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À guisa de Apresentação
Com satisfação, entregamos mais um número da Revista da Academia
Mineira de Letras. Caminhando para seu primeiro centenário, a
publicação ganha novos leitores e espaços. É bom sentir que chegamos
mais longe e a novas pessoas interessadas nas letras e nas artes de modo
geral. É sinal de que estamos no rumo certo, seguindo as pegadas de
nossos antecessores.
Além dos que integram nossa Academia e colaboram costumeiramente
com artigos e poesias, escritores de outras plagas aqui comparecem,
numa inequívoca demonstração de que a Revista desenvolve valioso
papel disseminador de ideias, que precisam s’er conhecidas e discutidas,
e de que somos veículo eficiente.
Esperamos seguir o itinerário tão bem definido nos 92 anos
transcorridos até agora, contando com o indispensável e precioso apoio
de nossos pares e colaboradores.

Uma luz que não se apaga
Olavo Romano*

Demosthenes era alto, inteligente, elegante. Falava bem, entendia de
muitos assuntos fora do ramerrão do lugar. Interessava-se por política,
observava as pessoas com humor e ironia, indignava-se com injustiças e
queria reformar o mundo. Solteiro, caminhando para os trinta, era amigo
de Seu Olímpio, um dos fazendeiros mais ricos da região. Costumava
aparecer de tardinha, pegava na prosa, às vezes pousava na fazenda.
Dentista prático desde os dezessete anos, acabara de se formar em
Ubá, para onde ia um pouco a cavalo, depois de ônibus e, finalmente, de
trem, fazer provas semestrais na escola em que a frequência não era
obrigatória.
A família do genro Zezé morava perto e todos tratavam bem o dentista
– porque gostavam dele, um pouco por consideração ao patriarca, e
também na secreta esperança de que ele pudesse se casar com Maria,
irmã de Zezé, que passava longas temporadas em sua casa.
Mas os olhos do dentista estavam em Waldete, pouco mais que uma
menina, doze anos mais nova. Ganhava dinheiro costurando desde
quando, aos quinze anos, fizera o primeiro vestido de noiva. O pretendente
lhe mandava, pelo pai dela, revistas de moda, os figurinos, com bilhetes
amorosos escondidos. Quando o coração dos dois acertou os compassos
da forte batida, fechou-se o tempo: a diferença de idade era enorme, ele

