Como diria Márcio Catunda, aliás, outro homenageado por você dias atrás, somos na verdade os “herdeiros do amanhecer”, meio perdidos, meio achados, na
grande floresta do mundo, como aquele fauno cansado e
triste de Mallarmé, de Debussy e, agora, de Nilto Maciel —
o feiticeiro que jamais será devorado pelo próprio feitiço.
Fraternalmente. João Carlos Taveira
Brasília, 31 de agosto de 2011.

109

DOIS POEMAS DE JOÃO CARLOS
TAVEIRA
POEMA PARA CHARLOTTE
Tudo está terminado.
Eu parto para o infinito,
enquanto preparas
o leito de rosas
para o meu corpo
exangue.
Vê e não te queixes.
A vida nos deu o amor
e suas possibilidades.
Mas não sabemos
do frágil instante
em que o pássaro
faz seu ninho.
Nem a primavera
há de nos culpar
pelo infortúnio
do desencontro.
Então, perdoa-me
e sê feliz.
E se puderes, ainda,
dá-me o último beijo,
que o minuto
não se extingue
na eternidade.
Vai e esquece tudo!
(Do livro inédito Biografia do instante)
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VISTA PARCIAL
Sou pouco exato
dentro de mim.
Meu ser se situa
na forma do espanto.
Criei ferrugem
em cada gesto,
e meu pensamento
é corpo adquirido.
Sou muito pouco
de mim mesmo:
visualizo a dor
com os olhos do mundo.
(Do livro O Prisioneiro, 1984; 2.ª edição, 2014.)
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JOEL DE MEDEIROS

Nasceu em Itapetim (PE), em 20 de dezembro de 1942. Veio para Brasília em
1960. Bacharelou-se em Administração Pública e de Empresas. Especializou-se em
Recursos Humanos. Fez pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Foi servidor
da Companhia Urbanizadora da Nova Capital. Ocupou cargos e exerceu funções
no Governo do Distrito Federal. Foi servidor de nível superior do Ministério da
Fazenda. Foi professor da Universidade Católica de Brasília. Colaborou em outras
entidades de ensino. Aposentou-se no Ministério Público Federal, lotado na Procuradoria Geral da República. Bibl.: Além dos Ventos, 2005.
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ABISMO DE DELÍRIO
Eu quero juntar-me a ti
Como quem recria a vida,
Como quem se agarra ao topo.
Aonde fores, irei silencioso
Como um selo recém-postado.
E mesmo que o cosmo se oculte,
Nada mais me fará longe de ti.
Oh, audaz e maravilhoso ser!
Leva-me ao teu doce pecado,
Até chegar ao fim do desejo,
Com abismo de delírio e paz.
Vês a atmosfera que te sustenta
A cada instante te faz mais bela;
Nada sai de lugar se nada existe.
Deixa à vida o mistério de viver;
Ao amor, a alegria de te amar.
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JOLIMAR CORRÊA PINTO

Nasceu em Juiz de Fora (MG), em 13 de março de 1936. Dipl. em Direito.
Veio para Brasília em 1962. Advogado, escrevente em cartório-crime, assessor de
desembargador, funcionário da Câmara dos Deputados. Pertence à Associação Nacional de Escritores. Colabora em periódicos. Bibl.: Até breve, Luciana, 2010, Versos implacáveis, 2018.
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CANÇÃO DE AMOR
Já não há mais vazio porque tu chegaste.
Surgiste como uma nota solitária,
Quase imperceptível...
Depois uma escala...
Sustenidos...
Acordes...
E então percebi a melodia plena
Em todo o seu esplendor.
Belas e insinuantes composições
Inebriaram os meus sentidos
Com as sutilezas do moderato
e as mais altas vibrações,
Em uma ascendência atordoante,
Seguida de remansos repousantes.
Fenômenos corpóreos e espirituais
– reais e transcendentais.
Vieste para compor uma canção de amor.
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JORGE DE SÁ EARP

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 25 de junho de 1955. Cursou Letras na PUC-Rio. Como diplomata serviu na Polônia, Holanda, Gabão, Bélgica, Romênia,
Equador, Costa Rica e Itália. Pert. à Associação Nacional de Escritor. Bibl:. Feixe de Lenha (poesia), 1980; No caminho do vento, 1983; O ninho, 1986; Sudoeste, 1991; Passagem secreta, 1993; Ponto de fuga, 1995; O cavalo marinho, 1997; A
cidade e as cinzas, 2002; Areias pretas, 2004; O olmo e a palmeira, 2006; O legado,
2007; O novelo, 2008; As marés de tuala, 2010; Bandido e mocinho, 2012; Quatro
em Cartago, 2016.
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MEDITAÇÃO
Tempos sem flores
De multifacetados fatos
E de peitos arrebatados.
Tempo de acetato,
De vítreos comércios,
De avenidas sem fim.
Pensa e espera:
Conversa com teus manes
E teus sonhos secretos
Por entre becos e vielas.
Conversa com retratos e alcova,
Com pérolas e canastras;
Eles te darão o rumo.

HIATO
Não falei de doçuras,
descalabros e escafandros.
De comissuras e fissuras
De beijos e abraços vis.
Não falei do trem-fantasma
Nem do nosso amor escuro:
Falei de pássaros e hierofantes.

A FUGITIVA
Das coisas da rua seria senhora.
Aboliria o vento e rumaria a esmo.
Sobraçaria galochas e jogos para a estrada.
Esse o momento específico da fuga.
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Sentiria senzalas no fosso de pedra,
embarcaria relógios para o sumo do tempo e
vagaria pelas ruas dispersas
até encontrar a fonte, o ninho, o berço, o abrigo:
Vestida de hera.
No casaco embalou diário e tabaco
Para as horas de maior aflição.
Nas meias dinheiro e talco e
No seio a chave do quarto.
Quero meta, quero meta – ela dizia escalavrada.
Nos bosques cerrados se engolfaria
Alfinetada por um jasmim.
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JOSÉ CARLOS BRANDI ALEIXO

Nasceu em Belo Horizonte (MG), em 28 de setembro de 1932. Filho do escritor Pedro Aleixo. Fez mestrado e doutorado em Ciência Política, licenc. em
Teologia, Filosofia e Letras Clássicas. Professor universitário, chefe de departamentos, diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da UnB, vice-presidente
da Sociedade Bolivariana de Brasília, diretor do Instituto Brasileiro de Relações
Internacionais. Pertence à Academia Marianense de Letras, à Academia Brasiliense
de Letras, à Academia Mineira de Letras, à Associação Nacional de Escritores, ao
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, à Academia Norte-Americana de Língua Espanhola, ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Cidadão
Honorário de Brasília. Colabora em periódicos. Participa das obras América Latina: políticas exteriores comparadas, 1984, Grupo Editor Latino-Americano, Buenos Aires; La pace in América Latina, 1987, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Roma; Brazil’s Economic and political future, 1988, Boulder, Westview; Doctrina
social de la Iglesia en América Latina, 1992, Bocota e Celam; Pedro Aleixo Jornalista,
1997, Fundação Assis Chateaubriand; Instituto Histórico e Geográfico do Distrito
Federal – Patronos, 2007, org. de Napoleão Valadares. Bibl.: The catholic church and elections, 1969; A integração latino-americana, 1970; O voto do analfabeto,
1982; Vision y actuacion internacional de Simón Bolivar, 1984; O Brasil e a América Central, 1984; Pedro Aleixo, itinerário de um liberal, 1986; Brasil y Panamá,
1994; O Brasil e o Congresso Anfictiônico do Panamá, 2000; História do futuro,
2005; Pedro Aleixo retratado pelo Estado de Minas: subsídios para estudar sua vida
e obra, 2006; Traços marcantes da vida e obra de Pe. Antônio Vieira, 2008; Relação
entre Brasil e Filipinas: uma visão abrangente, 2009.
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SIMÓN BOLÍVAR E O BRASIL
Há personalidades que merecem ser lembradas frequentemente. Simón Bolívar é uma delas.
Com muita propriedade, observou o Professor Sílvio
Júlio sobre Bolívar: “Manejava a pena com desembaraço e
a certeza de um ‘Sarmiento’, ocupava a tribuna com a elegância e a eloquência de um ‘Martí’, dirigia as nações com a
mesma maestria que não o abandonava à cabeça dos exércitos”.
Os cem textos reunidos pelo renomado Leopoldo Zea
em Fuentes de la Cultura Latino-Americana começam com
a histórica “Carta de Jamaica” (1815) de Bolívar e concluem
com três artigos primorosos de José Martí (1853-1895) sobre ele.
Em 20 anos de vida pública perlustrou terras banhadas pelas bacias do Orinoco, do Amazonas e do Prata. Presidiu a Grã-Colômbia, o Peru e a Bolívia.
O periodista brasileiro Hipólito José da Costa (17741823), exilado em Londres, fundador, em 1808, do Correio
Braziliense, apoiou as lides independentistas de Francisco
Miranda, de Bolívar e de outros próceres.
Em Lisboa, antes de 7 de setembro de 1822, Silvestre
Pinheiro Ferreira — Chanceler do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves — empenhou-se em que seu projeto
de “Tratado de Confederação e mútua garantia da independência dos Estados que nele se mencionam” chegasse a Simón Bolívar, “cuja influência e prestígio militar e político na
América era imenso”.
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O Brasil designou Theodoro José Biancardi para representá-lo no Congresso Anfictiônico do Panamá, convocado por Simón Bolívar pela Circular de Lima de 7 de dezembro de 1824. Por razões alheias à sua vontade, não pôde
comparecer a ele. O Governo do Brasil, contudo, continuou
dando-lhe importância. Em 1941 adq uiriu as únicas Atas
remanescentes conhecidas do Congresso. Na tarde de 18 de
novembro de 2000, na Cúpula Ibero-Americana de Chefes
de Estado e de Governo reunida no Panamá, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso entregou-as, em depósito, à
Presidente Myreia Moscoso.
Em 3 de fevereiro de 1827, Dom Pedro I recebeu —
com manifesto agrado e em audiência solene — Leandro
Palácios, o primeiro Enviado Extraordinário e Ministro
Plenipotenciário da Grã-Colômbia no Brasil designado por
Bolívar.
Em 30 de abril de 1830, em Bogotá, o Libertador acolheu, cordialmente, Luís Souza Dias, primeiro Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário do Brasil. Afirmou
ele:
A missão de que vindes encarregado por parte de S. M. o Imperador do Brasil junto ao Governo da Colômbia me enche de satisfação, porque ela será um vínculo de amizade entre ambas nações. O
Império do Brasil, recentemente criado pelo seu ilustre monarca,
é uma das garantias mais poderosas que as Repúblicas da América
receberam no curso de sua independência. Dando vosso Soberano o
belo exemplo de submeter-se, espontaneamente à constituição mais
liberal, se fez credor do aplauso e da admiração do mundo.

Grande elo entre Brasil e Simón Bolívar é o intrépido
pernambucano José Inácio de Abreu e Lima (1794-1869).
Em carta de 18 de fevereiro de 1819, escrita em Angostura
— hoje “Ciudad Bolívar” — e destinada a Bolívar, prontifi121

cou-se a “sacrificar-se pela independência e pela liberdade
da Venezuela e de toda a América do Sul”. Foi condecorado
pelo heroísmo nos combates de Boiacá e de Carabobo. Em
1824, Abreu e Lima levou reforços ao Peru para a luta pela
independência. Em 1829, foi ascendido por Bolívar a General de Brigada. A pedido do próprio Libertador, escreveu
sua defesa.
Em Caracas, no monumento “La Nación a sus Próceres” há louvor “a los oficiales extranjeros que contribuyeron
a la causa de la independencia”. Um deles é o General de
Brigada Abreu e Lima.
Em 12 de outubro de 1978 ocorreu, no Rio de Janeiro,
a inauguração da estátua equestre de Simón Bolívar doada
ao Brasil pelo Governo da Venezuela. A Delegação Venezuelana foi chefiada pelo Ministro José Luis Salcedo-Bastardo. Houve a presença do Governador Faria Lima, do Prefeito Marcos Tamoyo e de muitas outras autoridades civis e
militares do Brasil e da Venezuela, assim como de alunos da
Escola Municipal Bolívar.
Em 6 de novembro de 1979, no primeiro dia de sua
viagem a Caracas, o Presidente João Batista Figueiredo depositou coroa de flores junto ao sarcófago de Simón Bolívar.
Na mesma data, recebeu do Presidente venezuelano Luis
Herrera Campins o colar da Ordem do Libertador.
O Presidente Luis Herrera Campins começou, em 10
de agosto de 1981, visita de quatro dias ao Brasil. No seguinte 12 de agosto, ele foi homenageado, no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O seu Presidente, Pedro Calmon, presenteou-o com belo quadro a óleo de
Abreu e Lima. No mesmo dia, Herrera Campins depositou
coroa de flores junto à estátua equestre de Simón Bolívar.
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Em 1983, houve, no Brasil, grande comemoração do
bicentenário do nascimento de Simón Bolívar. Muitas das
conferências sobre o tema foram publicadas no ano seguinte.
Em 27 de dezembro de 1983, foi inaugurada — na
Avenida Agamenon Magalhães, entre as cidades de Olinda
e Recife — Estátua Pedestre de Bolívar doada pelo Governo
da Venezuela.
Em 25 de abril de 2003, com a presença de Hugo Chávez, Presidente da Venezuela, e do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, foram inaugurados, na cidade pernambucana
de Abreu e Lima (situada a menos de 20 km da capital do
Estado), bustos de Simón Bolívar e de Abreu e Lima.
Bolívar recebeu muitas outras significativas homenagens. País por ele governado conserva o nome de Bolívia.
Lord Byron (1788-1824) deu a iate seu o nome do Libertador. Na constelação “Bufo Borealis” (12-16 / 30º-75º), uma
das estrelas celestes denomina-se “Bolívar”.
Em 2018 podemos concordar com as palavras proféticas proferidas, em 17 de junho de 1825, por José Domingo Choquehuanca: “Con el tiempo crecerá vuestro nombre
como crece la sombra cuando el sol declina”.
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JOSÉ JERONYMO RIVERA

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 12 de junho de 1933. Diplomado em
Engenharia, em Administração e em Economia. Veio para Brasília em 1961. Engenheiro fiscal, diretor financeiro da Shis, professor universitário, auditor fiscal do
Tesouro Nacional, assessor parlamentar da Câmara dos Deputados. Colabora em
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O CEMITÉRIO MARINHO
(Paul Valéry – Tradução de José
Jeronymo Rivera)
Ó minha alma, não aspires à vida imortal,
mas esgota o campo do possível.
Píndaro
O teto calmo, onde as pombas caminham,
Palpita em meio às tumbas, entre os pinhos;
O sol a pino com seu fogo inflama
O mar, o mar sempre a recomeçar!
Ó recompensa após longo pensar
O olhar que à paz dos deuses se derrama!
Que pura trama de finos fulgores
Brilha em diamantes de invisíveis cores,
E quanta calma aí parece haver!
Quando no abismo o sol faz uma pausa,
Trabalhos puros de uma eterna causa,
Cintila o Tempo e o Sonhar é saber.
Tesouro estável, templo de Minerva,
Massa de calma, e visível reserva,
Água exigente, Olho que em ti, secreto,
Tens tanto sono sob um véu de brasa,
Ó meu silêncio!... Dentro da alma casa,
Mas cimo de ouro com mil telhas, Teto!
Templo do Tempo, que um sopro resume,
Cimo puro a que ascendo, e aí me acostumo,
Em meu olhar marinho todo inteiro;
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E –aos deuses minha oferenda suprema–,
Semeia uma cintilação serena
Sobre a altitude um desdém altaneiro.
Tal como o fruto em gozo se desfaz,
Como sua ausência em delícia ele faz
Na boca onde sua forma se esgotou,
Aspiro aqui o meu fumo futuro,
E canta o céu ao espírito maduro
A mudança das margens em rumor.
Céu, vero céu, vê que transformação
Em mim! Após o orgulho, e esta inação
Estranha, mas tão cheia de poder,
Eu me abandono a esse brilhante espaço,
Sobre os mortos a minha sombra passo,
Que me submete só com se mover.
Minha alma exposta às tochas do solstício,
Eu te sustento, admirável justiça
Da luz, com tuas armas sem piedade!
E te retorno, pura, ao teu lugar:
Contempla-te!... Mas a luz retornar
Supõe de sombra uma triste metade.
Oh! pr’a mim só, a mim só, em mim mesmo,
Junto de um peito, às fontes do poema,
Entre o vazio e uma pura aventura,
Espero ouvir minha grandeza interna,
Sombria, amarga e sonora cisterna
Soando na alma uma cova futura!
Sabes, falso cativo das folhagens,
Golfo roedor destas magras grilhagens,
Sobre meus olhos, segredos ardentes,
Que corpo arrasta-me ao fim preguiçoso,
Que fronte o atrai para esse solo ossoso?
Uma centelha aí pensa em meus ausentes.
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Fechado, santo –fogo sem matéria–,
Sob essas tochas, fragmento de terra
À luz exposto, eu amo esse lugar
De pedras, de ouro e de árvores sombrias:
Lá treme o mármore entre as sombras frias,
Lá, sobre as tumbas, dorme fiel o mar!
Cão esplêndido, afasta o adorador!
Quando, só, com um sorriso de pastor,
Apascento, carneiros misteriosos,
A branca tropa de tranquilas tumbas,
Delas afasta essas prudentes pombas,
Os sonhos vãos, e os anjos curiosos!
Aqui chegou, e é preguiça o futuro.
Nítido inseto escalavra a secura;
Tudo queimou, tudo desfez-se no ar
Em não sei qual severa e rara essência...
A vida é vasta, é sempre ébria de ausência,
E a amargura é doce, e o espírito é claro.
Os mortos estão bem sob essa terra
Que os reaquece e seca o seu mistério.
Lá no alto o sol, o sol sem movimento
Cogita em si, contente de si mesmo...
Fronte completa e perfeito diadema,
Sou mutação em ti, secretamente.
Só tens a mim pr’a conter teus temores!
Vicissitudes, dúvidas e dores
São jaças do teu grande diamante...
Mas em sua noite assim cheia de mármores,
Um povo errando entre raízes de árvores
Já tomou teu partido lentamente.
E se fundiram numa ausência espessa,
A roxa argila hauriu a branca espécie,
Da vida às flores já passou o encanto!
Dos mortos, onde as frases familiares,
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A arte pessoal, as almas singulares?
A larva fia onde nascia o pranto.
Os gritinhos das jovens titiladas,
Os olhos, dentes, pálpebras molhadas,
O seio sedutor que excita o fogo,
Sangue que brilha em lábios que se rendem,
Prendas finais e dedos que as defendem,
Vai tudo sob a terra e volta ao jogo!
E tu, grande alma, acaso tu te fias
Num sonho sem as cores de mentira
Que a olhos de carne a onda e o ouro trazem?
Cantarás, quando fores pura essência?
Tudo foge! É ilusão minha presença,
As aflições mais santas se desfazem!
Magra imortalidade atra e dourada,
Consoladora de horrores coroada,
Que tens na morte o seio teu materno,
O belo engano e o artifício piedoso!
Quem não conhece, e não teme, medroso,
Esse crânio vazio e o riso eterno?
Profundos pais, frontes desabitadas,
Que, sob o peso de tantas pazadas,
Sois essa terra e os passos nos turbais,
O fiel roedor, o verme irrefutável
Não é p’ra vós, sob a lousa imutável,
Vive de vida, não me deixa em paz!
É amor, talvez, ou ódio, o que ele sente?
Tão perto assim de mim –secreto dente–,
É para ele indiferente um nome!
Que importa! Ele vê, e sonha, e toca, e quer!
Ama esta carne, e por mais que eu fizer,
P’ra esse vivente eu vivo, e sua fome!
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Zenão! Cruel Zenão! Zenão de Eleia!
Tu me feriste com essa flecha – ideia
Que vibra, alada, voando sem voar!
O som me cria e a flecha me é mortal!
Sol!... Que sombra de tartaruga na alma,
Aquiles sempre imóvel a marchar!
Não, não... De pé! À era sucessiva!
Quebra, meu corpo, a forma pensativa!
Bebe, meu seio, a nascença do vento!
Uma frescura, do mar exalada,
Devolve-me a alma... Ó potência salgada!
Corramos à onda, p’ra exsurgir vivendo!
Sim! Grande mar de delírios povoado,
Pele de fera e manto iluminado
Por um sol em mil ídolos partido,
Hidra absoluta, de tua carne azul
Ébria, que a própria cauda mordes, fúlgida,
Em tumulto ao silêncio parecido,
Ergue-se o vento!... Força é ousar-se vivo!
O ar imenso abre e fecha meu livro,
A vaga iriada às rochas se esfacela!
Voai, voai, páginas deslumbradas!
Rompei, vagas! Rompei, águas aladas,
O teto calmo onde ciscavam velas!
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O VELÓRIO DO VELHO-BOCA1
O morto, esticado a minha frente, tem a inescrutável
idade dos velhos mortos. Eu diria setenta, setenta e cinco
anos, se me atenho apenas ao olhar fixamente perdido, às
rugas e aos ralos cabelos brancos – plantados nas laterais da
cabeça – de um branco fosco-amarelado. Em comprimento
não ultrapassa, com desenvoltura, o metro e meio, se tanto.
É largo de corpo e de uma magreza encorpada. E noto-lhe
as mãos. São mãos enormes para o mirrado tronco. Mãos
grossas, nodulosas e, deixam entrever, acostumadas ao trabalho rude.
No mais, chamam minha atenção: a pele cor de champanha, levemente queimada pelo sol, se isso é possível, os
olhos e a boca. Uns olhos miudinhos e incrivelmente azulados (ainda visíveis), e a boca deixando escapar um meio
sorriso como antes, em vida, a qualquer motivo ou sem nenhum. Sorriso formado em finos e bem delineados lábios,
e expondo à minha curiosidade o dourado dos dentes. O
conjunto reafirma o acerto de seu apelido: Velho-Boca. É,
exatamente o Velho-Boca, sem outro nome tão facilmente
conhecido. E certamente ele o tinha, mas os dentes ofuscaram eventuais interesses pela descoberta do verdadeiro, o de
batismo, o oficial. Faria diferença? Não, concluo sem procurar saber a opinião de curiosos no homem, se algum houver.
Deixo a memória perder-se no passado, enquanto
procuro descobrir o motivo de estar aqui, na casa do morto. Um morto deitado como todos os mortos e quase so1