*
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era rebelde, comunista, ateu e, pior, não tinha tronco, pois era filho de
padre. A oposição da família da jovem e o dedo na ferida sempre aberta
na vida dele estimularam o casamento, ele com trinta, ela com dezoito
anos.
No arraial, pequeno e ermo, os filhos iam chegando, amiudados – um
na barra da saia, um no braço, outro na barriga. Se alguém o via na rua,
altas horas, dizia: “Lá vai o Nonô Dentista buscar parteira”.
Estimulada pela crescente freguesia, ela costurava até tarde, depois da
lida, numa Singer de pé, à luz do lampião, ajudando nas despesas, que
cresciam junto com o tamanho da família. Mas nunca se queixou. “Mais
difícil do que criar quinze filhos foi perder três”, diria anos depois.
“Nós somos uma família nova”, repetia Demosthenes. A gente ouvia
o imperioso mandamento sem entender que se tratava de sua paternidade
manca, da falta de tronco, um tronco que se haveria de construir com
estudo, trabalho, integridade, modéstia e solidariedade.
Mesmo com os serões de costura dela e as pontes, canais, extrações e
dentaduras dele, o dinheiro era curto para tanto sonho. Terminado o
grupo escolar, os mais velhos foram saindo, meninos ainda, caçando
rumo na vida – menos Cláudio, o primogênito, que recusou uma mula de
primeiro repasso, arreata nova, para fazer ao menos o ginásio agrícola.
Quando uma amiga contou da peleja para formar quatro filhos, minha
mãe informou: “Formei quinze sem saber como”. Cláudio perguntou se
ela estava ficando mentirosa depois de velha, ela deu de ombros: “Ah,
você é formado na escola da vida, a melhor que existe”.
Quixote inflexível e destemido, meu pai foi contra a ditadura em
pleno Estado Novo. Passou por longos interrogatórios policiais, sofreu
agressão física, recebeu os pracinhas da terra com um banquete, soltou
um caminhão de foguetes na vitória da UDN local, pintou o “V” da
vitória nas paredes externas da casa, teve a residência varejada pela
polícia na ditadura militar.
Jamais conseguiu ter em mãos o almejado diploma. Alegaram
incêndio na escola e um famoso advogado referiu-se a “boi na linha”.
Quando, quase no fim da vida dele, descobri que o precioso documento
estava na divisão de segurança e informação do MEC, ele falou: “Ir lá e
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pegar com seu amigo não tem graça nenhuma. Bom era quando tinha de
brigar por ele”. Embora tido como ateu, conhecia a Bíblia, era amigo do
bispo, alegrou-se com o Concílio Vaticano II, deixou um belo poema de
ação de graças.
Viúva, quinze filhos criados, netos e bisnetos chegando, Waldete
reviveu no serviço solidário e amoroso. Fez roupinha na creche, costurou
na Santa Casa, mexeu enormes panelas em encontros religiosos, cuidou
de idosos (alguns mais novos do que ela), apoiou seminaristas pobres,
curou umbigos sem conta, vestiu defunto, fez ginástica, fez ioga,
participou de desfile de moda beneficente, foi jurada de escola de samba,
dançou vestida de homem em festa junina até se aborrecer com as
gozações por uma foto no jornal. Dona Blandina, seu par nas quadrilhas
de São João, decidiu: “Então eu visto de homem pra gente continuar
dançando”.
Aos noventa e seis anos, sua vida plena e fecunda foi-se exaurindo,
em poucos dias ela se entregou. Prostrada, acabou no hospital. Quando
cheguei para a visita que seria a última, ela me olhou por trás da máscara
de oxigênio e disse: “O enterro não é hoje não.” Na manhã de sete de
junho, ela se foi. “Esperou o sábado, pra facilitar”, observou Leo, sempre
atento.
Pingo, o gato da vizinha que vivia atrás dela, passou longo tempo
sobre o muro, entristecido e desanimado de descer. Entre os que foram se
despedir, muitos órfãos que ela deixou pela cidade. No velório, Cláudio
disse: “Isso é uma celebração”.
Depois da missa de corpo presente, em clima de emocionada surpresa,
um querido amigo da família cumpriu desejo de minha mãe, entregando a
cada filho(a) um vaso de violeta, que erguemos acima de seu corpo num
último brinde. Lembrando que num Dia das Mães não muito distante
Kátia havia lhe dado uma bandeja com 15 vasinhos de violeta, pensei
numa misteriosa sintonia entre elas. Ao saber que o pedido de Mamãe era
anterior, duas coisas me intrigaram profundamente: o fato de Kátia haver
lhe dado, sem nada saber, exatamente o presente que ela daria aos filhos
na hora da partida; e o que Mamãe deve ter sentido e pensado com a
surpreendente coincidência, sem nada manifestar.
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O enterro acabou de noite, com música, cantoria, gratas lembranças,
muita emoção e pouca lágrima, quando Bené, o irmão caçula, disse:
“Olha, gente, a prosa tá boa, mas o pessoal do cemitério precisa
descansar”.
Na casa em que ela viveu por longos anos, três gerações entrelaçadas,
saboreamos suculenta sopa, celebrando aquele momento de união, que
ela queria para sempre, sua clara presença pulsando no coração de cada
um.

Adeus a Vera Brant
Danilo Gomes*

Mineira de Diamantina, como Juscelino Kubitschek, Vera Brant
chegou a Brasília em 196O, na hora inaugural da nova capital do país.
Poeira, suor, esperança e foguetório. Ela veio com armas, bagagens,
coragem e simpatia. E aqui ficou, até sua morte, por volta de seis horas
da manhã de domingo, 14 de setembro deste 2014. Um câncer na laringe
levou de volta a Deus essa católica fervorosa e caridosa. Foi pioneira,
professora, corretora de imóveis, poeta e prosadora. Amiga, amicíssima,
e confidente de JK, que nela sempre encontrou carinho, conselho e ombro
amigo, nos momentos de tempestade pessoal e sentimental ou de
turbulência política.
Na pia batismal, Maria Vera Teixeira Brant. Nos livros que escreveu,
Vera Brant. Para Juscelino, “minha querida amiga Vera”, como iniciava
suas cartas manuscritas. Para Darcy Ribeiro, outro amigo íntimo,
Veríssima ou Verinha (o professor era outro bom escrevedor de cartas).
Estudou em Belo Horizonte e trabalhou no Rio de Janeiro.
Dinâmica, trabalhadeira, não teve tempo de se casar. Seus filhos eram
seus sobrinhos, como Altino e Celso Brant Sobrinho. Coração valente e
generoso, Vera ajudou a muita gente, na democracia ou nos anos do
regime militar que perseguiu JK e seus amigos. As histórias que se
contam são numerosas.