1o Prêmio Internacional Plural 1985 – México
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lenemente florido, exceto pela qualidade das des-coloridas
pétalas a arrodeá-lo. Murchas copas que mal completam o
enorme vão livre do espaçoso caixão reservado ao pequenino defunto que, nas mãos, leva o inexorável terço de volumosas contas cuidadosamente entrelaçado nos dedos. E
por um momento chego a crer no mágico poder de tal coisa influenciar sua entrada num inexistente éden; ele bem o
mereceria.
O ambiente é arruinadamente simples e os poucos
circunstantes permanecem calados e imóveis. Mantêm um
respeitoso e exagerado silêncio e, desconfio, dirigidos mais
à minha presença do que ao falecido. Apenas um presente mexera-se ante a ordem de arranjarem “uma cadeira pro
doutor”, e vejo-me compelido a aceitar a oferta.
Assim, permaneço sentado e ignoro o porquê de não
me levantar, de não abandonar o casebre abafado, de não
escapar do incômodo cheiro das flores. E permaneço indiferente aos olhares, ao zunzum discreto e aos intimidados e
raros dedos apontados na direção do estranho, de mim.
Ouço o cochicho: “É um amigo do Boca”, e proíbo à
minha curiosidade identificar o palrador. Mantenho-me estático, a recordar vivo o agora morto.
Ele vendia doce-gelado quando o conheci. Eu teria
uns cinco ou seis anos e morava no começo da cidade, bem
antes dos longos e irregulares quarteirões de casinhas desalinhadas e ruas desprovidas de pavimentação, cobertas de
areias. Digo começo da cidade quando hoje inexiste o esquecido e antigo logradouro. A febre de construções a tudo
destruiu e lá, exatamente lá, ergueu-se uma monstruosa e
imensa praça de concreto absurdamente desprovida de verde; nada mais que um mar de pedras pontilhado com tubos
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de cimento enxertados de mirradas árvores; infrutífera tentativa de replantar a vida: eis a praça e o crime.
A rua sombreada de oitizeiros e retorcidos e cabeludos fícus-benjamins; os retilíneos e paralelos braços de aço
por onde corria o vagaroso bonde; os gritos da meninada
batendo-se em renhidas partidas de futebol; a casa onde eu
nasci e o pesado prédio do colégio estão no ontem. Foi-se
a rua do começo da cidade e a cidade virou metrópole sem
início e sem fim. Mas quando eu tinha meus cinco ou seis
anos havia tudo e havia a rua. E foi nela que o Velho-Boca
se fez conhecer aos berros do anúncio do seu “Doce-gelado,
queeeem vai querer?”.
E eu quis e nós quisemos. Quisemos seus picolés alegremente oferecidos, da mesma forma que quisemos uma
infinidade de guloseimas surgidas no seu rasto de bandeirante do comércio ambulante e bem sucedido.
Vivia-se, então, a época do merxandáisin do grito. Gritava o Boca, gritava o seu Cruzeta-tá-na-hora, gritavam os
anônimos e sujos vendedores de tripas e os desconhecidos
mercadores de peixes. Gritavam e passavam os doidos da
cidade, que eram muitos e corriam atrás da gente, passavam
todos os que queriam, passava a vida, passava o mundo.
Ouço uma insistente ladainha e acabo emergindo de
minhas lucubrações. Enquanto eu permanecera em profundo devaneio, os amigos do defunto haviam iniciado a
tirada do terço. A cadenciada cantilena, repetida e repetida
dezenas de vezes, não me anima a participar da oferenda
religiosa e, de súbito, vejo-me frente ao Velho-Boca. Deliberadamente fecho olhos e ouvidos ao presente e permaneço
no antes. No antes do comércio das chegadinhas, quando
o extinto de agora ainda atravessava muito vivo a minha
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rua, levando à cabeça sua caixa de sorvetes só depois, por
ocasião de meus doze ou treze anos, ele se bandearia para
as chegadinhas, comercializando-as ao toque encantado do
triângulo.
Copinho ou picolé? ele perguntava.
Eu verificava escrupulosamente meus minguados tostões e optava pelo que desse. Assim, o Velho-Boca, àquela
época bem mais jovem, porém nunca Jovem-Boca, foi ficando meu amigo. Punha o copinho mais cheio, uma mistura de sabores, fiava-me um picolé. Tudo isso, indiferente
se meu bolso seria capaz de saldar a dívida das comilanças.
Eu era o “doutor-zinho” e ele, formalmente, o “seu Zé”. Claro, eu não conhecia o apelido do homem, então, e o “seu
Zé” saía espontâneo; por uma questão de respeito natural ao
mais idoso, ao que me atendia obsequioso e me dispensava
seu sorriso de dentes de ouro e desinteressada amizade.
Dessa forma, cada um a seu modo, fomos crescendo
e atravessando os tempos. Eu mudei de casa, subi em altura
e conhecimento, ganhei minha primeira bicicleta, acompanhei as inúmeras procissões teimosamente cumpridas nas
datas certas e mais compridas a cada ano, repletas de penitentes com pedras na cabeça e enxameadas de anjinhos azuis
escanchados no pescoço ou no colo dos pais, e seguidas pela
lutuosa banda de música da meganha puxando pungentes
dobrados em homenagem ao santo e ao bispo.
“Sua Santidade”, como éramos obrigados a dizer, desfilava impecavelmente paramentado numa batina colorida
e, abrigado sob o pálio, insolentemente refletindo os raios
do sol no bruto anelão de pedra arroxeada enfiado no dedo
cutucador da mão abençoadora, nos convocava à decência,
ao temor à Divina Providência e à obrigação de sermos eter134

namente obedientes à Igreja Romana. E mesmo enfeitado
desse jeito, num atravancado de tantos badulaques e penduricalhos, o bicho ia andando e balançando a cabeça ao feitio
de vaca-de-presépio!
Logo atrás dele, da eclesiástica autoridade, por seu
perfil de socó, à boca miúda chamado de “envelope aéreo”,
vinham o governador e o prefeito, os edis! aprendi a palavra
acompanhando as procissões, os opados e ricos senhores da
Ordem Terceira de algum santo que não me lembro e, por
último, depois da banda da meganha, o povão, o canelau. Aí,
justamente aí, íamos nós e o Boca. Contritos o quanto pudéssemos, nós íamos namorando as menininhas e o Boca,
aproveitando-se das paradas à frente das casas previamente
escolhidas para as bênçãos e a descansada dos carregadores do pesado andor do santo reverenciado, ia tratando de
vender seus doces-gelados. Em cada parada, às custas dos
donos das casas premiadas, esmeradas na apresentação, a
ostentação dos parapeitos das janelas recobertas com finíssimas rendas e bordados: uma beleza de se ver!
E no inopinado das más surpresas o Velho-Boca desapareceu. Pensamos que o homem havia sofrido um acidente, fora atropelado ou morrido; enfim, algo trágico sobreviera-lhe. Felizmente, enganamo-nos todos. Ao Boca
ocorrera apenas uma ocasional débâcle no seu ramo de negócios até então firme e suadamente estabelecido. A entrada
de grandes empresas no mundo dos gelados rompera seu
monopólio e abalara suas vendas. A novidade atacou célere
e o sorveteiro meu amigo perdera a freguesia.
Mas, sem tardança, ele retornou à luta arregimentando competente arma e nova guloseima: o toque do triângulo
apregoando as chegadinhas. Tiro e queda. Seu Boca passou
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a viver oferecendo o novo produto, os sequilhos, mantendo
a mesma filosofia de trabalho, as mesmas amizades e passando pelos mesmos lugares. E venceu. Até pessoas completamente alheias ao antigo produto, os sorvetes, tornaram-se consumidoras dos finos cones sequinhos e estalantes às
mordidas.
Do séquito de recém-conquistados fregueses, nem um
misterioso inglês, especulativamente controlado à distância
pela vizinhança ansiosa e bisbilhotante à presença do insular personagem na nordestina cidade, escaparia de se tornar
contumaz comprador da delicada iguaria do Boca. Mister
Riu (certamente Hill, desconfio, é mais provável), como se
chamava o súdito do rei a atual rainha ainda não havia assumido, teria descoberto o inigualável sabor das chegadinhas,
degustando-as no chá-das-cinco; no caso de mister Riu tomado em hora mais avançada, às seis e um pouquinho, após
sua vinda do serviço febrilmente pesquisado e jamais atingido pelos curiosos.
Depois escoaram-se os anos, eu continuei a vingar e
acabei entrando na faculdade. Foram anos em que a cidade
recebeu miríades de migrantes enxotados dos campos por
inclementes, rotineiras e duradouras estiagens, começou
a inchar, expandir-se e desaforadamente invadiu o leste, o
oeste e o sul. O norte escapou da mania de grandeza e da
especulação imobiliária por ser, afortunadamente, domínio
do mar.
Com tudo isso acontecendo, seu Boca manteve-se
frutificando. Ora das chegadinhas, ora aproveitando-se de
uma recidiva no consumo dos açucarados pirulitos por ele
levados espetados numa tábua equilibrada sobre uma vara
e embrulhadinhos um a um. E mudando o produto ele tro136

cava seu grito de guerra. Do “Doce-gelado, queeeeeem vai
querer?”, passara ao suave e ritmado toque do triangular
instrumento de aço, para finalmente nos apresentar algo
novo e baritonalmente cantado: “Olha o piiirulito, piiiii-irulito, piiirulito.”
Vejo-me interrompido.
Um cafezinho, doutor? perguntam-me.
Desse jeito, acordam-me, bloqueiam minhas divagações e, alheado e aborrecido, retorno ao velório.
As flores estão murchando rapidamente e resolvo
arriscar uma visada no falecido, no corpo do Velho-Boca.
Comprovo, ele não mudou e, parece-me, a qualquer instante vai se levantar. Dorme ou finge que está morto, penso,
enquanto olho a plácida face estampada, os lábios levemente entreabertos e as grandes mãos ásperas e nodulosas. Permaneço estacado, antevendo minha exasperante esperança
esvaecer-se, e, é óbvio, nenhum mínimo movimento vem
alterar a posição do ex-ágil ambulante. Estivesse vivo não
continuaria tão duro e muito menos deixaria, como lhe era
peculiar, de comunicar-se comigo, o «doutorzinho», no seu
linguajar, nas raras vezes em que antes vim aqui.
É, aqui onde estou e onde viria um dia encontrá-lo
doente. Já eu na profissão, apesar de somente quase-médico,
enquanto ele, meio bambo das pernas, insistia na pirulitagem. Eu morando noutra rua e noutro bairro, atacando-me
a novas amizades e mais vivido, ele teimoso e repetente em
mercadejar os doces espetadinhos nos palitos, e percorrendo seus ziguezagueantes caminhos de dantes.
Surge uma desarrazoada movimentação, frenético
arrastar de pés, e termino sabendo: é hora da despedida e
os familiares aprestam-se a fechar o caixão-morada-final do
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“seu Zé”, ouço dizerem; do Velho-Boca, para mim. Por uma
fração de tempo, infinitamente pequena, sonho em desvendar o derradeiro enigma, perguntar o verdadeiro nome do
meu amigo. Para quê?, interrogo-me e descubro-me sem
justificativa, sequer uma. Desisto e aceito: ficará sendo, pela
eternidade, o Velho-Boca.
Infelizmente sou lembrado. Múltiplos rostos súplices
parecem esperar que eu avance, faça um gesto, fale. Mantenho-me em silêncio, mudo; desanimo-me de ajudá-los na
fúnebre tarefa e permito aos menos afeitos às lembranças o
amargo trabalho. Escuto, entretanto, um “Chama o doutor”,
e imagino o receio do encarregado de me convocar.
É impossível fugir ao apelo e me levanto, apresento-me. Tomo uma das alças propositadamente livre e ao meu
lado e cumpro a sina: levo à sepultura mais um pouquinho
de minha infância.
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Daspet de Souza. Bibl.: Imposto do selo federal, 1965; Panorama tributário brasileiro, 1971; Bom Deveras e seus irmãos, 1988; Cartas & poemas, 1991 (em parceria); Sobre o mundo, 2001; Padre Peixoto, intelectual, político, sacerdote, 2007; Coroa
de sonetos, 2008; Crônica memorista, 2017.
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EU E O TEMPO
Passo a mão sobre o Tempo em meu cabelo,
Que era preto e o Tempo o matizou,
Agora, branco, dá-me prazer vê-lo
Pois tem a cor do Tempo que passou.
A experiência me dita e eu pelo
Tempo que vivo, e bom entendedor
De que o Tempo, com todo desvelo,
Cuida bem de mim, pondo-me onde estou.
Por essa razão, Tempo, eu te saúdo,
Cuidaste mesmo deste cabeçudo
Dosificando a dor, não o prazer;
Não me queixo de ti, Tempo, ao contrário,
Mexeste muito bem no meu fadário,
São 90 anos!... Como é bom viver.
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JOSÉ SANTIAGO NAUD

Nasceu em Santiago (RS), em 24 de julho de 1930. Diplomado e licenciado
em Letras Clássicas. Diretor do IEL/RS, professor pioneiro da FEDF, professor
fundador da UnB. Pertence à Associação Nacional de Escritores, cofundador, e ao
Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Colab. em periódicos. Detentor do prêmio de poesia no festival internacional da revista Quixote (P. Alegre,
1958), láurea no concurso nacional de poesia da revista Leitura (Rio de Janeiro,
1959), prêmio nacional de poesia no concurso de escritores da Fundação Cultural
do Distrito Federal (Brasília, 1965). Participa da Antologia dos poetas laureados
no concurso de poesia de leitura, 1958, organização de Carlos Ribeiro; Poetas de
Brasília, 1962, org. de Joanyr de Oliveira; A novíssima poesia brasileira, 1962, org.
de Walmir Ayala; Aqui, poesia, 1965, dir. de Ruben Yacovski; Antologia poética
da Geração de 45, 1966, org. de Milton de Godoy Campos; Antologia dos poetas
brasileiros, 1967, org. de Manuel Bandeira e Walmir Ayala; Antologia dos poetas de
Brasília, 1971; Brasília na poesia brasileira, 1982, ambas org. de Joanyr de Oliveira; Cuatro siglos de poesía brasileña, 1983, org. de Jaime Tello; Antologia da poesia
brasileira contemporânea, 1986, org. de Carlos Nejar; Nem madeira nem ferro podem fazer cativo quem na aventura vive, 1986 (coord.); Planalto em poesia, 1987,
org. de Napoleão Valadares; Capital poems, 1989, Thesaurus; Caliandra – poesia
em Brasília, 1995, André Quicé Editor; Cronistas de Brasília, vol. 2, 1996, org.
de Aglaia Souza; Poesia de Brasília, 1998; Poemas para Brasília, 2004, ambas org.
de Joanyr de Oliveira; Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – Patronos, 2007, org. de Napoleão Valadares. Bibl.: Poemas sem domingo, 1952; Cartas
a Juanila, 1953; Noite elementar, 1958; Hinos quotidianos, 1960; A geometria das
águas, 1963; O centauro e a lua, 1964; Ofício humano, 1966; Verbo intranquilo, 1967; Conhecimento a oeste, 1974; Dos nomes, 1977; Noção do dia, 1977; HB
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promontorio milenario, 1983; Pedra azteca, 1985; Vez de Eros, 1987; As colunas do
templo, 1989; O olho reverso, 1993; Memórias de signos, 1994; Os avessos do espelho,
1996; Antologia pessoal, 2001; 20 poemas escolhidos e um falso haikai, 2005; Fábrica
de ritos, 2 vol., 2008 – 2011; 47 poemas lusitanos, 2011; Cara de cão, 2018.
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DECLARAÇÃO DE AMOR
Morte, que sai da vida,
e pela vida
se renova sempre,
eu te amo.
Morte, natural
e idêntica,
que atenua os gestos bruscos
pela ânsia,
eu te amo.
Ó morte,
rigidez tão calma,
boca hirta,
ridente lírio
como eu amo,
eu te amo
porque sais da vida e concilias os corpos,
porque constelas as noites e as navegas,
porque és fidelidade inalterada,
porque iluminas o silêncio,
e és
a única porta aberta para os anjos.
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A ROSA DO AMOR
Canta minha boca a elipse do sexo,
sua propagação das formas puras,
o grito de mudez preso no inseto
e a vertigem de azul na asa da ave.
Canta meu ventre as espirais do sexo,
ciclos de anulação no amor, da fome,
superação de si, fome de seres,
mútua manducação de outro quociente.
Canta meu peito as órbitas do sexo,
força de redimir forças contrárias
e de fazer, dois corpos um, e ser
um traço
horizontal – desde o divino ao homem.
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JÚLIA SURSIS NOBRE FERRO
BUCHER-MALUSCHKE

Nasceu em Belém (PA), em 9 de agosto de 1941. Graduou-se em Filosofia
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1964), mestrado em Ciências Familiares e Sexológicas – Universite Catholique de Louvain (1969) e doutorado em Ciências Familiares e Sexológicas –Universite Catholique de Louvain
(1975). Título de Psicóloga pela Universidade de Brasília (1976). Professora titular
da Universidade de Fortaleza. Especialização em Terapia Familiar. Realizou pós-doutorado nos Estados Unidos – St Johns University (NY 1988), e na Alemanha
– Universitat Tübingen (Tubingen, 1996). Professora emérita da Universidade
de Brasília em 2006. Áreas de atuação em Psicologia com ênfase em Tratamento e Prevenção Psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: família, sexualidade, processos de desenvolvimento, promoção da saúde. Atualmente
é professora na Universidade Católica de Brasília e Pesquisadora Colaboradora
da Universidade de Brasília. Participa de Direitos humanos e violência – desafios da
Ciência e da Prática, 2004; Família e vulnerabilidade social – pesquisas e intervenções, 2015; Violência no namoro – estudos, prevenção e psicoterapia, 2015; O sofrimento e seus destinos – psicologia, psicanálise e práticas de saúde.
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A FAMÍLIA ATRAVÉS DO ESPELHO DA
LITERATURA
A literatura se apresenta como um grande espelho do
mundo externo e interno dos personagens trazidos pelos
autores nas suas narrativas, surgindo como um reflexo da
realidade. Através dela penetramos nos microssistemas e
macrossistemas do imaginário dos romancistas em temas
que nos acompanham ao longo dos tempos. Este é o contexto no qual minhas inúmeras leituras de obras literárias
e outras mais acadêmicas levaram-me a ver como a família,
os casais, as relações de gênero e temas correlatos têm sido
representadas através dos personagens nesses escritos.
A vida enquanto uma travessia em direção a algo que
não se conhece está presente não só na vida real como para
a criação daqueles que escrevem através de seus personagens. No século XIX o romance A Moreninha (1844) de Joaquim Manuel de Macedo através de seus personagens nos
apresenta a constância do amor feminino, a sinceridade e a
capacidade de superar as barreiras ao longo de muitos anos.
Representada por seu amor sincero, a personagem consegue
a transformação do seu amado de conquistador a corresponder ao seu amor. Vê-se no romance o rompimento da
relação pai e filho do modelo patriarcal no qual o patriarca
perde o seu poder em detrimento de um filho apaixonado
e sofredor.
Estamos diante do espelhamento do casamento monogâmico pautado no amor puro e sincero e o surgimento de
uma nova família fundada no casal constituído pelas relações
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de amor. A obra de Joaquim Manuel de Macedo registra na
sua estética o rompimento da cultura de uma escolha conjugal, onde a união afetiva e sexual era pautada pelo casamento
como fonte de enriquecimento sem levar em conta o amor.
Através dos vários personagens apresentados no romance,
vemos espelhadas a mudança de um estilo patriarcal a um
outro modelo voltado para o casamento direcionado para a
escolha entre os cônjuges pautados no amor.
Um ano depois, José de Alencar apresenta o seu romance “Senhora” (1875) no qual se espelha os relacionamentos de conveniência através de seus personagens e se
inicia uma crítica aos costumes da época. O que nos leva
a percepção da passagem de uma ruptura de um tipo de
constituição familiar a uma família nuclear. Outro tema que
emerge nos romances é o da infidelidade conjugal abordada em Dom Casmurro (1899) por Machado de Assis, que
com a sua maestria na descrição do seu imaginário, reflete
a realidade vigente na sociedade, de forma poética, quando
descobre a infidelidade da esposa a partir do seu olhar para
o amante morto: “não sei que fluido misterioso e enérgico,
uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca...” e se dá conta da realidade
que só naquele instante percebia.
Em seu texto Machado traz conflitos, tensões entre
os sentimentos e o amor e através dos personagens mostra
a simbiose no interior da família patriarcal cujo distanciamento parece ser indispensável para que o amor possa fluir
como constituinte da vida afetiva.
Complemento esse pequeno ensaio destacando o recente romance Sesmarias do tempo em quatro dimensões,
de Pedro Luiz Cândido de Oliveira (2017). Em seu texto o
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autor nos faz viajar através do tempo no qual a família na
perspectiva transgeracional é apresentada através da narrativa de quatro personagens de uma família, entre os séculos XVIII e XIX, passando pela época colonial e o período
pós-independência. Nessa genealogia em que se apresenta
a saga familiar desde a chegada de Portugal do patriarca e
a entrada para o nordeste brasileiro, e o percorrer dos filhos e famílias que eles constituem em direção do Ceará. Os
seus personagens e as suas narrativas, como biografias, nos
trazem as transformações através desse passado distante. O
livro nos permite ver espelhadas as situações familiares nos
distintos contextos históricos e geográficos.
Esses exemplos nos possibilitam fazer uma viagem
por meio das narrativas de seus personagens por uma sociedade onde se destaca o tipo de família patriarcal e através dos seus personagens é refletida a estrutura e dinâmica
das relações entre os homens e mulheres. Como se diferenciavam os papéis sociais, como se estabeleciam as relações
intimas entre homens e mulheres e que mais tarde se denominou relações de gênero. Em alguns romances os personagens caracterizam a família patriarcal do período colonial
na qual o patriarca aparece como dominador não apenas de
sua esposa e filhos, mas de escravos e de outros agregados.
Para além dessas imagens do casal e da família essa dinâmica e a estrutura trazida na fala dos personagens imaginados
observam-se o espelho da estrutura social e política representando o espírito de um tempo que hoje vemos como um
passado.
Em dias atuais surge um novo desafio para os autores/
romancistas. Vemos espelhada na literatura infantil narrativas trazendo à tona temas antes nunca vistos na literatura
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para crianças e jovens como o das novas constituições familiares, das famílias homo parentais. Temos títulos como “Eu
tenho duas mães”; “Meus dois pais” e outros nesse contexto
no qual a narrativa dos autores segue o espelho do Zeit Geist
da atualidade.
Concluindo, a literatura como espelho do mundo
através dos personagens que criam em cada época, espelha
também o próprio autor e seus leitores.
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JUVENAL ANTUNES PEREIRA

Nasceu em Firminópolis (GO), em 8 de dezembro de 1937. Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais. Membro vitalício da Academia Maçônica de Letras
do Distrito Federal; Academia de Artes, Ciências e Letras do Grande Oriente do
Brasil; Academia Maçônica Internacional de Letras, de Lisboa. Bibl.: Mistérios
Maçônicos, Símbolos Perdidos e Rastros de Intolerância, 2012; Coletânea de Textos
Esparsos: sobre política, sociedade, cultura, os Maçons, insatisfações do povo e a
realidade da vida, 2012.
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O PROFESSOR FAZ A DIFERENÇA
Sobre esse tema é oportuna a observação do professor
Vincent Defourny, representante da Unesco no Brasil, de
que a valorização da carreira e da qualidade dos professores
são componentes prioritários do ensino de alto nível oferecido pelas nações que alcançaram estágios mais avançados
de desenvolvimento.
Diz que países como Canadá, Bélgica, a Inglaterra ou
a Finlândia, onde se registram uns dos melhores desempenhos educacionais do mundo, o professor ocupa lugar
central. E em estudo recente, produzido pela Consultoria
McKinsey & Company dos EUA, que analisou com os 20
melhores sistemas educacionais do mundo chegaram ao
topo, a conclusão é clara: “ A qualidade dos professores é a
alavanca mais importante para melhorar os resultados dos
alunos”.
Ele comenta que o estudo McKinsey, tema de um debate promovido pelo Movimento todos pela Educação, em
São Paulo na véspera do Dia Nacional do Professor (15 de
outubro), reforça o papel central na sociedade de uma das
mais importantes profissões do mundo, sobre a qual pesa
a responsabilidade de educar as crianças e jovens de uma
nação.
Segundo o estudo, os sistemas de alto desempenho investem na carreira de professor e exigem formação de qualidade, administrando com cuidado o ingresso na profissão
para manter o status elevado, pagam bons salários e posicionam o magistério como uma profissão de grande prestígio.
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O tratamento dado ao professor é, sem dúvida, um
bom termômetro para avaliar se o país está ou não caminhando rumo a uma educação de qualidade e a níveis mais
adiantados de desenvolvimento. Na data em que se comemorou também o Dia Mundial do Professor (5 de outubro)
abriu-se boa oportunidade para toda sociedade – pais, alunos, professores, dirigentes educacionais e governantes – refletir sobre a situação de seus mestres e como ela está diretamente relacionada aos resultados do sistema educacional
de cada país.
Será que os professores brasileiros estão motivados
para exercer a profissão? Quanto realmente dominam práticas pedagógicas e conhecimentos adequados para fazer
com que seus alunos aprendam? Como eles estão lidando
com os conflitos em sala de aula? Para o país dar resposta
positivas em questão cruciais como essas e atingir as metas
de uma educação de qualidade para todos, faz-se necessário
“melhorar o status, a autoestima e profissionalismo dos professores”, conforme compromisso estabelecido pelos países
membros da Unesco, entre eles o Brasil, no Fórum Mundial
de Educação de Dakar, em 2000.
O professor Defourny destacou que no caso do Brasil,
em que pese o quadro crítico dessa profissão que se arrasta
há decênios – baixos salários e formação insuficiente –, e
mesmo que sejam atingidos avanços, importantes relacionados à remuneração e à formação profissional, todo esforço será vão se a sociedade não for capaz de fazer da escola
uma instância pública respeitada e valorizada por todos, datada de um ambiente que cultive valores fundamentais para
o nosso tempo, entre eles os da solidariedade, do respeito às
diferenças e da aprendizagem.
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Relatório recente da Unesco sobre a qualidade do
ensino na América Latina destaca que a escola do século
21 não pode permitir nenhuma forma de violência ou de
discriminação, que são fatores prejudiciais à qualidade do
ensino.
E conclui que por isso uma das questões que deve estar na mesa executiva da educação nacional é a de como
formar e atrair profissionais qualificados para a escola de
forma a interromper a tendência desvalorizadora da profissão docente e a banalização do ambiente escolar.
Uma escola moderna não pode admitir, por exemplo,
crimes como os que aconteceram, nos últimos meses, no
Distrito Federal, em que um diretor foi morto com um tiro
no peito, um professor foi espancado na frente da escola e
uma coordenadora pedagógica teve uma arma apontado
para sua cabeça por uma aluna que puxou três vezes o gatilho de um revólver descarregado. E, mais recentemente, o
caso preocupante de uma professora acusada de segurar um
aluno de 5 anos enquanto os colegas batiam no rosto dele.
Ter professores com boa formação, motivados e preparados para a solução pacífica de conflitos no ambiente escolar é, sem dúvida, um importante passo para termos paz
nas escolas, principalmente do Ensino Médio.
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Nasceu em Teresina (PI), em 13 de dezembro de 1968. Pedagoga, educadora,
pós graduada em gestão de pessoas, bancária e professional and Self Coaching pela
AIC. Ministra workshops, palestras e atendimento na área holística, com foco em
desenvolvimento humano. Escritora e bancária. Pertence à Associação Nacional
de Escritores – ANE. Bibl.: Professor: um profissional transformador; Vivendo mais
uma vida; Petita – coletânea de pensamentos de uma adolescente; O sangue do dragão, 2014, e outros a serem lançados: Tsara; Se a Lua fosse quadrada; Coaching –
Quebrando paradigmas, realizando sonhos, abrindo portas. Participação: Manual de
Coaching, 2016.
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PEDAÇOS DO MEU “EU”
De derivados que a meu eu poético retrata, vejo a vida
sendo infinita e cheia de entranhas que nós, seres humanos,
não conseguimos explorá-la.
De impérios que se constroem nas grandezas de inúmeros eus, a arte em si torna-se soberanamente cruel ao
ponto dos filósofos, a cada instante perderem a vida e construírem impérios cheios de cultura e escravidão das mentes.
Meu eu, a cada pensamento autêntico, encontra-me
no meu mundo. Um mundo. Um mundo de várias pessoas
que não se exploram, mas se destroem como se fossem castelos de areia desmanchando-se ao bater de uma onda.
Assim aprendi com sábios que me fortificaram, principalmente meu ser e pensamentos. Esses sábios foram os
meus livros de vários autores. Explorei-os como se fosse explorar um baú fortificado de belezas materiais.
Todos hão de convir: O ser humano não é soberanamente capaz de se autoconhecer, que na penumbra da noite
eles se perdem como se fossem a abominação da noite.
Se, cada massa cinzenta, o homem explorasse, ele teria construído o dom de evoluir.
Por que os homens não se velam, para que eles possam um dia se acharem capazes de achar sua segurança e
perspectiva de um mundo melhor?
Desvanecer-se de um mundo novo que poderá surgir,
é como se liberasse as mentes em torno de uma ideia insignificativa e hipócrita aos olhos de quem não vê.
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O ser humano está escravizado à procura de liberdade que nele não se encontra, e, mediante o desfrutar de seu
pensamento, se acha o mais potente e versátil robô humano
3000. Fato este não discutido e concluído, pois as máquinas
não possuem capacidade de substituir o homem.
Pelas súplicas do universo que nos propaga, o ser humano com seu eu deserdado é escravo do subdesenvolvimento mental.
O ser humano é um mistério. Só em ele ter raciocínio
já o torna misterioso.
Pedaços do meu eu, pedaços fortificados de alegria e
de amor.
Sou um começo de tudo que poderá um dia existir.
Sou eu, uma luz que me irradia; sou eu, um pedaço de um
mistério.
(14 anos)

CONFISSÃO DO AMOR
Confesso que eu Amor estou um tanto estarrecido...
muitos matam por mim, colocam o meu nome em vão a
tantas atitudes bárbaras.
Sou leve como uma brisa que penetra em nossa mente, e refresca a nossa alma.
Vou com a destreza de um cordeiro, mas galopo como
um cavalo indomável em um deserto quente e árido.
Chego com o cair da noite, de mansinho, curando,
não permitindo sermos iguais em um mundo tão desigual;
aquecendo o nosso ser como um ser celestial numa fria noite de inverno no conforto de um aconchegante abraço.
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Faço uma tempestade com os sentimentos dos Homens transformando-os em seres melhores.
Amar é a arte do amor quando tocamos um passarinho e sentimos a natureza do Criador; olhamos ao céu e
enxergamos o infinito da vida, quando tocamos a água e
sentimos sua essência vital; na luz que nos aquece e desperta nossa visão... em tudo que conseguimos despertar para
expressarmos a arte do amor.
A essência do amor não é saber como amar, mas sentir
em sua essência o dom da vida, da liberdade e da renovação
a cada dia que despertamos para mais um caminho a trilhar.
No duelo da vida o bem e o mal, o amor e o ódio andam em retas concorrentes onde as incertezas nos encaram
e questionam nossos sentimentos e instintos humanos, mas
nem assim deixamos de praticar o amor. Seja o amor incondicional, carnal, fraternal, paterno, materno, platônico,
bandido (doentio)... pois o amor em suas diferentes formas
de amar não conseguimos explicar, e somente senti-lo.
Olho o céu, o mar, as estrelas e vejo você.
Sou destilado em você e em seus braços viajo na imensidão do seu calor.
Milagres são feitos de gotas de amor celestial, e nós
pobres mortais muitas vezes nos sufocamos entre essas migalhas de amor durante nossa existência.
O que dizem as constelações, o sol, a vida, sobre o
amor? É fogo sem queimar, mas queima o corpo e a alma.
É água que não molha, mas nos inunda de sonhos e vida. É
ar sem ventar, mas nos coloca a voar nas asas da luz. É terra
sem raízes, é fruto que brota dentro de nós e nos fortifica.
O Amor em suas diferentes formas de amar não podemos tocá-lo e apenas senti-lo.
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KORI BOLIVIA

Nasceu em La Paz e reside em Brasilia desde 1976, possui dubla nacionalidade, Licenciatura e Mestrado em Letras e Literatura Brasileira (UnB); Expert
em: “Enseñanza de lengua española para extranjeros” (Universidade Antonio de
Nebrija); Pós-graduação em Tradução espanhol-português/português-espanhol
(Universidade Gama Filho); Mestrado em “Lengua y cultura españolas” (Universidade de Salamanca). Professora aposentada de português e espanhol em várias
instituições. Membro fundador da “Unión Boliviana de Escritores”, membro da
“Sociedad Boliviana de Escritores”, do Sindicato de Escritores do Distrito Federal,
da União Brasileira de Escritores, da Associação Nacional de Escritores (Presidente
de 2013 a 2015), da Academia de Letras do Brasil (cadeira nº 37, atual Secretaria
General), do PEN Clube do Brasil e da Associação de Professores de Espanhol
do Distrito Federal (Presidente em duas gestões). “Embajadora Universal de la
Cultura” (Tarija, Bolivia – UNESCO). Presente em várias Antologias nacionais e
internacionais, em Histórias e dicionários de literatura boliviana e brasileira. Autora de Un grito callado (1981), Espuma de los días (1982), Poemas en cuatro tiempos
(1994), Despeinando sueños (1997), O orvalho de tua voz (2011), La rosa dormida/A
rosa adormecida (2013), Nocturnidades (2016) e Palavras livres (2018).
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Sou
Sou a floresta
e cada folha caída,
cada folha verde ao vento,
pendurada.
Sou o rio
e cada passo da corrente
que leva sonhos de espuma.
Sou a terra
e cada planta,
cada flor
que busca o delírio da luz.
Sou o beijo que te dou
e o pássaro que leva
em cada asa
um universo de amor.
Sou o Amor
ardente
que abraça o espaço,
o corpo,
pousado na paisagem
do meu ninho consciente.
24-10-93

Duele el mundo
Bolivia me duele en la garganta
como me duele el mundo
en esta hora ingrata.
Son voces estridentes,
son llantos de madre e hijos,
son ríos rojos de fantasmas.
Y me duele Bolivia en los ojos
como duele el mundo
cautivo de espanto…
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O orvalho de tua voz
Se for noite
e os ventos calados
permanecerem à borda do mundo,
tecerei castelos de sonhos
no pêndulo do tempo.
Se for noite
e as mãos na pálpebra fechada
buscarem castelos e rodopios de sol,
colherei a madrugada
bebendo o orvalho de tua voz
21-09-93