*
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Gostava de escrever. Deixou bons livros, que enriquecem a biblio
grafia brasileira.
Publicou dezenas de artigos no jornal Correio Braziliense, em geral
memorialísticos.
Ela é verbete no prestante e valioso Dicionário de Escritores de
Brasília, de Napoleão Valadares, já em terceira edição. Após informações
iniciais, o autor informa ser Vera Brant professora, inspetora de ensino,
empresária, presidente da Fundação Athos Bulcão. E que participa das
antologias Conto candango, e Todas as gerações – o conto brasiliense
contemporâneo, organizada por Ronaldo Cagiano. A seguir, elenca-lhe
os livros publicados: A ciclotímica; A solidão dos outros; Ensolarando
sombras; Carlos, meu amigo querido; JK – o reencontro com Brasília;
Darcy. O dicionarista registra o ano de cada obra. Seu último livro,
publicado em 2014, teve como tema a escritora diamantinense Helena
Morley, autora do clássico Minha vida de menina, publicado em 1942.
Helena Morley era o pseudônimo de Alice Brant, avó do jornalista e
escritor Eduardo Almeida Reis, da Academia Mineira de Letras.
Carlos Drummond de Andrade era seu admirador e correspondente.
Deixou uma legião de amigos. Dentre eles o escritor, bacharel em
Direito e antigo assessor de Juscelino, o coronel Affonso Heliodoro dos
Santos, 98 anos, que assim lamentou a partida da amiga e conterrânea:
“Mulher dinâmica, inteligente, correta, com qualidades excepcionais.
Lutou sozinha e conseguiu vencer as dificuldades”.
Vera Brant sempre foi uma espécie de embaixadora de Brasília. Mais
que isso, foi, desta cidade, guardiã e nume tutelar, fada protetora e
maternal, encantada com os pássaros e as flores do cerrado, em especial
os flamboaiãs. Foi amiga, além de JK e Affonso Heliodoro, de Lúcio
Costa, Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Tom Jobim, Ernesto Silva,
Ronaldo Costa Couto, Ari Cunha, Sepúlveda Pertence, Carlos Murilo
Felício dos Santos (primo de JK), Carlos Ayres Brito, Gilberto Amaral,
Adirson Vasconcelos, Mônica Sifuentes (escritora e desembargadora do
TRF), Fernando Brant (primo), Silvestre Gorgulho, Carlos Zarur, Pedro
Rogério Moreira e tantas e tantas pessoas, ilustres personalidades ou
modestas criaturas de seu bem-querer.
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A última vez em que estive com Vera Brant foi nas comemorações do
centenário de Juscelino, em 2002. Corria o último ano do governo
Fernando Henrique Cardoso. Foram prestadas várias homenagens ao
grande estadista, fundador de Brasília e perspicaz continuador de Getúlio
Vargas na Marcha para o Oeste. Radiosa manhã de festa nos jardins do
Palácio da Alvorada, presentes a filha de JK, Maria Estela, e outros
membros da família. Este escriba lá, trabalhando com a imprensa. Vera
Brant estava no seu elemento. Festa para Juscelino, sempre merecedor,
ele mesmo um festeiro de marca maior. Vera Brant saudava uns e outros.
A bem dizer, foi uma das estrelas do evento. Ria e brincava. FHC e Dona
Ruth pontificando, anfitriões elegantes, discretos, refinados, estilo JK e
Dona Sarah. Vera Brant feliz. Fui cumprimentá-la. Um juscelinista
reconhece o outro no meio das legiões e das centúrias. A Velha Guarda
está sempre de atalaia. Foi a última vez que a vi. Sorria, feliz, como se
Juscelino, seu querido amigo e com quem sempre dançava alegremente,
ainda estivesse ali, mais vivo que um peixe vivo dentro da água fria...
Vou encerrar. Já passou da hora. Vera Brant foi sepultada na Ala dos
Pioneiros do Cemitério Campo da Esperança. Dois violeiros, sentados em
modestas cadeiras brancas de plástico, tocavam e cantavam em sua
homenagem. Ela gostava de música sertaneja, rancheira, caipira, de moda
de viola, que nem este velho escriba mineiro. Foi como se ela, feliz,
pacificada, estivesse voltando para Diamantina, para sempre, no meio da
cantoria, no meio de uma serenata, de mãos dadas com Juscelino...