Repentina veio a noite…
De repente fez-se noite
e a água que corre é vermelha
mas corre seca.
O ar que se respira
É pó encobrindo o céu.
Repentina veio a noite
e noite densa
embalando perdidos corpos,
ruidosamente ferindo
a clara manhã.
É noite, de repente,
e o grande pássaro borrifa
penas pelo ar.
11-9-01 (07hs.)
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Nasceu em Cataguases (MG), em 5 de junho de 1931. Dipl. em Letras Clássicas. Veio para Brasília em 1958. Professora da Fundação Educacional do Distrito
Federal e da Universidade de Brasília, assistente técnico do Instituto Brasileiro
de Patrimônio Cultural, do Ministério da Cultura. Cofundadora da revista Meia
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UMA LEITURA DE A SERENIDADE DO
ZERO
A serenidade do zero me parece a mais expressiva e
singular obra de Alexandra Vieira de Almeida, configurando os epítetos como ressonâncias perfeitas de intrincadas
medidas do sentir que se atam ao sensível e ao conceitual da
linguagem poética. A leitura do poema obedece ao critério
que Dámaso Alonso impõe à aproximação de qualquer obra
literária. Diz ele: “todo intento de apoderarse de la unicidad
de la criatura literaria, es decir, del poema, ha de empezar
por la intuición y há de rematar en la intuición también. En
médio queda uma faja abierta ao trabajo cientifico...”
Na dedicatória a mim feita, no poema “A morte do
centauro”, meu agradecer se soma aos ramos de sedução e
encantamento das imagens que os poemas oferecem.
Atenho-me, primeiramente, ao título, onde o “zero” é
enunciado como essencial fundamento e princípio gerador
de todas as coisas criadas. Na Autora, os títulos remetem a
uma função norteadora, acrescida dos recursos intelectuais
e formais aos sentidos do ler. Neste forte poema, a Autora
nos comunica a sua profunda e profusa espiritualidade, a
sua essência que, atada ao mundo interior, flexiona-se em
uma intensa textura humana e na claridade de uma visão
mágica, consumidas em poemas. E transcrevo o verso: “Na
confusão das formas / Das línguas das religiões / Precisamos voltar à fonte / A origem sem nome / Ao vazio primordial”. Na língua perdida, exilada na Torre de Babel entre
tantos códigos, a poeta procura o fascínio e o mistério da
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linguagem original que associa o eixo humano à densidade
divina do Ser. No mundo da transparência, na procura da
palavra essencial, há uma força metafísica de corrosão nos
sentidos, tanto no plano qualitativo-opositivo, quanto nas
percepções olfativa, visual, auditiva e sensório do paladar, a
fim de construir a origem primeira do que não foi nomeado
ainda. Assim, lemos: “Sem o dualismo do bem e do mal /
Sem som sem sabor / Sem perfumes ou cor.”
Em estado de “serenidade”, o “zero, livre de um valor,
percebido como um arabesco do nada, da ausência,” torna-se capaz de se expressar, de se identificar com sua linguagem e, nesta ação transformadora de estremecimentos espirituais, adquirir um elemento divino que, convocado pela
palavra, abre-se a um corpo religioso na linguagem poética criada. “O zero em sua solidão não se identifica”. Só, em
solidão, o zero não pode nomear o mundo, não se mostra,
não se move , não se submete a nenhum vocabulário, enfim,
dessacraliza-se frente à multiplicidade das coisas. Assim,
convoca, pelo nome, um espaço mágico, fechado em si mesmo, a “cápsula da essência interior” e a de um mundo “insano”, isto é, profano, que se revestem de margens sagradas,
no surgimento do instante mítico.
E observa-se a duplicidade da substância da matéria,
fragmentada e trespassada de mistério e enigma, na ilusão
e na vertigem do sonho, a caminho da cosmovisão da unidade. O “zero”, o “vazio”, como expressões linguísticas, compreendem o silêncio que existe antes da criação, “o divino
em pleno despertar”. “Silêncio” constitui o elemento que
se avulta, significativamente, nos poemas, referido como o
princípio gerador da palavra e se equivale ao “zero” Valéy
afirma que “Um silêncio é a estranha fonte da criação poé163

tica.” A Autora nos fala : “Quero acordar grávida de vazio e
silêncio”; “O vazio funda minha sede / Ser sedenta de silêncios acende / uma chama invisível”; “Silêncio / Seja minha
nudez sem luz ou trevas”(em Silêncio). Citando apenas mais
alguns versos, encontramos: “A morte se embrenha nos arvoredos suspensos do Paraíso /A serpente se cala /É hora do
silêncio” (em A delicadeza do silêncio) e ainda “A sacralidade
não está em interromper a palavra, o gesto?”(em Paganismo
zero).
Podemos enumerar, quantitativamente, muitos exemplos que evidenciam a força poética das metáforas do “zero”,
do “vazio”, do “silêncio”, ”como indicadores dos conflitos
existenciais que coexistem entre o homem e o divino, provocados pela palavra, o verbo, no nomear as coisas e o mundo
em sua perfeita duplicidade que perfaz a unidade desejada.
Ponho em relevo o poema “A morte do centauro”, em
que a Autora expressa a dialética do “eu” e do “outro”, no
representar as diversas valorizações da pureza e das substancias das matérias.
No “lago”, na água, o centauro divide-se em dois elementos e constrói o duplo. Torna-se “Metade água, metade
fogo”. A água, pela vertigem de seu sonho, o Ser nela renova
a forma e renasce incessantemente de sua morte temporal.
Do fogo, brota o calor, a chama, o sopro e, semelhante ao
gesto divino que criou o homem pelo barro e pelo sopro,
este tenta construir “em vão um centauro de argila”, porque
está só em sua humanização.
Na metáfora do “vazio,” homem e centauro se igualam,
são únicos na palavra não pronunciada, na história sem tempo,
no absoluto sem referências. Em sofrimento, sem se identificar
ainda, o homem estende seu gemido, seu grito, pronunciado
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pelo atrito do som da voz com a água, para “escoar pelas águas”,
como a dissolver a vida, e dela restar apenas o resíduo do vazio.
As forças dos quatro elementos da imaginação material:
terra, ar, fogo e água representam, nas ciências antigas, a base
de todas as coisas criadas. A Autora perfaz este mesmo percurso, quando escreve: “De terra, de céu, de fogo e de água /
os homens e os centauros se igualam no seu vazio inaugural”,
onde “céu” remete à ideia de “ar”.
Cabe ao homem vencer sua desumanidade, por meio da
purificação que a cada dia se plasma e se completa pelo ritual
da morte, semelhante à sacralização, na última ceia, do pão e
do vinho , o corpo e o sangue de Deus, representados na morte
e na vida do centauro, para que se alcance o deciframento simbólico do homem “Após aquela ceia de morte, a vida e a morte
se igualam”. Nota-se a repetição da forma verbal “igualam” nos
dois versos, como a enfatizar a percepção de que, para viver, é
preciso ressuscitar da morte, mutações que coexistem, intimamente vinculadas a um conteúdo religioso. Desta descida ao
abismo do espírito, resta a “mancha na terra”, isto é, o pecado
original, que aguarda que o “fogo”, o sacrifício pelo sangue, redima a palavra ungida, que se oculta na linguagem.
A Serenidade do zero expõe a experiência espiritual-religiosa-mítica da poeta pelo exercício da palavra., que engendra admiráveis poemas, fabricados nas estruturas simbólicas
do imaginário. Isto, lhe possibilita a imersão no inconsciente
mágico, no mais profundo de si mesma, pelo conflito, pela presença, no campo linguístico, do silêncio que ata a linguagem
à poesia, pelo vazio que, para ser tátil aos sentidos, precisa de
estar multifacetado das coisas do mundo.
O equilíbrio espiritual e as esferas do simbólico que
levam a palavra a conferir ao homem o estar no mundo,
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enfermam a poeta pelo que o “zero” ordena de opacidade,
negação e perda. A dimensão linguística com que o Ser se
interpreta pela palavra, perante o mundo, visível e invisível, solta-se de suas amarras e cai no equívoco, no difuso,
na inutilidade, no repúdio ao racional e, nesta dissonância
intelectual e emocional, o “zero”, o “vazio” sobrevivem no
difuso e no caos da palavra ilegível, muda, esvaziada e oca.
Exemplificam esta transmutação, alguns exemplos de versos. Veja-se: “ Sem palavras / acordam os livros em sua sonolência”; “Sem palavras / para dizer qualquer vocabulário
de meia-tigela”; “A serenidade do zero me enerva / quero a
placidez da atonalidade”; “As palavras perfuram o vazio”. E
o “silêncio” também se situa nesta terra estrangeira onde a
poeta agora habita, despida de plurais e de linguagem. E lemos:”Todo o mistério do mundo e dos livros / Só Deus não
saberia em seu mudo silêncio? “ e ainda: “A comunhão dos
signos / Se faz pela hóstia do silêncio”.
E, em sua perplexidade, cheia de angústia, dúvida e
de uma religiosidade opressiva e salvadora, a poeta pergunta
ao leitor se “É possível desdizer, desfazer, impensar tudo?”
Haverá respostas, certamente. O leitor ainda se encontra recolhido no prazer e no devaneio pelo que de mágico e
de estranha beleza lhe foram dados ao espírito e ao coração,
pela lírica linguagem poética de Alexandra.
Por fim, a Autora desenha nos poemas a odisseia da
vida, resultante do vínculo com a morte e o sagrado, a temporalidade do duplo em um só, em harmonia, utopia e arte.
Brasília, março/abril de 2018
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ESTADO DEMOCRÁTICO DE POESIA
que não se organize a poesia em parágrafos,
mas em versos e não versos.
que nas intermináveis listas de considerandos,
considere-se todas as formas de poesia.
que nunca mais se torture as palavras.
que se abominem as quadrilhas (somente
as quadras serão permitidas)
que não se dilapide o patrimônio poético nacional.
que se preserve o direito da palavra de ir e vir
e voar,
caso queira.

TEMPOS EPÍGEOS
no endorso do tempo
(hilo distante)
a quebra da dormência tegumentar:
sementes de novos sonhos?
escarificações e embebecimentos
para a água da vida.
enquanto o povo dorme,
nova plântula germina.

PALIPALÃS
“O rio não quer chegar, mas ficar largo e profundo.” João Guimarães Rosa.

barra de serra
vãos de vãos
urucuias de veredas
brejos arinos
dos grandes sertões
carinhanha deslizando prata
em redemunhos de fios
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buritizais
maciez de aurora:
doce sebereba
áulicos sopros de nuvens
descarrilhando trens
em flor

ESBOÇO DE SENRYU AO JARDINEIRO TOM ZÉ
ao músico japonês Manabu Suzuki
enquanto estudava os sons,
plantava cores
no concreto das Perdizes.

A VERDADE É QUE OS PÁSSAROS DO CÉU...
a verdade é que os pássaros do céu
se sustentam no ar movidos pelos seus próprios sonhos
a verdade é que pisamos a terra do chão
esmagando com nossos calcanhares nossos próprios destinos
a verdade é que esquecemos – constantemente –
de que somos feitos pra dar carinho

À ESPERA DO VENTO DA NOITINHA
à dona Dulce e à dona Nonata
velhas cadeiras de balanço.
os espaguetes desbotados denunciam
as tantas conversas e confidências que ali foram reveladas.
velhas cadeiras de balanço.
as tardes mormacentas, refrescadas
à sucos de cajus e cajás, prenunciam
os relâmpagos ao longe, lá pras bandas da beira do rio.
velhas cadeiras de balanço:
guardiãs da memória derradeira (nua e crua)
da rua Gabriel Ferreira.
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UMA LEITURA INTERSEMIÓTICA DE “O
RECADO DO MORRO”

“Tudo, por seus meios, ele (o Guégue) recapitulava,
E pontuava cada instância com um feio meio guincho.
Mas Pedro Osório, que via e ouvia e não entendia,
achava-lhe muita graça.”
(Guimarães Rosa, “O Recado do Morro”)

A obra de João Guimarães Rosa (1908-1967), nos
últimos anos, vem sendo lida preferencialmente pelo viés
esotérico, místico. Conquanto concordemos com essa linha
de leitura – inevitável mesmo, a nosso ver, e à qual também
nós recorremos nesse ensaio –, desejamos aqui sublinhar a
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natureza intertextual e intersemiótica dos textos rosianos,
em especial da novela “O Recado do Morro”, de No Urubuquaquá, no Pinhém, desdobramento do ciclo novelesco
Corpo de Baile (1956).
Os teóricos da literatura, na esteira de Tynianov e Baktin, passaram a dedicar mais atenção, em muitas análises
literárias, aos processos de paródias, da paráfrase, da estilização e da apropriação, enfim, da intertextualidade e igualmente da intratextualidade, sobretudo no plano temático, a
novela de Guimarães Rosa prova-a ricamente, o que atesta,
uma vez mais, a extraordinária consciência crítica do Autor,
quanto ao seu fazer literário, além de revelar-nos as suas leituras, os seus substratos.
Quanto à Semiótica, “O Recado do Morro”, não na
mesma proporção de “Cara-de-Bronze”, reconhecemos,
também é ilustrativo no que se refere à maneira com que
se monta, utilizando-se de vários códigos, de várias linguagens. Por aí, então, descobrimos-lhe este outro exercício de
lucidez e criatividade, o da intersemiose.

I. OS INTERTEXTOS (RECADOS)
A afirmação segundo a qual a obra de arte não é criada a partir da visão do artista, mas via outras obras, permite-nos perceber melhor o fenômeno da intertextualidade.
Partindo desse princípio, entendemos que o texto, qualquer
que seja ele é algo sempre aberto, que há uma correlação
entre as diversas escrituras e leituras, e que a única maneira
de nos aproximar o quanto possível da significação é estar172

mos preparados para ler todos os artifícios e recursos que
os textos nos preparam. Nesse sentido, podemos perceber
os intertextos mais facilmente. Isso implica os processos de
reprodução, apropriação, estilização, paródia e paráfrase.
Vamos aos intertextos:
1) Cristo e os Apóstolos:
“Destino, quem marca é Deus, seus apóstolos! E que
toque de caixa? É festa? Só se for morte de alguém... Morte
à tradição, foi que ele Morro disse.”
2) Rei Salomão:
“— ... Escutem minha voz, que é a do Anjo dito, o papudo: o que foi revelado. Foi o Rei, Rei-menino, com espada
na mão! Tremam todos! Traço o sino de Salomão... Tremia
as peles.
— ... Este é o destino de todos: o fim de morte vem à
tradição, em hora incerta, é de noite...”
3) Laudelim Pulgagé:
“Quando o Rei era menino
já tinha espada na mão
e a bandeira do Divino
com o signo-de-salomão.
Mas Deus marcou seu destino:
de passar por tradição.
Doze guerreiros somaram
Pra servirem suas leis
– Ganharam prendas de outro
Usaram nomes de reis.
Sete deles mais valiam:
Dos doze eram um mais seis...”
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(“O Recado do Morro”, p. 7)

4) Saxo Grammaticus
“Digno! Digno! Como na saga de Hrolf, filho de Helgi, Hrolf o liberal: ainda era menino, quando Helgi morreu,
e ele subiu ao trono da Dinamarca...” Referia: - “Ah, está em
Saxo Grammaticus!”
(“O Recado do Morro”, p. 7)
No primeiro intertexto, a referência é ao Cristianismo. Pedro Orósio, traído por Ivo representa Cristo traído
por Judas. No segundo, a traição se refere ao Velho Testamento em que o Rei Salomão foi traído por Adonias, seu
irmão mais velho. No terceiro, a fonte da traição é fornecida
pela literatura de cordel. Finalmente, no quarto, o referente
são as histórias de cavalaria do lendário dinamarquês.
Vistos os intertextos, vemos os recados que, a nosso
ver, funcionam como interpretantes em sua cadeia sucessiva
e interminável de um representâmen ou signo em relação
a um objeto ou referente, para usarmos a famosa tríade de
Peirce.
Com o diagrama que vem a seguir, pretendemos explicitar à maneira do criador da Semiótica, à relação Signo /
Objeto / Interpretante, de que nos valemos para esta leitura
de “O Recado do Morro”.
Dessa maneira:
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O signo é o Morro da Garça (Graça), um qualissigno. O
objeto é o morro em si.O interpretante, o recado. E os intérpretes são, pela ordem de aparição no texto, e num sentido crescente: Gorgulho, Catraz, Joãozezim, Guégue, Nommindome,
Coletor, Laudelim e Alquiste. Este representa a racionalidade,
na medida em que é um cientista; o primeiro, a irracionalidade, visto que é um ser “não – reflexivo”, “não – escravo do intelecto”, para aproveitarmos duas expressões de Guimarães Rosa.
Para finalizar, observemos que o triângulo de Peirce,
utilizado por nós, nos remete iconicamente à Pirâmide. E o
Morro da Garça, por sua vez, era “solitário, escaleno e escuro, feito uma pirâmide”.

II. A INTERSEMIOSE ROSIANA
Das duas ciências da linguagem criadas no século XX,
a Linguística e a Semiótica, esta última, porque mais abrangente, é a que mais apta está para nos a codificar e decodifi-
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car os signos cada vez mais complexos e múltiplos com que
temos de conviver, animais simbólicos que somos.
Nosso tempo exige, quanto à nossa comunicação,
processo, meios, códigos e linguagens híbridos. O ritmo
de vida é outro, bem diferente daquele experimentado por
nossos avós. Desse modo, em busca da informação precisa
e veloz, o homem moderno não pode querer privilegiar apenas um determinado processo de produção e reprodução de
signos, como alguns teimam em fazê-lo ainda com relação
ao verbal, desdenhando dos outros processos, por exemplo,
o visual.
É precisamente aí vem em nosso auxílio a Intersemiótica, ou seja, a tradução de códigos de natureza diversa. Vale
dizer: um texto literário, uma novela como “O Recado do
Morro”, que se estrutura com signos não-verbais tão importantes e necessários para a SIGNIFICAÇÃO da obra quanto
os verbais. Aqui, portanto, não há hierarquização ou privilégio de um signo sobre o outro.
Em que pese o seu famigerado cuidado pelas palavras,
ou o seu barroquismo, como preferem alguns, Guimarães
Rosa não desprezou jamais o não-verbal. As ilustrações das
primeiras edições de seus livros, sua preferência pelo ícone
e a incidência da música em seus textos provam-no. Observamos a operação intersemiótica em “O Recado do Morro”,
considerando: 1) A Intersemiose pelo Mito; 2) A Intersemiose pelo Esoterismo; 3) A Intersemiose pelo Gesto; 4) A
Intersemiose pela Música
A Intersemiose pelo Mito
O singular e o plural poeta Fernando Pessoa (1888 1953) disse, lapidarmente, que “O mito é o nada que é tudo”.
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Torna-se desnecessária, portanto, outra definição de Mito.
Daí, pretendemos ler os mitos de “O Recado do Morro”,
pois, como sabemos, o Mito é uma narrativa cifrada cuja
origem é imemorial e que vale por nós, humanos. Uma narrativa que, correndo paralela às outras existentes, intenta explicá-las, traduzi-las. E estas a ela, num jogo permutacional.
Enfim, Mito e Literatura. A isotopia mítica em “O Recado
do Morro” se desdobra pelo bíblico religioso e pelo lendário
popular. Narrativas que se superpõem à da viagem de Pedro
Osório. Vale dizer: metáforas do devir.

“Destino, quem marca é Deus, seus Apóstolos!”
(“O Recado do Morro”, p. 28)
“Mas o Malaquia conversava com ele coisas de religião, também.
Tinha falado num lugar muito estranho – onde tem a tumba de
Salomão: quase que ninguém não podia chegar até lá. Recanto
limpo e fundo, entre desbarrancados, tão sumido que parecia a
gente estar vendo ali em sonho, e só com umas palmeiras e umas
grandes pedras pretas, mas o melhor era que lá nem urubu não
tinha licença de ir...”
(“O Recado do Morro”, p. 37)
“A viagem foi de noite
por ser tempo de luar.
Os sete nada diziam
porque o Rei iam matar.
Mas o rei estava alegre
e começou a cantar...
— Escuta, Rei favoroso,
nosso humilde parecer:
.......................................”
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(“O Recado do Morro”, p. 67-68)
“Digno! Digno! Como na saga de Hrolf Filho de Helgi, Hrolf o
Liberal: ainda era menino, quando Helgi morreu, e ele subiu ao
trono da Dinamarca...”.
(“O Recado do Morro”, p. 70)

1) A Intersemiótica pelo Esoterismo
Lendo os textos de Guimarães Rosa, chegamos à conclusão do quanto eles se fecham, Esotéricos, do quanto ele
parece querer nos iniciar, a nós, leitores, Esotéricos. Em “O
Recado do Morro”, o esotérico traduz o literário e vice-versa, continuando, pois, o jogo permutacional de materiais
diversos. Na referida novela, o Esoterismo cifra-se:
a) Pelos números – que, como sabemos, carregam
consigo um significado oculto e que influencia o caráter e
o destino das pessoas. Em “O Recado do Morro”, o sete e
o três são assinaladamente iterativos: sete, os recados (apesar de nós discordarmos de Guimarães Rosa, e vemos nove
recadeiros) “sete - pernas” (Pedro), “sete salões encobertos,
diversos” (Gruta de Maquiné), “meus sete bons cavaleiros”
(Cantiga de Laudelim), sete (Ivo, Jovelino, Martinho, João
Lualino, Veneriano, Zé Azougue e Hélio Nemes) os que vão
atraiçoá-lo e tentar matá-lo. Por fim, sete é o número de um
mistério, indefinível, estranho e profundo. Quanto ao três,
corresponde geograficamente as três partes do triângulo, e
este, à harmonia: três são os mestres de Osório (Alquiste, alquimista; Sinfrão, religioso; Jujuca, fazendeiro), “(Guégue)
um papo de três bolas meando emendas, mais adiante três
montes de bosta de vaca”, “e pronunciando brados do fim do
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mundo – estreito prazo de três meses... Bom, desse jeito, assim, não é vantagem: algum dia ele (Nomindome) acerta...”
b) Pelas Letras – A novela inicia-se pelo S: “desde ali,
o ocre da estrada, como de costume é um S que inicia grande frase” e encerra-se pela letra G: Por tantas serras, pulando
de estrela em estrela, até os seus Gerais.” Além disso, o nome
do Morro é Garça. Na simbologia esotérica, o S representa
isoladamente muitos significados: Sabedoria, Salomão, Secreto e Supremo, o G, por sua vez, é tomado como símbolo
da divindade, uma vez que o nome de Deus começa por essa
letra em diversos idiomas: Gad (sírio), Gade (persa), Gott
(alemão), God (inglês).
c) Pelo Morro – Garça (Graça) lembra iluminar, encantar, abençoar. Ele é comparado, por isso, à pirâmide”;
d) Pelas Personagens – que obedecem à seguinte relação:
• Pedro Osório (Pê-Boi, Pedro Chãbergo) = Pedra,
templo (Morro), Terra, Matéria.
• Alquiste (Olquist) = Alquimia, Interpretante, Feitiçaria, Adivinhação.
• Sinfrão = Espiritualidade, religiosidade.
• Jujuca = Força econômica (que forma com os dois
anteriores as colunas do Templo de Salomão, a Pirâmide, o Morro).
• Ivo (Ivo da Tia Merência, Ivo Crônico) = Vigilância, o tempo;
• Gorgulho (Malaquia) = Profecia;
• Catraz ( Qualhacoco, Zaquias) = Pureza;
• Joãozezim = Afetividade;
• Guégue = Sinais;
• Nomindone = Profecia;
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• Coletor = Numerologia;
• Laudelim Pulgapé = Rito, Cerimônia;
e) Pela viagem – Corresponde à Iniciação, a passagem do exotérico para o esotérico. Assim, Pedro Osório,
na viagem, na travessia, passa do material para o espiritual
(à semelhança do que acontece com Riobaldo Tatarana em
Grande Sertão: Veredas), da ignorância para o conhecimento (Gnose).
2) A intersemiose pelo Gosto –
A par da simbologia maçônica que os gestos encerram para “O Recado do Morro”, têm eles uma outra função,
a de traduzir o código verbal. Se não, vejamos:
“Mas o Guégue não sabia dar opinião, apenas repetia, alto, as
palavras; e, no intervalo, imitava com o cochicho de beiços.
Representando por gestos cada verdade que o menino dizia: sungava as mãos à altura de um homem, ao ouvir do rei; e apontava
para o morro, e mostrava sete dedos e beija-a, ao nome de Deus; e
batia caixa com as mãos da barriga, e com uma careta e um esconjuro figurava a aparição da morte. Tudo, por seus meios, ele recapitulava e pontuava cada estância com um efeito meio-guincho.”
(“O Recado do Morro”, p. 41).