O Logos na comunicação
Côn. José Geraldo Vidigal de Carvalho*

Logos, que significa palavra, linguagem, discurso, é de importância
absoluta na comunicação.
Tanto que o Logos próprio, individual, se torna um processo sutil que
vai interferir no interlocutor.
Ele passa a sabedoria (sophia) levando a mensagem pela qual se
caracteriza o comunicador.
Nem sempre se leva em conta o valor intrínseco do Logos e, assim, as
palavras são muitas vezes depreciadas, sobretudo nas conversas do dia a
dia.
No escritor e no orador o Logos patenteia seu desempenho, sua
eficácia na arte de influenciar o interlocutor.
No fundo há sempre a intenção de persuadir e de convencer.
À técnica dialética, porém, cumpre sempre aliar a sinceridade, pois o
comunicador deve estar convencido do recado escrito ou verbal.
Donde o seu modo de se expressar, empregando com finura o Logos,
evitando qualquer tipo de sofisma, porque o comunicador não é, ou não
deve ser um ilusionista.
Precisa passar longe da falsidade, do engodo.
É o que acontece em tantos discursos e pronunciamentos de alguns
políticos que, assim, deslustram o papel do Logos.

*
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Este não pode ser um meio de sedução, de mero fascínio, visando
ludibriar.
O critério a reger o comunicador honesto é o emprego da palavra a
serviço da verdade, conduzindo à sabedoria.
Há, portanto, um Logos falso e irreal que embaça o interlocutor.
O bom comunicador possui, entretanto, o desejo de exprimir a
veracidade não distorcendo nunca a quididade das coisas.
Desta maneira, o comunicador se relaciona intimamente com o bem e
o belo.
Há, deste modo, um Logos do sábio e o Logos do mistificador que
deturpa o papel sagrado da comunicação humana.
O efeito sobre o leitor ou sobre o ouvinte daquilo que é escrito ou
falado resulta de uma visão epistemológica que não pode ser superficial e
depende do Logos empregado, o qual deve estar sempre a serviço da
felicidade dos outros.
Isto distingue os grandes mestres da literatura como um Vieira, um
Rui Barbosa, um Olavo Bilac, um Castro Alves.
É um Logos que atravessa gerações, dada sua força intrínseca.
Aí o fulgor da linguagem que sensibiliza o ser humano.
Vem da habilidade daquele que redige dentro das formas prescritas
pela arte de falar e escrever.
O Logos, porém, fica assim sedimentado na sabedoria intrínseca do
comunicador.
É uma palavra que não leva à desconstrução, à destruição, mas que
enleva, levando às paragens do majestoso, do verídico.
As técnicas literárias se reduzem apenas a um suporte, porque o
principal é a ideia, que faz do Logos seu instrumento de comunicação.

O Logos eterno
Dentro destas reflexões surge então a figura do Logos Eterno que se
encarnou e legou à humanidade uma sabedoria tal que fez do Evangelho
página imorredoura.

O Logos na comunicação ____________________________________________ Côn. José Geraldo Vidigal de Carvalho 19

Ele é a hipóstase ou Pessoa divina que se fez carne e habitou entre
nós. O Verbo Eterno do qual participa todo gênero humano.
Sob o ponto de vista literário suas Parábolas, suas imagens tiradas da
natureza, suas antíteses vêm comovendo as gerações de todos os tempos.
Destaque-se a Parábola do Filho Pródigo.
O insuspeito escritor Joseph Ernest Renan afirma que esta história é
uma das mais belas páginas da literatura universal.
Na opinião de muitos, razão tem o literato francês.
Esta narração feita por Cristo é de uma concisão, de um vigor, de uma
movimentação descritiva incomparáveis, apresentando mensagem
profunda.
Ela tem comovido os corações através dos tempos e atraído inúmeros
transviados ao regaço misericordioso do Ente Supremo, cujo coração se
acha sempre pronto a perdoar.
O Sermão da Montanha é uma obra-prima de comunicação apre
sentando um belíssimo exórdio, um desenvolvimento bem distribuído,
uma peroração arrebatadora.
Esta passagem do referido texto é de uma beleza extraordinária: “Não
andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem
do vosso corpo pelo que haveis de vestir; não é a vida mais que o
alimento, e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que
não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial
as alimenta; não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por
mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Por
que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem
os lírios do campo: eles não trabalham nem fiam, contudo vos digo que
nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus,
pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada
no forno, quanto mais a vós, homens de fé diminuta?”
Um Logos didático, pneumático, baseado unicamente na sabedoria
divina. Logos do ágape, do amor transcendente e universal.
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Paulo de Tarso e o Logos
O Logos teve uma conotação especial para o Apóstolo Paulo a fim de
poder falar sobre o Logos de Deus encarnado em contraposição com os
filósofos gregos e os judeus.
Michel Fattal escreveu um livro comentando filosoficamente detalhes
da Primeira Carta aos Coríntios (1 Cor 1,17-1,16).
Dizia Paulo: ”Os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria;
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e
loucura para os gregos”.
Como explica o citado autor, o Logos dos sofistas e dos filósofos era a
linguagem do mundo e do homem, enquanto, Paulo era o anunciador de
um acontecimento atinente a uma pessoa, Cristo crucificado. Este se
coloca bem acima da sabedoria do mundo, aspecto que os judeus também
não haviam captado e daí pedirem sinais. Paulo falava do Logos da Cruz.
Isto mostra a importância da decodificação da palavra empregada por
um escritor ou orador.
Conclusões
Nunca se valoriza demais o respeito que se deve ter para com o Logos
em geral, especialmente para com o Logos divino. Claras as palavras do
evangelista João: ”No princípio era o Logos e Logos estava junto de Deus
e o Logos era Deus [...] o Logos se fez carne e habitou entre nós”. Ele foi
em si o grande Comunicador da glória do Pai e Ele era a própria Verdade.
Eis porque Karl Adam pôde asseverar que “o homem e o Logos são
como uma pergunta e uma resposta, o desejo e sua realização. Quem acha
neste Verbo Divino a resposta à sua pergunta e a realização de seu desejo,
está salvo”. Ele é o ícone da glória e da ventura completa.
O ser racional tem a dita de poder se comunicar através da palavra e
captar sua força significativa é poder levar aos outros mensagens que
conduzam ao Belo e à Veracidade.
Tantos textos se revelam vazios, inconsistentes, incongruentes exata
mente pela displicência em empregar bem uma linguagem expressiva.
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O Logos fortalece uma argumentação persuasiva e nada mais deleitoso
do que ler um escritor primoroso ou escutar um orador que conduz o
leitor ou o ouvinte a uma meta prefixada com clarividência.
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O tempo faz-se poesia,
nas quatro estações da poeta
Carmen Schneider Guimarães*