3) A Intersemiose pela Música
Aproveitando as próprias palavras do autor de “O Recado do Morro”, a novela é “uma canção a fazer-se”, o que
nos autoriza a ver ai a utilização do código musical traduzindo o código verbal e vice-versa. Ou seja: a novela (verbal) é uma canção (não-verbal), e a canção explica, traduz
a novela.
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O autor de “O Recado do Morro” passou a ganhar um
numero maior de leitores. Seus textos, antes inacessíveis a
quem não possuísse um conhecimento profundo de literatura ou não nascesse com uma boa dose de sensibilidade,
hoje fascina mais pessoas. E isso ocorre ao mesmo tempo
em que a obra rosiana passa a ser adaptada para outras formas de expressão artística, como o teatro e o cinema, sem
contar com esta espécie híbrida chamada telenovela.
É precisamente a partir daí que nossa leitura de “O
Recado do Morro” se justifica. Vale dizer: munindo-nos de
um instrumental, o da Semiótica, conseguimos pressentir a
montagem intersemiótica de Guimarães Rosa, e, em consequência disso, seu texto tornou-se menos hermético, mais
acessível.
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MARÍA AMELIA GUZMÁN
MARTÍNEZ-VALLS

Nació en Murcia (España) el 9 de mayo de 1955
Está casada y es madre de 2 hijas.
Doctora en Ingeniería Química, Licenciada en Ciencias (Especialidad Química Agrícola), Diplomada en Estudios Avanzados de Marketing Internacional y
Dirección Estratégica de Empresas.
Pertenece a un prestigioso Cuerpo de la Administración General del Estado
español (Inspectores del SOIVRE / Servicio Oficial de Inspección Vigilancia y
Regulación Del Comercio Exterior), donde ingresó el 2 de febrero de 1979, con el
número 1 (uno) de su promoción, lo que le ha permitido desempeñar relevantes
cargos públicos.
Escritora “desde la cuna”, tiene una abundante bibliografía científico-técnica,
pero, también, una obra poético-literaria, todavía por culminar, en la que destacan
algunos poemarios individuales y otras contribuciones notables.
Su libro “Contradicción del alma enardecida”, 1977, en su momento, fue repetidamente citado en publicaciones (Antología poética de escritoras, líderes del
siglo XX., etc.). Tras su reedición en formato facsímil, al que añaden contenidos
audiovisuales, presentado en abril de 2014, tanto en el Museo Ramón Gaya de
Murcia como en el Instituto Cervantes de Brasilia, ha cobrado cierto protagonismo
en las redes sociales.
El poemario 30 (treinta) nace de la confluencia de su faceta literaria con otra
de sus esferas no profesionales como es la centrada en la integración de personas
desfavorecidas, a través de su proyecto “Potencia Cúbica”.
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VERSOS
Como no hay mejor forma de referirse a un escritor
que transcribir retazos de su obra, selecciono algunos versos. Sobre “Contradicción del alma enardecida” habría que
observar que se configura en ocho partes (Dios, Entrañas,
Vida, Soledad, Juventud, Protesta, Amor, Maternidad) separadas entre sí por un dibujo y una cita:
—la búsqueda de Dios,
…
Háblame espíritu fiel
¿Cuándo fue mi amor herido?
¿Dónde se murió mi Fe?
¿Por qué perdí mis amigos?
…..
Yo quise buscar a Dios
y Él no estaba en mi camino
….
-los sentimientos profundos, nacidos de las Entrañas, como fuente de Vida,
…
Un poema nacido prematuro
me araña por salirse de la boca.
Quiero arroparlo, nutrirlo poco a poco.
Deshacer mis estrofas verso a verso
vertiendo mi ternura en sus aristas.
la Soledad de una Juventud en doloroso crecimiento,
Se me está secando el alma
En lo más profundo mío,
….
Pienso, sueño, quiero,
grito y lucho.
Un futuro sin forma
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se me enfrenta
y yo, en mi soledad,
me hago la fuerte.
…
-la Protesta social,
Me sabe el alma a tristeza
a parajes extendidos
bajo el sol
…
Tierra seca, crudo invierno
cansancio sin recompensa
y el olvido...
Eternidad de Castilla
me noto bajo la piel,
…
-el Amor
Noche soñada
Un despertar hermoso,
contigo,
atados
por la sombra de la noche.
Tu voz me llega
como viento cálido,
me acaricia, me envuelve
y me susurra.
Tus labios húmedos
me besan
con furia delicadamente tierna.
Tus ojos me penetran
en el alma
Y el roce de mi piel
contra tu pelo
me hace sentir amor,
nebulosa de impulsos y caricias,
que me eleva,
me duerme
y me prepara
a un bello despertar
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contigo unida.
y la Maternidad,
Al hijo
Mi futuro, mi esperanza, mi inspiraci6n
eres tú.
En las noches, solitaria y amargada
pienso en ti,
y tu imagen pequeñita, vivaracha y juguetona
me consuela.
Tus caricias y tus llantos y tus risas de beb6
me enardecen,
te doy por juguete el pecho y mamas avaricioso,
soy feliz
mientras noto tu saliva y tus mordientes encías,
me emociono.
Nace pronto, niño mío; ven con tu madre hasta aquí,
te deseo.
Yo te cuidaré en la vida hasta que te hagas mayor,
eres libre,
nunca serás para mi cuando ya no seas pequeño,
t6 te irás
pero guardar6 en mi mente la figura de mi fruto
y no un sueno.
Ya te quiero más que a mi. Ven pronto a mi lado
Hijo.
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MAURO DE ALBUQUERQUE MADEIRA

Nasceu em Petrolina (PE), em 29 de setembro de 1939. Diplomado em
Direito, Sociologia e Administração de Empresas. Veio para Brasília em 1986.
Auditor Fiscal da receita federal, consultor legislativo da Câmara dos Deputados.
Bibl.: Letrados, fidalgos e contratadores de tributos no Brasil Colonial, 1993; Extratos
e pegadas, 2007; Licor de canela, 2012; O quintal e o mar, 2017.
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PRETO VELHO
Seu Sebastião, 89 anos, preto, analfabeto, fios ralos
de barba, coluna encurvada, arrastando pela rua carrinho
de mão com sacos de quinquilharias e de latinhas de cerveja a reciclar. Contou fragmentos de sua vida, foi peão de
boiadeiro, transportou muito gado do planalto central para
Andradina e Barretos, do tempo em que Brasília não existia. Tocava o berrante, conduzindo a boiada, por mais de
cem dias; boi magro ia mais ligeiro, boi gordo mais devagar.
Criado pelo avô, que morreu quando ele tinha oito anos,
saiu pelo mundo ao léu. Trabalhou na Mendes Júnior, asfaltou ruas de Brasília, construiu casas.
Mora num sítio de Arapongas, com galinhas, patos,
plantação, mas não tem paciência de ficar lá, e volta ao Lago
Sul, para catar latinhas de cerveja nas casas dos ricos, andando de coluna encurvada, subindo e descendo ladeira,
num milagre de vitalidade de quem passou a vida toda em
trabalho duro do campo, de construção civil, de biscates variados, mas não teve tempo de aprender a ler. Agora exibe a
carteira de maior de 65 anos. Ganha um salário mínimo de
aposentadoria do INSS. Deixa a esposa no sítio e se manda
de ônibus para o Lago Sul. As latinhas talvez sejam o pretexto para girar pelas ruas onde outrora laçava bois. A vitalidade do velhinho analfabeto talvez indique que trabalhar duro
no sol e comer mal seja melhor que fazer ginástica de academia, tomar hormônios e vitaminas e sentar a bunda em
escritório de ar condicionado. Retalhos de vida rolam pela
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rua e a gente nem desconfia de quão diversa ela é da rotina
confortável de quem dedilha teclas macias de computador.
O velho tem seis filhos, espalhados por São Paulo,
Santo André, Rio de Janeiro. Não o ajudam, cada um cuida
de si e todos descuidam do resto do mundo. Porque o ancião não fica lá quieto no seu sítio de galinhas, patos e roça
de mandioca e milho? Talvez não aguente as rabugices da
velha companheira, ou tenha vergonha de ficar parado, porque não dá mais para pegar na enxada. As latinhas de cerveja rendem muito pouco dinheiro, não pagam as calorias
que gasta arrastando o carrinho de mão. Ele gosta de visitar
o Lago Sul, que já foi pasto de boi, depois canteiro de obras,
ruas por asfaltar, casas a construir, que ele revê como obra
sua onde não pode entrar.
A vida é mais fecunda do que um escritório de classe
média pode imaginar.
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NAPOLEÃO VALADARES

Nasceu em Arinos (MG), em 6 de fevereiro de 1946. Veio para Brasília em
1966. Diplomado em Direito. Cofundador e diretor do jornal Correio do Vale.
Assistente jurídico, diretor de secretaria da Justiça Federal, assessor de juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, advogado da União. Colabora em periódicos.
Organizou as antologias Planalto em poesia, 1987; Contos correntes, 1988; De Gregório a Drummond, 1999; Antologia de haicais brasileiros, 2003. Pertence à Associação
Nacional de Escritores (presidente), à Academia de Letras do Brasil, ao Instituto
Histórico e Geográfico do Distrito Federal, à Academia de Letras, Ciências e Artes
do São Francisco e à Academia Brasiliense de Letras. Premiado no Concurso Petrobras de Literatura, no Concurso de Contos Cidade de Cataguases, no Concurso
de Contos Cyro dos Anjos, entre outros. Participa da Antologia de contos Alberto
Renart, 1994; Cronistas de Brasília, 1995; De mãos dadas, 1995; O prazer da leitura,
1997; Poesia de Brasília, 1998; Poetas mineiros em Brasília, 2002; Antologia literária – Aclecia, 2003; Antologia do conto brasiliense, 2004; Todas as gerações – o conto
brasiliense contemporâneo, 2006. Bibl.: Os personagens de Grande Sertão: Veredas,
1982; Urucuia, 1990; Dicionário de escritores de Brasília, 1994; Resposta às Cartas
Chilenas, 1998; Remanso, 2000; Pensamentos da Literatura Brasileira, 2002; Chuvisco, 2003; Campos gerais, 2004; Descendentes de Pedro Cordeiro, 2004; Passagens da minha aldeia, 2007; Delírio lírico, 2008; Vida literária, 2009; Animal
político, 2009; Estesia, 2010; Lembranças, 2011; Romanos, 2012; História de Arinos, 2013; Do sertão, 2016; Nomes, 2017; Caminhos diversos, 2018; Frases da História, 2019; Máximas e Mínimas, 2019.
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A MULHER NUA
À memória de Fernando Sabino

Ao ver que o marido tinha acordado, Sabina disse:
– Eu tinha que pagar hoje a prestação do carro. Combinei com a moça da agência pra ela vir aqui buscar o cheque, mas nem cheque tenho. Vou ter que deixar pra amanhã.
Fernando fez uma cara de aborrecimento. Hoje em
dia, as mulheres, com esse negócio de independência, inventam fazer seus negócios, comprar carro, depois vêm com
amolação. Logo de manhã, um assunto desses... Sugeriu à
mulher que resolvesse seu problema, explicasse à moça que
não tinha tirado o talão de cheques. Ela disse que não. Não
queria que ficasse parecendo que estava com velhacaria.
Gostava de seus negócios certinhos. E propôs:
– Quando a moça chegar, a gente não abre. Deixa bater na porta à vontade. Depois eu telefono pra ela e resolvo
isso.
Sabina espreguiçou-se, virou-se para o outro lado e
passou por um cochilo. Levantou-se, tirou a camisola e foi
para o banheiro, completamente nua. Aí viu que o marido
já estava tomando banho. Concluiu que, enquanto cochilava, Fernando se levantou e foi tomar banho para poder se
agarrar à leitura. Agora era isso. Lia o dia inteiro. Estava na
metade de O Encontro Marcado e não falava noutra coisa,
dizendo que era um dos melhores romances que tinha lido
em toda a sua vida. Homem é assim. Quando não é futebol,
é mulher. Quando não é mulher, é literatura.
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Foi para a cozinha e botou água no fogo para fazer um
café. Lembrou-se de que tinha ouvido o barulho da carroça
do leiteiro. Foi à sala de fora e abriu a porta devargarinho
para pegar o leite. À frente da porta, um pequeno alpendre
com a mureta. O leite ali. Por estar nua, olhou para os lados
para ver se não havia gente. Não havia. Não apareceria ninguém. Foi até a mureta e pegou o leite. Nisso, com o vento,
a porta se fechou.
Tocou a campainha. Nada. Só ouvia a zoada da água
do chuveiro. Apavorada, bateu na porta com força. Nada.
Decerto Fernando estava pensando que fosse a moça da
prestação do carro. Bateu novamente, com muita força.
Nada. O silêncio parecia crescer lá dentro à medida que batia.
Ouviu uns passos, mas na rua. Olhou. Era o jornaleiro
que vinha chegando. Sem saber se ficava de frente ou de costas, bateu na porta outra vez, desesperadamente. O jornaleiro se aproximava. Quando a viu, levou um susto, deu um
passo para trás, mas ficou deslumbrado e parou. Sabina era
uma mulher muito bonita, belíssima. E, naquela claridade
da manhã, parecia uma visão do outro mundo.
Quis gritar para o jornaleiro não se aproximar, mas
viu que seria pior, porque chamaria a atenção dos vizinhos.
Voltou à porta e a esmurrou, gritando. Nisso, os vizinhos
foram aparecendo. Foi-se ajuntando gente. Os vizinhos e
gente da rua. Ela dava um passo para lá e outro para cá,
sem saber como ficar. E aquele vaivém parecia uma dança.
Resolveu deitar-se no chão.
Um transeunte arriscou:
– Olha. Ela se deitou. Pra que será?
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Levantou-se, tentando tapar as partes com as mãos. O
desespero não a deixava raciocinar. Chorava e gemia, mas
os que a viam achavam que ela estava era sorrindo.
Cada um tinha uma opinião:
– É milagre! Aparecer um trem desse aqui é milagre.
– É uma bênção.
– É uma loucura...
– É um escândalo.
– É fim de mundo.
– Foi caída do céu.
Uma vizinha, morrendo de ciúme do marido, que a
contemplava de boca aberta, disse aos berros que ia chamar
a polícia, lugar de doido é no hospício, a gente não merece
uma falta de vergonha dessas.
Um gaiato falou, às gargalhadas:
– Tomara que a polícia demore.
Nisso, Fernando ouviu o tumulto lá fora e abriu a porta. Sabina entrou como um gato acuado por cachorro. Entrou, deitou-se e embrulhou-se. Chorava e tremia. O povo
se dispersava. O silêncio foi tomando conta da rua.
Com pouco, bateram na porta. Pensaram que fosse a
polícia, mas era a moça da prestação do carro.
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NAZARETH TUNHOLI

Nasceu em São Mateus (ES), em 6 de maio de 1952. Dipl. em Letras e em
Comunicação Social. Veio para Brasília em 1983. Bancária, jornalista, editora de
revista e jornal, produtora de eventos culturais. Colabora em periódicos. Premiada
em concursos literários. Pertence à Academia de Letras e Música do Brasil, à Academia Internacional de Cultura, à Casa do Poeta Brasileiro/DF. Filiada ao Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Participa das coletâneas 30 anos de poesia,
2008, Poebras; O resgate da palavra, 2009, SEDF, entre outras. Bibl.: Transparência, 1984; O voo da águia, 1986; Revelações, 1997; O livro de ouro Brasília 50 anos,
2010 (em parceria); Poemário – a doce rebeldia de pensar, 2014; Por amor, 2016.
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ETERNO
Vão-se os dias com as buscas
ou a inércia humana,
no esguio moinho
das eras.
Na correnteza do desperdício,
água, energia, tempo
a encurtar a vida.

Passam os sonhos,
com as realizações e os desencantos,
barreiras intransponíveis,
ou com novos planos.
No dia a dia das pessoas,
trabalho, lazer, confrontos,
o tempo se desgastando.

Crescem os perigos,
enquanto a vida segue,
e a marcha sem rumo
de levianos, avarentos e viciados.
Na agitação das conquistas,
supérfluas ou superficiais,
as armadilhas do descuido.

Acordaria o homem
se se percebesse finito?
Ele se acha eterno
a cada plano, a cada esperança.
Enquanto proliferam encantos
e falsos brilhantes,
a riqueza se esvai.
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Perceberia a criatura,
na volúpia de suas paixões,
que deveria mudar o foco,
direto ao que mais importa?
Na falta de zelo
pela fortuna maior,
a perda do habitat e da alma.

Vão-se as alegrias efêmeras,
repercutem as perenes,
ao longo e depois da vida,
as certezas do pensamento.
Ao voltar para si mesmo,
ao encarar o mundo,
o homem pode resgatar a vida.

Quanto mais cabeças voltadas
para verdades profundas,
maior respeito entre os seres,
amor próprio e universal.
Aportando na preservação
dos recursos naturais
veremos reluzir o tempo.

Vivamos, então,
conscientes e responsavelmente,
para que o existir
seja um futuro sem fim.
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COMO DUAS AVES
Para Rogério
Olho para o céu,
agradeço a Deus que você exista.
A sua vida
na minha vida,
nossa vida,
nossos filhos,
boa caminhada juntos!
Indo, contornando
ou pairando, como pássaros,
sobre flores e águas,
sobre os movimentos dos dias,
dos anos, das décadas,
sobre as pedras
ao longo do caminho!
Amadurecidos, caímos, levantamos
e, rápido, seguimos.
Tristes ou alegres, na virada da noite,
outras vezes saudosos,
o riso das crianças na lembrança,
elas cresceram
e deixaram vazio o nosso ninho.
Vamos ou ficamos?
Estamos prontos para dançar
a música que tocar?
Estamos?
Éramos nós,
ainda somos nós,
cada vez mais, nós,
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meu italiano forte,
a reinventarmos nossa vida.
Cuido de você
que cuida de mim.
Quero seu sorriso
que me faz feliz.

NOSSO PODER
Alcançarás a dimensão do universo
quando acreditares na força
do teu pensamento e do teu amor.
Há dentro de ti
tesouros inimagináveis,
capazes de produzir força,
encantamento e amor!
Cada um de nós carrega em si
a força que transforma e realiza.
Acreditemos nisso!
Não somos poeira no tempo
e como parte do universo,
nossos pensamentos têm força
e nossa vontade é capaz
de mudar o que quisermos!
Acredita!

DIVERTIDO
Quem dança sabe
que enquanto sacode o corpo
a alma se diverte!
Bailar é preciso
nesta vida de equilibrista.
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Para além do lazer,
o bom de fazer dança
é manter o pique
no correr do tempo!
Haja esperança
nos corações que dançam
nas pistas oscilantes do mundo!
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NOÉLIA RIBEIRO

Nasceu em Recife (PE), em 23 de dezembro de 1959. Licenciatura em
Língua Portuguesa; Bacharelado em Língua Inglesa e Pós-graduação em Linguística. Revisora. Colabora em periódicos. Pertence à Associação Nacional de
Escritores. Filiada ao Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Bibl.: Expectativa (1982); Atarantada (Verbis – 2009) e Escalafobética (Vidráguas – 2015).
Participa das antologias: Salada Mista, 1978; Aí é que São Elas, 1980; Talento em
Prosa e Verso, 2008; Fincapé – Coletivo de poetas, 2011; Primeira Bienal do B – a
poesia na rua, 2001; Cena Poética 1, 2015; Espevitada, 2017.
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PAIXÃO PELA PAIXÃO
O apaixonado entra no mar
sozinho, cego ao objeto, que,
esquecido entre as pedras, espreita-o.
A onda incita o prazer.
A espuma ameniza o desassossego.
A suposta metade, deitada na pedra,
sucumbe ao calor, enquanto ele
brinca na água como um garoto.
Ao seu coração entusiasta
o espelho cristalino basta.
Imiscível, a paixão prescinde do outro.
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PAULO JOSÉ CUNHA

Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em 25 de fevereiro de 1951. Veio para Brasília
em 1970. Diplomado em Comunicação. Jornalista, repórter, produtor de vídeo,
assessor de imprensa, radialista, publicitário, professor universitário. Colabora em
periódicos. Premiado em concurso literário. Pertence à Associação Nacional de
Escritores e à Academia de Letras do Vale do Longá. Participa das antologias Mais
uns, 1997, org. de Menezes y Morais; Poesia de Brasília, 1998, org. de Joanyr de
Oliveira; Todas as gerações – o conto brasiliense contemporâneo, 2006, org. de Ronaldo Cagiano. Bibl.: A noite das reformas, 1979; Salto sem trapézio, 1984; Caprichoso
– a terra é azul, 1991; Grande enciclopédia internacional de piauiês, 1995; Vermelho
– um pessoal garantido, 1998; A viagem da reeleição, 2002; Perfume de rosedá, 2009.
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O CÁLICE DE KAFKA
Poemas sobre a morte, minha amiga mais fiel

A seta insana
Para onde avança esta seta
que almeja sem descanso
entre as escolhas?
O que busca
e nunca alcança?
Quem lhe define
a rota e o prumo,
dá-lhe sentido
e aponta o alvo,
o rumo?
Que roteiro traça
pelo céu vazio
e deixa,
fresco na retina,
o risco perene
e súbito esquecido
na liquidez do instante
em seu voar
insone?
Atrás de qual meta
lança-se esta flecha?
Para onde se atira
a ponta desta lança?
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O que pretende
achar, se achar,
esta seta febril
que não descansa?
Um dia,
ela partiu de mim (sua gaiola).
E desde então,
abraçado nela
neste baile insano
de canções perdidas
ela dança comigo
e me arrasta
embriagado
neste rodopio
a algum lugar
desconhecido.
Não-sei-que-seja
a lança-flecha,
nem pressinto
o aço
de que é feita.
Só sei que avança.
E seu desiderato
é o de seguir seu voo
sem cogitar retorno,
direção ou meta,
ditando o dela rumo:
meu destino.
Pés descalços
pela vez primeira e última
os pés descalços
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pisam as pedras deste caminho
e sangram
ainda assim não me aturde a caminhada
só me exaspera o prenúncio da chegada
onde me aguarda o que não sei
estar contigo é o que resta:
andar contigo
correr ao teu lado,
brincar com tuas sardas,
antes do dia da chegada
onde me aguarda a que marcou encontro
mas não adiantou data, local nem hora
ou mesmo a natureza do assunto a tratar
mas virá.

Dilema
para onde,
se de mim
o sorriso
não se afasta,
e não me basta
o fim?
por que o não
se o sim me acena
na palma da mão?
por que o ir adiante
se o ficar me garante
o fluir do instante?
por que o nada e o não,
se o tudo claro
me anula o risco
da interrogação?

204

PEDRO MANZKE

Nasceu em Porto Alegre (RS), em 12 de dezembro de 1986. Formou-se em
medicina na Universidade de Brasília e se especializou em neurologia pela Universidade de São Paulo. Bibl: A Irmandade dos Cavaleiros Probos, 2013; A Decadência
de Tudo, 2018.

205

PLANTÃO NOTURNO
Hoje, quase 1h da madrugada, estou na sala de triagem vazia da emergência de um hospital militar. É um dia
tranquilo de plantão. Converso com a equipe de enfermagem, esperando que o tempo passe mais rapidamente. Entra
um senhor idoso de 78 anos, barba branca estilo papai noel,
boné azul da Caixa Econômica Federal, cachecol empoeirado, casaco velho, sapatos aos farrapos e com terra. Noto
tratar-se de um soldado reformado. Ele pede desculpas pelo
traje e pelo cheiro, esclarece que atualmente é lavrador. O senhor se acomoda na cadeira e informa à enfermeira da triagem que acredita ter sintomas de gripe aviária. Isso porque
algumas galinhas dele estavam espirrando. Tento imaginar
como seria uma ave espirrando. Há três dias, o soldado reformado continua o relato, a garganta dele próprio começou
a arranhar, sem febre ou prostração. Saio discretamente da
sala de triagem e vou beber uma água para verificar se estou
realmente acordado. Quando volto para atendê-lo, não toca
mais no assunto da gripe aviária. Não se queixa de obstrução
nasal, nem rinorreia; apenas tosse ocasional. Enquanto faço
as devidas anotações, o senhor começa a falar sobre sexo,
sem motivo aparente. Diz que é a perdição da humanidade,
que as mulheres estão todas condenadas e os homens, indo
pelo mesmo caminho. Tudo culpa do tal sexo. Conclama
nós médicos a prescrevermos a todos os pacientes “sexo no
máximo duas vezes por semana” associado às medicações,
que o mundo seria um lugar melhor. Ele parece ter especial
orgulho dessa ideia. Solta risadinhas de felicidade quando
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lhe digo, com o intuito de lhe agradar, tratar-se de um pensamento que tem seu valor. Depois, muda de assunto e pergunta se tenho sulfa, um antibiótico antigo de origem alemã.
Relembra que as galinhas dele não estão muito bem, e que
bastariam 3 dias de sulfa para que melhorassem. Digo que
não disponho dessa medicação e peço que ele se sente na
maca, para que eu realize o exame físico. Ele retira o cachecol de odor peculiar e o casaco. Só então noto que carrega
consigo uma enorme peixeira na cintura, em plena capital
federal. Faço o exame físico calmamente, que se evidencia
sem alterações. Ele me pede um xarope e procuro alguma
amostra no armário. Encontro uma de prednisolona 5mg e
prescrevo para ele. O soldado reformado vai embora feliz.
Relatos de um Tenente Médico,
1h da madrugada, outono de 2012.
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SOBRE GÊNEROS!
“A mulher é um homem incompleto!” Antes que justas pedras me atirem, caríssimas leitoras, acertadamente indignadas, a afirmação pertence ao filósofo grego Aristóteles,
aluno de Platão, isso mesmo, Aristóteles. Quem me contou
foi Eduardo Galeano, em “Os filhos dos dias”, ao tratar de 8
de março, dia internacional dedicado às mulheres. Da Grécia para a Alemanha, vamos encontrar Arthur Shopenhauer
a afirmar que “a mulher é um animal de cabelos longos e
pensamentos curtos”. Aristóteles referia-se a anatomia, Shopenhauer à natureza feminina. Para completar, encontramos na Bíblia considerações sobre o destino das mulheres.
“Disse Yahvé à mulher: Teu marido te dominará”. E no Corão? “Disse Alá a Maomé: “As boas mulheres são obedientes”. Salve Galeano, as veias continuam abertas.
Lembrei-me de “Os dias dos filhos” quando a Academia de Letras de Rio Pomba, na Zona da Mata mineira, convocou-me para falar sobre o dia internacional do homem.
No Brasil, esse país grande, belo e esquisito, celebra-se o dia
do homem, talvez em nome da pretensão masculina, em
duas datas: 15 de julho e 19 de novembro. Em Rio Pomba,
para aumentar a esquisitice, a comemoração foi num dia 30
de julho. A convocação talvez se deva a “Salve 8 de março:
Dia Internacional do Homem”, textinho veiculado no centenário jornal da cidade. E antes que me atribuam novas e
justas pedras, vamos ao texto completo:
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Salve 8 de março: Hoje é o Dia Internacional Do
HOMEM:
• Refletir sobre o papel da mulher em sua vida e na sociedade.
• Dizer eu te amo à sua companheira e se perguntar: por que não
faço isso todos os dias?
• Deixar de ser passivo ante toda forma de violência contra as mulheres.
• Respeitar essa criatura quase divina como se ela de fato o fosse.
• Compreender por que Victor Hugo, no séc. 19, escreveu: “O
homem está colocado onde termina a terra; a mulher, onde começa o céu”.
• Fazer o “mea culpa” pela covardia e omissão ante a prostituição
infantil de menininhas indefesas e famélicas.
• Encontrar a sua real dimensão.
• Entender que não é homem só porque assim está na certidão de
nascimento, depois de sair do ventre úmido e quente de uma mulher.
• Reconhecer que o que o define e distingue são atos e omissões, o
que faz e o que deixa de fazer, especialmente em relação ao outro
gênero.
• Crescer em sua humildade e apequenar-se diante da grandeza da
mulher.
Enfim,
Hoje é Dia Internacional do Homem render-se à superioridade feminina.
E antes que eu me esqueça: Salve (e salvem) as mulheres.

Um dia internacional em homenagem às mulheres
justifica-se pela história de lutas e conquistas ao longo de
milênios. E a luta continua nessa segunda década do século
21. E quanto aos homens, o que justifica um dia em sua homenagem? Voltemos a Galeano que nos informa que, pela
sua natureza, São João Damasceno teria dito: A mulher é
uma jumenta teimosa. Arrisco-me a dizer, então, que o homem é um burro empacado. Meros seres humanos do sexo
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masculino, animais bípedes da ordem dos primatas, pertencente à subespécie Homo Sapiens, eis a nossa síntese.
Thomas Hobbes, filósofo inglês, disse que o homem
(no caso o ser humano) é o lobo do homem, o predador
de si mesmo. Único ser vivo que individualmente mata por
maldade, futilidade, profissão e prazer. No coletivo promove guerras econômicas, religiosas e políticas que ceifam incontáveis vidas.
Volto ao ponto de partida: Qual seria, então, o sentido
de um dia internacional do homem? “Melhorar a saúde dos
homens, melhorar a relação e promover a igualdade entre
gêneros e destacar papéis positivos desempenhado pelos
homens”, é o que consta em documento de 1999, justificativo de sua criação, que incorpora quatro objetivos, que descrevo e a meu modo comento:
Objetivo 1. Promover modelos masculinos positivos,
não apenas estrelas de cinema e esportes, mas os homens
de todos os dias, os homens de classe que têm uma vida
decente e honesta.
(Saber que alguém avalia que levamos uma vida decente e honesta, e que essa condição pode ser exemplo numa
sociedade cada vez mais permissiva e fútil, não deixa de ser
reconfortante.)
Objetivo 2. Para comemorar as contribuições positivas para a sociedade, comunidade, família, casamento,
guarda de crianças, e para o ambiente.
(A data também deveria destacar as contribuições negativas, aquilo que o homem faz e que não deveria ser feito,
especialmente no mundo político cada vez mais distante das
aspirações do cidadão comum.)
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Objetivo 3. Para se concentrar sobre a saúde do homem e o bem-estar social, emocional, físico e espiritual.
(Eis aí um bom objetivo, a saúde do homem. Falar dos
cuidados com o corpo. E também do espírito – e não estou
necessariamente falando de religião. Falar da necessidade
de exames anuais da próstata, dos riscos do fumo exagerado, da bebida exagerada, do apetite exagerado. Lembremo-nos do velho e bom conselho chinês: andar o dobro; comer
a metade; rir o triplo.)
Objetivo 4. Para destacar a discriminação contra os
homens, nas áreas de serviços sociais, atitudes e expectativas sociais e de direito.
(Sinceramente, minha Inteligência não alcançou o
sentido desse objetivo. Quais discriminações contra os homens? O que sei é que os homens são os grandes agentes da
discriminação, na produção de leis e consolidação de costumes contra as mulheres ou as chamadas minorias sociais, e
contra os de raça, cor e credo diferentes. Entenderia melhor
esse objetivo se ele se voltasse à reflexão da discriminação e
do preconceito que o homem promove, por ação e omissão.)
Gêneros e transgêneros! Filhos de Deus!
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FRAGMENTO DE ROMANCE EM
ELABORAÇÃO
O feito prodigioso da implantação da nova capital somou rigor técnico a improvisação. Decisão tomada quando
o Programa de Metas elaborado por Lucas Lopes e Roberto
Campos já estava concluído, a obra maior do que tudo o que
havia sido planejado sobrou sem previsão de recursos. Teve
que ser tocada no ímpeto de audaciosa determinação de saltar obstáculos. Cavalgando ambição sem tamanho, fustigado pela ventania de uma crise política forjada por oportunistas ressentidos que me consideravam sucessor de Getúlio
Vargas, eu pretendia realizar o impossível num país de 70
milhões de habitantes, de economia nanica com endêmica
pobreza generalizada. Decepcionado pelo insucesso de um
pedido de ajuda dirigido ao vice-presidente dos Estados
Unidos que nos visitava, desabafei-me em entrevista à imprensa: “Vendo minha cueca, se for preciso, mas Brasília não
deixará de ser construída”. Aceitei escorregar de fato para
arriscada aventura. Lancei mão dos volumosos recursos de
todos os Institutos de Previdência. Pus a casa da moeda a
fabricar dinheiro desenfreadamente, provocando a inflação
que fosse. Permiti que o governo se endividasse com fornecedores de equipamentos brasileiros e importados. Contraí
empréstimos no estrangeiro. Quanto de dinheiro foi gasto?
Saber quem poderia? Não houve escrita contábil em que se
pudesse confiar.
Como controlar uma massa de sessenta mil trabalhadores formigando numa extensão de quilômetros? Como
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garantir a normalidade da prestação de conta das filas intermináveis de caminhões de carga que chegavam desde o
amanhecer até a noite e iam se dispersando em várias direções para descarregamento, depois de receber à entrada
o certificado de entrega de mercadoria para acerto final no
escritório da Novacap? Caminhões paravam na barraca de
controle, saíam por outro lado com a carga ainda na carroceria e voltava mais tarde a entrar repetidas vezes. É possível também que, num conluio entre caminhoneiro e despachante de certificado, esse processo de entrega duplicada
ou triplicada do mesmo carregamento tenha acontecido de
maneira mais simplificada. Informações sobre irregularidades desse tipo acabaram vindo a meu conhecimento, mas
não chegava sequer a advertir a respeito o encarregado geral
do campo de operações. Responsável por administração tão
complexa, Israel não podia ser atormentado com questões
menores, que talvez nem fossem verdadeiras, não passavam
de intrigas de gente sem o que fazer. Possivelmente também
ele já tivesse ouvido aquilo das mesmas pessoas, mas pressionado por todo lado, nem podendo pensar direito, deve
ter feito avaliação semelhante à minha.
Eu tinha consciência de que muitas irregularidades
semelhantes andavam ocorrendo, mas a tudo dava as costas.
Importante era a obra colossal que ia sendo tocada, o futuro
do Brasil que via nascendo inclusive nas inúmeras organizações comerciais, industriais, laborais, agrícolas e exportadoras que haviam nascido em São Paulo, Minas Gerais,
vários estados mais, e estavam crescendo para alimentar o
projeto da construção da nova capital, mês a mês, semana a
semana tomando mais vulto, e já terminava o terceiro ano
de lutas e vitórias – heróicas, desproporcionais – de grande215

za nunca antes presenciada no país. Devo confessar, até hoje
nessa sobrevida que venho gozando após a minha morte –
tão compensadora e no meu entender tão merecida –, não
faço a menor ideia do quanto de artimanhas fui capaz de
engendrar para obter a montanha de dinheiro que consegui
para a empreitada, nem posso precisar exatamente o volume total da inversão que tivemos que fazer para conseguir o
resultado que envaideceu os brasileiros, causou espanto no
mundo inteiro, nos consagrou para a eternidade. A avaliação que não canso de fazer é do número de heróis que me
acompanharam na marcha gloriosa da construção de um
sonho, esse tipo de realização humana que não se conta em
dinheiro – que nasce sustentado apenas pelo arrojo de um
ideal, não quer ser mais do que a certeza lúcida de estar vivendo intensamente –, e tem marcado na história da humanidade os momentos mais altos e mais dignos da aventura
do homem.
Foi de peito opresso que, naquele 21 de abril de 1960,
depois de ouvir a mensagem telefônica do papa João XXIII,
avancei acompanhado dos dignatários estrangeiros e das
autoridades mais importantes do país até diante do altar
improvisado na Praça dos Três Poderes, para assistir à missa celebrada pelo cardeal patriarca de Lisboa, dom Manoel
Gonçalves Cerejeira. Nos primeiros movimentos do ato
solene coadjuvado por uma dezena de párocos paramentados, lágrimas intensas estufaram-me os olhos, começaram a descer rosto abaixo. Passando a enxergar com visão
translúcida, estouvadamente dando de corpo para conferir
se tudo comigo se achava em ordem, fiquei duvidando se
me encontrava em êxtase ou inconsciente. Percebendo-me
no limiar da glória, imaginava ter chegado a um momento
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final. No início de um novo existir. Desejava mesmo morrer. Não importava se aquele fosse o derradeiro instante da
minha existência. Meus braços pareciam asas, meu corpo
estava prestes a voar. O templo se encontrava superlotado e
eu, estupidificado, não sabia o que pensar, o que fazer. O celebrante principal, ao centro do ajoelhar da fileira dos seguidores, elevava o ostensório, declamando: “Glória in Excelce
Dei”. A campainha vibrava em mão de quem não se podia
precisar. Espalhando fumaça e cheiro de incenso, o turíbulo
dançava para um lado e outro. Quando percebi, dentro de
mim estava pronunciando, sem voz, como se não passasse
do tatibitate de uma criança: “Eu fui, eu sou, eu serei Juscelino Kubitschek de Oliveira”.
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PRADO
Volto sempre a Harold Bloom para ativar a forma de
pensar e de ordenar as escolhas de leitura e, também, para
que a mente não adormeça na invalidez do ócio. Vejo interpretação em tudo que deposito o olhar, por isso Sinésio
Oliveira sinalizou que não fotografo, pois tiro o olhar do
objeto. Preocupo-me com o que danifica a prática poética
de nosso tempo. O homem atual só reconhece o que está
em seu desejo, e desmerece o que vive no desejo do outro.
Bloom me socorre na questão com o conceito de sublime,
de Longino. O conteúdo de uma obra tem de nos provocar
estranheza. Ocorre que não é uma estranheza por ser “estranho”, mas de espanto no espírito. Quando mostro só o que
vive em mim, com a mesquinharia do meu desejo, a possibilidade de espantar o que vive no outro é bem menor. Um
dos versos que mais gosto é de Pasternak: “viver é algo mais
do que atravessar um prado”. Assim encontro numa tradução. Talvez pudéssemos clarear o texto da tradução: viver
não é simplesmente atravessar um prado. Mas o que tem de
estranheza nisso? Não é belo um prado em si e belo também
simplesmente por hauri-lo? A estranheza, pelo menos assim
vejo, é ser levado a se sentir fora da travessia do prado. Se
viver fosse estar só dentro do prado, o verso não teria mais
nenhum motivo de existência. Teríamos de ter a constância
da permanência dentro do prado. Não estamos permanentemente dentro de um prado e, se estivéssemos, a vida seria
assaltada por uma enorme pequeneza de possibilidades. Só
teria a possibilidade do prado. Atravessar o prado nos lega a
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possibilidade do que registra a memória e a independência
do prado em relação a nós, e, nós, independentes em relação
ao prado.

Deitado em minha sala, eu diria que
Viver é estar com a porta aberta
e entrar o vento com cheiro de vento

Mas e o cheiro do prado? Do prado da beira do rio Calvo,
de uma distante Rússia após algum degelo? A poesia não é dizer o
que está posto no verso. É pegar o real e criar algo além do ideológico, como reconhece Bloom: “o estético demanda profunda
subjetividade e está além do alcance da ideologia”. Então por que
ele diz que falta à atualidade a presença de poetas como Emerson
e Whitman para interpretação do mal-estar da cultura? Tenho
algumas interpretações para a questão. Primeiramente eu concordo com a proposta de Bloom – no mundo da complexidade
moderna, foi multiplicado o campo de ação do homem e o poeta
não consegue entrar em todas as divergências. Mas, então, por
que o poeta deixa de interpretar pelo menos algum ângulo do seu
tempo para que possa compreender a si mesmo, sem confusão
do que é a lírica? Não sou lírico só quando me fotografo. A lírica
ocorre com sucesso quando o poeta fotografa com um olhar pessoal e de inteligível estranheza. O poeta – na minha parca compreensão – deixou de se submergir no prado, de interagir com ele
para que possa se expressar com essa experiência. É necessário ter
um trabalho braçal com o prado para depois ter um trabalho corporal com o poema. Eu diria mais: o poeta atual é um medroso.
Teme ser ideológico – não no sentido partidário, mas de assunção
de posicionamento diante das desolações de seu tempo – para depois estar imbuído de subjetividade expressiva. Só sou autêntico
quando penso por mim mesmo, com o meu corporal. Nada que
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não expresso com o meu corporal conterá estranheza para outro.
A poesia exige uma libido do real absorvido pela individualidade
do poeta.

Decência
Ler um poeta é uma forma, senão a única, de nos sentirmos seres humanos decentes. Não é uma expressão minha, mas
eu assinaria decentemente a observação de Joseph Brodsky num
texto sobre W. H. Auden. Em muitos lugares eu gostaria de estar.
Gostaria de ter participado da leitura de poemas que Brodsky e
Auden fizeram sozinhos num quarto de hotel. Mas aquele momento era somente deles. Não teve gravação, não será encontrado
nos registros de um sistema de monitoramento. São os momentos
reservados que fazem a vida ter justificativa. Eu também terei os
meus momentos únicos. A tarde com Manoel de Barros e Renato
Matos, pois ninguém mais compareceu ao encontro programado para muitos e se transformou grandiosamente só para nós.
Os momentos com José Godoy Garcia e Antonio Miranda, com
nossas repetições antigas, desejosos de recobrar o tempo. Temos
de ter orgulho de todos os nossos atos, inclusive aqueles que praticamos reservadamente. Quando eu pratico um ato, inda que
solitário, se não estiver revestido de ética, não há razão de eu ter
direito à liberdade. Não posso corromper a família, o Estado, a
mim mesmo. Não há dinheiro algum que valide atos corrosivos.
Outro momento de que gostaria de ter participado: da prisão de
Garcia Lorca. Ele não merecia ter morrido só, nas mãos de uma
ditadura e talvez sem saber as razões de estar sendo levado pelas
mãos dos algozes. Há uma tremenda alegria na literatura, mas
uma enorme angústia nos seus autores. Não estive no quarto em
que João Antônio apodreceu solitariamente, sem a presença de
escritores e de familiares. Mas é bom morrer solitariamente. Só
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temos de viver de forma agregadora, respeitando as leis, inclusive de responsabilidade por nossos atos. Cada ato humano tem
de contribuir para melhoria do mundo e não só visando saciar
nossos interesses. Esquecemo-nos de discutir a ética em cada ato
que praticamos. Se não nos lembramos disso todos os dias, admitimos que é possível ultrapassar o limite da moralidade.

prisão iminente
enquanto escrevemos a inscrição no barco
enquanto apresentamos
o recurso de distender o arco
continuamos livres
enquanto nos tocam o cotovelo
ou perdemos o livro sobre um balcão
enquanto ouvimos o estouro
do maracujá no asfalto
e do gatilho do pombo
a se fixar como mancha branca
à medida que as fezes se desidratam
continuamos livres
enquanto os fungos dos pombos
apresentam-se apenas na conversa
aguardando o orifício
de contaminar o cérebro
continuamos livres
enquanto abrimos o cadeado
da porta de Norma Constanza
enquanto acompanhamos os fragmentos
de tudo que avança
as bolsas com sapatos e marmitas
a tira a tiracolo
não irá servir para ser livre
quando for entregue a ordem de prisão
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LA PALABRA
La Palabra es un pétalo que forma parte de una armonía, es una gota húmida de rocío que se desintegra en la
inmensidad de un río. Repta por las corrientes de los mares
subterráneos, y trepa cual enredadera frondosa por los muros infinitos de los tempos sucedáneos.
La Palabra es un don divino, hechicera de oídos cultos, bruja de corazones sin almidones. Sublime cuando
abraza en sus moldes la creación en pubertad, grandiosa
cuando consagra su primavera de libertad.
La Palabra encanta cuando ella se hermana con su
otra parte, que es la palabra que canta la nota que falta. La
palabra labra, tal un jardín y su jardinero, una huerta abundante y lujosa, y exprime de su tierra toda, su savia plena
hasta cincelarla en una fresa de forma preciosa.
La Palabra es amarga cuando se cocina con los sinsabores de una receta aciaga, y es maga cuando se condimenta
con especies que huelen a flores. Ella es arcana porque encierra en su textura, con vuelo y hermosura, miles de ilustres connotaciones, que se develan por entre fuentes y hojas,
cuando la penetramos con cortés lisonja.
La Palabra es llave de fortaleza y realeza, con dulzura
y aspereza, envuelve un mundo vasto, quizás lejano, que se
pinta sin pudor humano.
La Palabra enmudece cuando por acaso su dueño
queriendo agraciarla la desgracia, y sin saber la empalidece. Sin uno la toma como brote ignoto, y entre sus manos,
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con calor da doma, la pule y la protege, ella despunta y una
trama teje.
La Palabra suda, salpica y exuda, su virginidad en
señora muda, contorsión y danza, alabanza a la mente elocuente, letra irreverente.
La Palabra es una flor de loto, en meditación ella recita, en turbulencia ella se excita, filosofa, y su arte ejercita.
La Palabra, gitana errante, digna y altiva tu mantón de
estilo, con abanico y volante zapatea sobre tablado de altura
tan elegante.
A ti Palabra, entrego rendida, la construcción de la
Poesía.

-x-
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TODO MÊS DEVIA SER JANEIRO
Andava eu pela cidade, hoje de manhã, e notei que havia mais espaço nas ruas, mais vagas nos estacionamentos,
menor congestionamento, maior silêncio, menos agitação.
Também pudera, é janeiro. Verão. Período em que boa
parte das pessoas procura as praias para renovar as energias
e recarregar as baterias, antes de enfrentar mais um ano de
labuta. Mês de férias escolares, de recesso judiciário, de menor atividade legislativa (se é que é possível).
Fiquei, então, a pensar que todo mês devia ser janeiro.
Não que as pessoas devessem estar fora; não me incomodam
as pessoas, em absoluto. Gosto de as observar e perceber as
suas diferenças. De ver como é diversa a espécie humana.
Mas seria formidável se o trânsito continuasse fluindo como hoje, se a cidade se mostrasse mais amigável, se o
barulho cedesse lugar ao canto dos pássaros ou ao riso das
crianças.
Será que os gestores e planejadores nunca encontrarão formas de melhorar a vida nas cidades? Será tão difícil
entender que é preciso haver um transporte coletivo de qualidade e menos automóveis nas ruas?
Será muito complicado definir prioridades que considerem toda a população e não apenas alguns grupos? Será
que é preciso chegar-se ao caos para se pensar em soluções,
quando, então, elas não mais existirão?
Não costumo ser saudosista, mas penso que deveríamos descobrir um meio de voltarmos ao tempo da vida
tranquila, quando era possível caminhar à noite pelas ruas,
227

fazer serenata, deixar as portas e janelas abertas; quando se
permitia às crianças correrem no gramado, aos jovens circularem despreocupados; quando era possível dar ou pedir
carona; quando não era preciso alarme no carro, na casa, na
vida...
Utopia? Talvez, mas que seria bom, isso seria.
Andando hoje pela cidade, cheguei a pensar que todo
mês devia ser janeiro, toda pessoa, mais solidária, toda cidade, um pouco de utopia.
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PRESENÇA CULTURAL EM
“STIGMA...”(2003),
E NO ENREDO DA PORTELA EM (2018)
Em 2003, escrevi meu primeiro livro cujo nome “Stigma Saga por um Novo Mundo”, veio homenagear os 350
anos da chegada dos primeiros judeus Sefarditas a New
York. Tanto em Recife como em New York houve um movimento sócio-cultural muito grande em redor deste fato
histórico, que foi intercedido por midias diversas, todavia
com resultados produtivos. Pela primeira vez muitos Novaiorquinos puderam ver peças e objetos da época dos holandeses da Nova Holanda.
Hoje, gostaria de repetir aqui o conceito de Stigma
(tatuagem religiosa), comparando-o a crua realidade com
que a cultura se depara neste século XXI, à do século XVII
onde o abominavel assunto era a Inquisição.
Vemos na atual conjuntura histórico-cultural que
uma facção da sociedade do Oriente Médio, persegue Cristãos americanos e, ainda os judeus, por não compartilharem
do mesmo credo.
Cabe à elite pensante realizar a grande revolução e
guinada da história neste novo século. Pertinente ao assunto, acabei de ler um livro maravilhoso (“Lendo Lolita em
Teerã”, Azar Nafisi) onde a autora expõe a atual dificuldade
de acesso às maravilhosas obras clássicas, assim como as punições e a acirrada censura literária em seu pais.
O homem pode divergir, todavia deve ser tolerante
com o novo, com o desconhecido, para que possa brotar
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uma imensa variedade de pensamentos positivos, que nortearão a humanidade e lhes abrirá novos caminhos.
Bem, em Stigma, numa saga poderosa, com o pretexto
de procurar saber sobre seus ancestrais, Sarah, a protagonista, filha de pai Holandês e mãe judia-recifense, projeta uma
visão panorâmica da luta de seu povo por um pouso. Sarah,
gentil desbravadora de um Brasil inóspito, do Nordeste Holandês, governado pelo Príncipe Maurício de Nassau, século
XVII, vai fundo na alma dos Sefarditas, que chegaram em
suas naus para povoar, por algum tempo, a Nova Holanda
Brasileira (“Os Holandeses no Brasil” de Engel Sluiter) e que,
de repente, sai em busca de um novo paraíso, perseguidos,
e funda a Nova Amsterdã – matriz de Nova York, no futuro país da promissão que se tornaria os Estados Unidos da
América.
E então, nos idos século XVII, os primeiros 23 judeus da Nova Holanda brasileira (“Gothan a History of New
York”, Edwin Burrows) criaram a cidade que viria ostentar
em sua grandiosidade a Estátua da Liberdade.
O que não poderia ser deixado para trás é o perfil de
Peter Stuyvesant, bastante tirano com os Sefarditas. Todavia figura marcante na historia de New York, deixando claro
ao leitor sua providência desde quando Administrador Mor
da Ilha de Pavônia, atual Fernando de Noronha, a West da
Nova Holanda (Nordeste do Brasil), antes de ele se tornar
governador da New Amsterdam.
Pensei também em revelar fatos épicos num estilo de
romance, porém não necessariamente um romance épico.
Através de leituras e anotações , pude comprovar que, a vida
e os valores de brasileiros recifenses, portugueses, holandeses, judeus, índios e negros, que conviveram naquela época,
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e como dizia Gilberto Freyre: “dentro de uma miscigenação
maravilhosa”, se somaram na conjunção de esforços para
deslanchar a economia emergente de ambas as cidades, embora sob o guante da WIC (“Primeira Visitação. Denunciação de Pernambuco 1593-1595”, Heitor Mendonça), e fustigada pela pirataria dos corsários que se aventuravam no
Oceano Atlântico entre a África, Brasil e América.
Vivemos no limiar de um novo século, vivendo numa
época muito agitada e dinâmica – “era da informática”- somos obrigados a observar, às vezes a contragosto, que os valores que moldaram o nosso caráter e contribuiram para a
nossa cultura, se acham praticamente diluídos por outros
parametros, outras ideias e conceitos.
Outra vez gostaria de trazer o conceito de Stigma
para dentro da literatura que vivenciamos hoje, transportando o ouvinte a um mundo atual de perseguições religiosas. Já dizia Azar Nasifi, abro aspas: “A arrogância dos
Islâmicos e Mulçumanos, que condenam o que consideram
regimes reacionários e heréticos no Oriente Médio, incitam
seu próprio povo e outros países com inssurreições revolucionárias”.
Com uma pequena discrepância hoje os que conseguem fugir em busca de um Novo Mundo, não têm um novo
horizonte ou uma melhor escolha por causa das atrozes perseguições por todos os lados. Tais perseguições e barbaridades do povo do Oriente Médio, avivam velhos momentos de
intolerância religiosa. O que o Oriente precisa enxergar é a
tirania de como dissiminam seu credo, o qual não tem espaço para ser aplicado entre nós deste mundo, do lado de cá.
Sem deixar de fora sabemos que a época em que o
Novo Mundo era descoberto e colonizado, a política de per232

seguição do Santo Ofício e as pressões do decadente Sacro
Império Germânico tudo fizeram para manter a hegemonia
da Igreja no mundo, porém as novas formas de pensamento
e conduta, barraram sua força e prepotência. Não obstante,
uma plêiade de heróis e heroínas , conserva até hoje, na sua
mente e no seu coração, o estigma do sofrimento e da fé de
seus ancestrais.
Só posso falar do livro, façamos uma literatura limpa,
Literatura /Arte, onde poderemos falar do perfume das flores.
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PEQUENINOS POEMAS
Pequeninos
Olhai para aquela criança que está ali,
bem ali ,
sentada diante de uma multidão.
Todos passam...
Nem um boa tarde,
nem um olá,
nada de palavras, nem olhares.
A criança com o rosto cicatrizado,
com um grito entalado dentro de si,
busca um aconchego,
mãos para lhe acudir.
Mas seu destino
fora traçado
por uma família
sem teto,
sem letras,
sem vida.
Olhai! Tende compaixão
desses pequeninos
que choram
pedindo pão.

Eterna criança
Estou aqui pensando nos meus rastros,
por onde passei,
o que ouvi,
o que olhei.
235

Neste instante, lágrimas caíram,
sonhos surgiram no alto céu.
A respiração pausadamente,
ao som de muitas águas tranquilas,
trouxe uma eterna lembrança:
imaginação de criança,
vontade de vencer.
Pude sorrir de mim mesma,
das bobagens ditas,
dos sonhos inocentes,
dos risos maliciosos,
da criança que ainda existe em mim.

Maria
Maria cansou de ser sozinha;
De olhar apenas pela fresta da janela;
De sentir com os pensamentos
e tocar com a imaginação;
De andar em terrenos isolados;
De pecar com o coração.
Maria só quer viver;
Respirar mais tranquila,
Sair,
Dançar,
Comer,
Rezar,
Amar
E viajar.
Maria deixou de sonhar acordada e passou a navegar.
Ela, que era sozinha , casou-se consigo mesma e foi viajar.
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O TUMBEIRO
Cais do Valongo. Horror da escravidão. Visito o local. Intensa emoção. Porta de entrada de escravos na região
portuária carioca até meados do século XIX. Mais de um
milhão de cativos africanos desembarcados. Neste mês de
julho de 2017, Valongo está titulado pela UNESCO como
Patrimônio Mundial da Humanidade. Nesta cena comovedora lembro a narrativa, do ponto de vista do escravo, em
Um defeito de cor, Editora Record – 2006, de Ana Maria
Gonçalves, a saga de uma negrinha, Kehinde, de oito anos
de idade, nascida em 1810, capturada em Daomé (Benim),
caçada por “tangomaus”, trazida a ferros para o Brasil. Viagem no lastro de um tumbeiro, cheia de maus tratos, estupro, sexo, masturbação, violência, fome, suicídio e o medo
de virar carneiro (carne para alimentar muçulmano) ou
comida de peixe (atirado ao mar). Nesta condição recebe
nome de gente branca (por batismo, Maria Luiza); uma marca “a ferro quente” na barriga como encomenda reservada
ao patrão e a partir desse momento deve-se acreditar só na
religião dos “brancos” deixando na África a fé nos deuses
de lá – orixás, eguns ou voduns. Falavam dos irmãos, de sua
pátria, da vida, do amor, com a vibração e a imaginação do
espírito africano. Secavam as lágrimas, aliviavam a dor da
vida, a dor do homem caçado e recompunham a força do
desterrado.
O Tumbeiro, navio negreiro de pequeno porte, fazia
o tráfico de escravos em grotescas condições. Este comércio
arrancou mais de onze milhões de africanos de suas pátrias.
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No início homens entre oito e vinte e cinco anos de idade,
depois, com as dificuldades de mercado, até cegos, mancos,
velhos, mulheres, (grávidas inclusive), bebês eram capturados e trazidos. A mais desumana e cruel aventura que possa
conceber a mente humana. Kehinde, adulta, volta à África,
e bem sucedida microempresária, casa com um negro inglês de boa situação Em idade avançada, vista turva, ouvidos moucos retorna ao Brasil, aonde não chega. Exilado em
mim, do exterior para o interior, penso na África de hoje,
o continente da miséria, da AIDS, da morte por inanição e
passo a rever a história do negro no Brasil.
As principais saídas de capturados eram de Serra Leoa,
Costa do Ouro, Benin, Biafra, Congo, Angola e Moçambique. O destino: América do Norte, Cuba, Jamaica, Brasil.
São grupos raciais sudaneses, guineanos e bantos, traços
culturais diferentes, portanto. Foram trazidos desde o início
da colonização com Martin Afonso de Souza, o fundador
de São Vicente (1532). Jorge Lopes Bixorda (1538) contratou negros da Guiné; a seguir D. João III (1549) determinou compra e remessa de escravos da Guiné e da Ilha de
São Tomé para engenhos de açúcar no Brasil. Em 1568 ficou
sistematizado o tráfico de escravos pelo governador do Rio
de Janeiro, Salvador Correia de Sá. Do século XVI ao XIX
companhias portuguesas, espanholas e inglesas transportaram a “mercadoria humana”. Uma “peça” custava entre vinte
a trinta libras esterlinas. Em 1850 a Lei Euzébio de Queiroz
proibia os tumbeiros. Proliferou a pirataria escravagista que
ludibriava o patrulhamento dos mares feito pela Inglaterra,
dona de poderosa política mercantilista. Em 1871 a Lei do
Ventre Livre libertava os brasileiros nascidos de pais escravos. Em 1885 a Lei dos Sexagenários emancipava os escravos
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com mais de sessenta anos de idade. Finalmente em 13 de
maio de 1888, a abolição da escravatura, projeto do ministro
Rodrigo Silva apresentado à Câmara dos Deputados transforma-se em lei sancionada pela Princesa Isabel, Regente do
Império, em exercício. Extinta estava a escravidão no Brasil.
Ficaram, porém, visíveis rastros das lutas heroicas,
dos anos de instabilidade política, balançando entre federalismo e separatismo. A tomada de Belém (Grão Pará) a cabanagem – inspirada no socialismo utópico, que leva
Eduardo Angelin a proclamar a República do Pará, separada do resto do país. O Levante dos Malês, escravos libertos
de origem muçulmana que pretendiam uma Bahia “só de
africanos”. A Sabinada sonhando uma República Baiense.
A Balaiada no Maranhão com os escravos de Cosme, chefe
de um quilombo e Manoel Francisco dos Anjos (o Balaio),
contra o governo conservador. Os Farroupilhas fundando a
República do Rio Grande em Piratini, presidida por Bento
Gonçalves. A revolta se estende até Santa Catarina com a
República Juliana, com significativa colaboração de maçons
(Garibaldi e Canabarro). A maioridade decretada de D. Pedro II em 1840. Desencorajamento do coronelismo que só
se extingue com a República de 1889.
Neste cenário, o escritor como aprendiz da vida, estende a visita até a Praça 11 onde lá encontra um busto de
Zumbi dos Palmares – Ah! Palmares, a Tróia Negra – com
seguinte epíteto: o líder negro de todas as raças. Soa-nos
como palavras de ordem a desatar alguns nós das discussões
e debates para as políticas públicas sobre a igualdade racial.
Ali, o medo deu lugar ao idealismo.
Poesia do jornalista, ator performer, Dalberto Gomes,
no livro Zumbi Vive, exaltam-se em alguns versos: Zum240

bi vive/ No orgulho/ Na cor/ Na raça. Zumbi é guerreiro/
Ogum e Xangô/ Malês, angola, babalaô/ Zumbi é capoeira/
É canto, é luta, é grito. (...) Zumbi no mato é quizomba/ É
quilombola, é macumba/ Zumbi vive/ Ao som dos atabaques, agogôs, birimbaus e afonjás. (...) Zumbi vive.
O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão
visto, ninguém vê. Os olhos nossos de “simples mortais” se
gastam no dia a dia, opacos, e cria em nós o “monstro da
indiferença”. De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não
vendo, diz-nos o cronista mineiro Otto Lara Resende. Escravidão e servidão, jamais; são palavras nossas conclusivas.
Após a Lei Áurea, quase oitocentos mil brasileiros,
sem especialização foram colocados no mercado de trabalho aumentando a já numerosa mão-de-obra desempregada. A reforma agrária e a educacional não ocorrem como
prometido. Nessa brusca integração do negro, surge a “exclusão”, retrato, até hoje, da sociedade brasileira. Pra ser feliz
inda não dá, enquanto um negro, um só negro só, chorar
(Loa cantada por Naná Vasconcelos).
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FLOR DO ORIENTE
Os miseráveis, os rotos,
São as flores dos esgotos.
.........................................
Os pobres de ocultas chagas
Lá das longínquas plagas!
Cruz e Sousa

Três gaivotas negras rodopiaram sobre a cabeça de
um menino que olhava o mar enquanto aguardava a partida
do navio Ilford rumo ao ocidente. Mas ele não reparou...
No dia 15 de maio de 1905, o Ilford atracou no porto
de Salina Cruz, no sul do México, depois de navegar seis
semanas nas águas turbulentas do Pacífico, trazendo 1.033
embarcados no desolado porto de Jemulpo, na Coreia.
Eram pessoas de todas as condições que fugiam de uma terra devastada, ocupada pelos japoneses. Traziam consigo o
sonho de viver e trabalhar em paz, ganhar o seu sustento,
voltar à terra natal com alguma riqueza. Mas a Estrela que
um dia nasceu no Oriente não os guiou... É disso que trata o
excelente romance histórico Flor negra, (Ed. Geração, 2013)
do autor sul coreano Kim Young-ha, obra que resgata um
episódio esquecido e de triste memória para a sua gente.
Quando assinaram o contrato de trabalho de quatro
anos, os coreanos não podiam suspeitar o que os aguardava. O pesadelo começou já no navio que em tudo se assemelhava ao “Navio negreiro”, de Castro Alves, cujos versos
dão uma antevisão do que lá se passava: “Senhor Deus dos
desgraçados!/ Dizei-me vós, Senhor Deus!/ Se é loucura... se é
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verdade/ Tanto horror perante os céus...” O também navio inglês da narrativa transportava três vezes mais passageiros do
que podia suportar. Mal acomodados, jogados no chão, sem
alimentos, sofrendo todo tipo de privação, viviam um sonho dantesco. Esses desgraçados, homens, mulheres, crianças, eram pessoas de todas as classes sociais: de aristocratas
a ladrões e vagabundos, mercenários, gente que perdera o
muito ou o pouco que tinha. Houve de tudo nessa viagem,
doença e morte, e mesmo o nascimento do menino Tapyeong, nome do oceano que atravessavam, e que, por ser
menino, escapou de ser jogado no mar. Nasceu duas vezes,
portanto. Era, mais uma vez, a vida severina que teimava
em se afirmar. E havia ainda os maus espíritos, os pesadelos
que os aterrorizavam, como se fosse pouca coisa a realidade
objetiva na qual chafurdavam, como em um pântano. Flor
do mal.
Mal sabiam eles que o horror que vivenciavam no navio era apenas o prólogo da peça que lhes pregaram do outro lado do mundo. Se, alquebrados, suportaram a fome, a
sede, os maus tratos e humilhações, era porque acreditavam
no contrato de trabalho que daria a eles durante os quatro
anos seguintes o pão de cada dia. Ledo engano. Assim que
desembarcaram na terra infértil do México, foram recebidos com a belíssima Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorak,
mas uma divisa oculta estampava: “Abandonai toda esperança, ó vós que aqui entrais”! Eles, que vinham de uma terra de montanhas, vales e rios, foram encaminhados às vinte
e duas fazendas da província de Yucatán onde a vida seca,
o chicote, a miséria e os maus tratos os aguardavam. E os
espinhos. Eram muitos os espinhos do sisal. Foram feridos
no trabalho do corte das folhas dessa triste planta de flor
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solitária, e, ensanguentados, com as mãos rachadas, viveram no regime da escravidão, sem dó nem piedade. Impossível não recordar aqui o Padre Vieira, no Sermão XIV do
Rosário, pregado em 1633, quando comparou os escravos
negros a Cristo, nos engenhos do Brasil: “Em um engenho
sois imitadores de Cristo Crucificado: porque padeceis em um
modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na
sua cruz, e em toda a sua paixão. (...) Cristo despido, e vós
despidos; Cristo sem comer, e vós famintos: Cristo em tudo
maltratado, e vós maltratados em tudo. (...) Eles mandam,
e vós servis: eles dormem, e vós velais; eles descansam, e vós
trabalhais; eles gozam o fruto de vossos trabalhos, e o que vós
colheis deles é um trabalho sobre outro.” Assim os coreanos
nas fazendas mexicanas. Sob o sol escaldante, mudos, pois
não falavam a língua do país, seguiam de sol a sol para as
plantações naquelas terras áridas, como os hebreus, numa
imagem invertida, voltando ao cativeiro no deserto. De lua
a lua, melhor dizendo, pois seguiam de madrugada para o
trabalho e só voltavam à noite para as pajas, pardieiros onde
viviam. Foram trazidos de longe para cortar folhas de sisal para a fabricação de cordas. Cordas fortes que seriam
utilizadas nos navios; cordas que amarrariam suas mãos e
pés atando-os à condição de escravos; cordas com que se
enforcariam – estranhos frutos – nas árvores; cordas fálicas,
símbolo do poder dos homens – na linguagem psicanalítica – que os amarraram a um contrato draconiano. E que,
emaranhadas como as linhas da mão, teciam a trama da sua
triste sorte.
Não há como não se emocionar com a leitura dessa
primeira parte do livro. Poderia o leitor se perguntar, parafraseando Drummond: devo seguir até o enjoo? A respos245

ta é sim, pois precisamos seguir a narrativa, acompanhar a
saga desses infelizes, para melhor conhecê-los: há o ladrão
Choe Soengil, o vagabundo Kim Ijeong, ex-soldados como
Jo Jangyun, o intérprete Gwon Yongjun, o cozinheiro japonês Yoshida, o aristocrata letrado Yi Jongdo e sua família
constituída da mulher Yun, do filho Yi Jinu e da filha Yeonsu, flor do desejo que “cheirava a sangue de corça”, mas que
na verdade tinha odor di femina. E ainda o padre Paul, o
xamã, e o eunuco cantor, só para citar os principais actantes da história, os quais já bastariam para uma narrativa de
fôlego. Mas, assim dizendo, parece que há uma tipificação
das personagens, o que não é verdade, pois, nessa viagem,
em tudo infernal, as tempestades, a ventania e o balanço do
navio têm função metafórica, uma vez que todos são varridos pela água, tirados de seus lugares e jogados uns contra
os outros. Não há mais classe social, ideologia; todos estão
misturados, unidos pela vontade humana comum de sobreviver. Estão todos no mesmo mar de angústia. O destino de
cada um será escrito com sangue, suor e silêncio. E la nave
va.
Mas o tempo é o senhor de tudo. Um ano se passou,
depois dois anos se passaram, alguns morreram, outros escaparam, como nos diz o narrador na segunda parte desse
livro impactante. Únicos coreanos na América Latina, esse
exército mudo aprendeu, no entanto, a se rebelar. Houve
greves, enfrentamentos com os ricos fazendeiros mexicanos,
como Ignacio Velásquez, em cujas mãos repousava a tábua
da lei, como aliás na de todos os latifundiários, donos praticamente de todas as terras do país. Assim, abandonados,
sem pátria, porque pátria não havia mais – por ter a Coreia
desaparecido do mapa enquanto nação, tornada Protetora246

do do Japão pelo Tratado de Eulsa, em 17 de novembro de
1905 –, com quem poderiam contar? Essa brava gente era
agora uma pequena folha seca levada com indiferença pelo
vento quente do México...
Não bastasse essa triste sina de apátridas, chegaram ao
país errado, na hora errada. O México vivia um momento
de turbulência social na preparação da sangrenta revolução
que destituiria o tirano Porfirio Díaz, assassino do imperador Maximiliano. Esse tirano, que governava há décadas,
era amigo dos ricos e opressor da gente pobre de seu país,
sobretudo da cultura maia, milenar. Assim que rebentou a
revolução, que ficou conhecida como Revolução Mexicana
de 1910, os coreanos precisaram escolher o seu lado, mas
nenhum dos dois se interessava por eles. Foram discriminados e usados por ambos. E assim, o país da Virgem Morena,
Nossa Senhora de Guadalupe, que os indígenas chamavam
com o lindo nome de Tonantzin, passava para frente as
chicotadas que recebera dos espanhóis desde a chegada de
Cortés, em 1527. Negra sorte!
Três anos exatos se passaram, e os coreanos contavam
os dias e o mirrado dinheirinho sonhando com o fim do
contrato e com a liberdade do mundo lá fora. Mas o que
os aguardava? Yi Jongdo, leitor de Confúcio, de paciência
chinesa, aguardava resposta das cartas enviadas à sua majestade coreana, que ele pensava existir, e que nunca chegava.
Essas cartas eram como uma vela na escuridão aguardando
a chegada da luz do sol, para lembrar o mestre de sua admiração. Outros aguardavam resposta das associações de ajuda humanitária, da imprensa estrangeira às quais recorreram, mas nenhuma veio. Nada foi feito, pois os fazendeiros
eram donos de terra e gente, já que os nascidos lá eram de
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sua propriedade, podendo ser vendidos para outras fazendas como mercadoria de pouco valor, revivendo o drama
de alguns deles que foram vendidos ainda crianças por seus
pais lá na Coreia. É isso um homem?
Mas há personagens que se destacam pela riqueza de
traços psicológicos, pelo crescimento na trama narrativa,
como Yjeong, o menino órfão e esperto que comia maçãs
no escuro no porão do navio, metáfora do fruto proibido
que selaria o seu destino humano, vivendo situações abjetas,
entre virtudes e crimes, e que se tornaria um grande líder
rebelde de uma nova revolução, acreditando numa utopia:
a criação de um novo país fundado na selva da Guatemala
chamado Nova Coreia. Um paraíso perdido onde a pátria
desaparecida, anexada ao Japão em 16 de agosto de 1910,
pudesse renascer. Ele, que foi enfeitiçado pelo ‘cheiro de
sangue de corça’ de Yeonsu – que, como ninguém no mundo tinha esse cheiro esquisito e suave, – e que se amaram no
escuro, deixou o fruto de seus amores na forma de um novo
ser a quem o futuro reservaria novas possibilidades. Sem
fantasia, endurecidos pela vida de maus tratos, esses jovens
crescem como personagens, tornam-se fortes com papéis
bem definidos na composição do romance, destacando-se
na figura do herói cujo caráter dá dimensão épica ao romance, sobretudo quando Yjeong começa a compreender o seu
papel na história de seu povo. Politizou-se e mergulhou de
cabeça no poço sem fundo da guerra entre ricos e pobres no
México. Escolheu o lado de Pancho Villa, a quem adorava,
se engajou na luta, tomou gosto, e depois fez sua própria
revolução.
Nessa rica história em que uma mulher maia chamada Maria amamenta um bebê coreano nascido no México,
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o encontro das etnias é tão somente o encontro de uma só
raça: a raça humana. Jogados para lá e para cá pela ventania
da vida, esses trabalhadores anônimos participaram das lutas e desventuras de seu tempo, deixando, porém, sua marca
na História. Essa mistura de religião, raça, condição social,
foi o que o autor Kim Young-ha chamou de Flor negra, cor
esta, segundo ele, criada pela combinação de todas as cores.
Cor favorita dos expressionistas, pintores que procuraram
expressar os horrores da Primeira Grande Guerra, impactados pelo sofrimento e pelas sombras escuras do interior, da
alma dos homens.
As três gaivotas de capa preta que rodopiaram acima
da cabeça do menino no porto de Jemulpo antes da partida do Ilford estavam, talvez, assinalando esse menino órfão,
Yjeong, que sonhava um dia voltar com nome e dinheiro,
como um herói anônimo que daria a vida pela pátria. Pátria
que, como a Fênix, renascida das próprias cinzas, libertou-se do Japão em 1919, criou sua própria língua, recuperou
sua história, tornando-se oficialmente República da Coreia,
hoje uma próspera e moderna nação que continua a cultuar
seus ancestrais e a “beneficiar todos os homens”, como diz o
lema de sua bandeira. Flor do Oriente.
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em 1959. Fundador do Pioneiro Estudantil, o primeiro jornal estudantil da Nova
Capital. Diplomado em Direito. Advogado, empresário de comunicação, ecologista. Presidente da Associação dos Jornalistas Comunitários do Distrito Federal e do
Entorno, fundador e presidente da Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília, presidente de honra da Câmara de Vereadores Comunitários de Taguatinga,
fundador e presidente do Rotary Clube de Vicente Pires, fundador e diretor-geral
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250

CRISE POLÍTICA TEM SOLUÇÃO
1987/2017–30 anos da Constituinte: Brasília provou
sua competência!
PARA RESOLVER a maior crise política dos tempos
do Brasil democrático, saindo do regime militar, há trinta
anos foi instalada em Brasília, novíssima capital do Brasil,
a tão sonhada Assembleia Nacional Constituinte, a grande
reunião política que todos os brasileiros pediam, inclusive
no icônico movimento das Diretas Já!
ESTA MODERNA odisseia começou com a histórica
Emenda Constitucional 25, de 1985, que também resgatou
ao novo Distrito Federal o Direito de Voto, campanha cidadã que começou em Taguatinga, a cidade que nasceu em
1958, a partir da desobediência civil dos candangos pioneiros, revoltados com a ordem dos governantes de então no
sentido de, concluída a construção de Brasília, serem obrigados a voltar às suas terras de origem.

DIRETAS JÁ foi o movimento que mais empolgou os brasileiros,cansados da opressão do regime militar, que suprimiu muitos direitos civis
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LIDERADA por advogados e empresários cansados
do descaso com que eram tratadas as chamadas cidades-satélites (que só recebiam sobras, enquanto o Plano Piloto,
sede da capital federal, recebia tudo de bom), a campanha
era legítima, por isso tinha tudo para dar certo – é que todos
os brasileiros tinham o Direito de Voto, menos os moradores da recém-construída Brasília e do nascente Distrito
Federal. Uma ignomínia!
PARA ISSO, com todo o vigor e empenho do interesse
cívico, uniram-se advogados e empresários, a principio em
Taguatinga, na Associação dos Advogados de Taguatinga e
na ACIT, Associação Comercial e Industrial de Taguatinga,
depois na OABDF e na ACDF - Associação Comercial do
Distrito Federal, presidida pelo advogado e empresário Lindberg Cury, depois senador, para lutar pelo direito básico da
Cidadania de Brasília e do Distrito Federal – o voto.
A FALTA do Direito de Voto para os moradores do DF
era, de fato, num contexto de um país democrático, uma capitis diminutio, como disse Tancredo Neves. Ele também aderiu
à campanha, quando respondeu a uma pergunta que eu lhe
fiz, na OAB-DF, com relação ao resgate da representação política para o DF, um direito que já tínhamos cidadãos do Rio
de Janeiro, a capital do Brasil antes de Brasília: “Conheço cidadãos cassados, conheço grupos cassados, mas cidade cassada só
conheço Brasília!” – veja desenho à esquerda.
E FOI VITORIOSA a campanha. Em 1986, pela primeira vez no novo Distrito Federal, eram eleitos seus representantes políticos: os três senadores e os oito deputados
federais que iam participar da Assembleia Nacional Constituinte. Brasília deixava de ser um QG das Forças Armadas,
no tempo do regime militar, para-se transformar na sede da
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mais importante reunião dos brasileiros, vindos de todos os
rincões para construir, aqui, um moderno e eficaz Estado
Democrático de Direito.

E TUDO FUNCIONOU muito bem. Produto da Assembleia Nacional Constituinte, na Constituição de 1988 reafirmamos não só a
representação federal, mas também ganhamos a eleição de governador e de vinte e quatro deputados distritais, com a criação da inédita
Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma mistura de Câmara de
Vereadores, como existe em todos os municípios, e de Assembleia
Legislativa, como existe em todos os Estados.

EM CONFERÊNCIA na sede da OAB/DF, o advogado, jornalista e escritor taguatinguense Wílon Wander Lopes, que iniciou a campanha em Taguatinga e depois a levou
para o Plano Piloto, na ACDF e na OAB/DF, questionou o
Senador mineiro Tancredo Neves sobre o Direito de Voto
para os cidadãos do Distrito Federal, conseguindo comprometer o então candidato à Presidência da República com
a reivindicação mais importante da cidadania brasiliense:
resgatar o cassado Direito de Voto para o DF, compromis-
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so cumprido, com a morte de Tancredo, pelo seu vice, José
Sarney.
DURANTE a Constituinte, os políticos provaram que
eram capazes de reconstruir o Brasil, sem guerra, sem conflitos, perdoando, com a Lei da Anistia, os que se excederam. Era tempo de união para a reconstrução de um Brasil
para o futuro, em clima de elogiável concórdia cidadã...
HOJE, COMO TODOS sabem, é público e notório,
a representação política, aqui tão duramente conquistada,
está em um patamar deplorável. Fala-se até em nova intervenção militar e aparecem candidatos radicais, pregando o
nós contra eles, o que significa dizer que os cidadãos não
acreditam mais na via política para a solução dos problemas
do Brasil. Estamos mesmo em um clima de descrédito para
com a política e para com os políticos.
EM TERMOS de Cidadania, isso é péssimo! Um absurdo no contexto de um Estado Democrático de Direito!
Por isso, quando fatos exemplares tão importantes chegam
à casa dos trinta anos, mostrando que a política, única alternativa à guerra, já provou, aqui no Planalto Central, que é
a forma civilizada de resolver problemas, é preciso lembrar
essas duas vitórias de nossa Brasília: a conquista do Direito
de Voto para o DF e a competência para sediar a sonhada
e bem sucedida Assembleia Nacional Constituinte, que deu
ao Brasil um Estado Democrático de Direito, construído em
clima de concórdia, e uma Constituição Cidadã!
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ANE: 55+1 ARTISTAS CELEBRAM 55 ANOS foi compos-

to em tipologia Minion Pro,
corpo 12pt, impresso em papel Pólen 80g. Acabou-se de
imprimir em fevereiro de 2019.
***
L AV S D E O

(...)
om efeito, ao ingressar no universo do livro eletrônico, a
ANE agrega mais uma boa
prática a tantas outras que
honram e distinguem sua trajetória: a
tradição do novo. Contradição apenas
aparente, porque a realidade digital, em
face de sua assustadora velocidade, já se
incorporou às tradições cultuadas na
contemporaneidade, tendo chegado
por uma estrada de mão única, sem
volta.
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