Elizabeth Rennó define o lugar de vida e onde mora a Beleza.
Consagra a todas as coisas, até mesmo à palavra, o seu refúgio
esplendoroso. Atribui moradia à preciosidade deste elemento vocabular,
e dele faz eclodir dons marcantes de pureza, tanto do espírito, como do
coração. Elizabeth tenta descobrir mais, e explica, filosoficamente,
negatividade e desvios destruidores do primeiro significante da expressão,
ao mesmo tempo em que intercede com a musicalidade em códigos de
linguagem.
No seu louvado livro Post-scriptum, ela cita Jean Cohen, afirmando:
“O poema, a estrofe, o verso e a palavra são apenas elementos da poesia”,
e finaliza: “O poeta há de usá-los como puder ousar; e até utilizando
palavras estranhas (...). O que importa é o ritmo, a expressão da poesia”.
E a artista dá início à obra por caminhos semelhantes: o visor criativo de
sua tarefa poética.
Identificou Elizabeth Rennó, com boa inspiração e justeza de
propósito, AS QUATRO ESTAÇÕES, enriquecido o texto com um
acréscimo inesperado de MAIS UMA.
A Bíblia, a conduzir-lhe os primeiros passos, abre um lampejo de fé e
querença sublime que a conduz ao cerne da ideia. ER fala da majestade
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articuladora de todas as obras, personificação do pensamento: a palavra.
É onde se espraia o dizer crescido da poeta, com os títulos, ajustados
quase em ordem alfabética. “Palavras são palavras”, disse o pensador,
mas aqui são pura poesia: Inadimplente, Palavra que habito, A semente
da palavra – (vinda de uma parábola), Balada, Como o voo, Como o
vento, Como um grito, Criação, Dimensão, Forma, Fuga, Há um poema
(lindíssimo), Vãs Palavras, Queda (mitológico), Setenário Milenar,
Sussurros e Vazio.
Na sequência, dispõem-se as caminhadas, a segunda parte do livro,
com Jornada. Ela parte mundo afora, adentro; Amboise I e Amboise II, lá
vai em frente o enredo poético nas visitas às preciosidades panorâmicas e
históricas de lugares com muitas civilizações milenárias: Atenas, O
Claustro (Mosteiro dos Jerônimos), Chambord (descrições magníficas),
Em Harrisburg (“impassível, guarda apenas o secreto imo da eternidade”
Belíssimo!), Imensidão, Lembrando Alencar (vai da secura do deserto,
“aos verdes mares bravios do Ceará”), A Lição, Memórias de Portugal, O
Menino (riqueza de detalhes), Paz na Romênia.
A autora chega para perto, vem beber da religiosidade de Minas, dos
seus mistérios auríferos e do barroco sagrado. Está agora com Ataíde, nos
rococós da madeira esculpida, na imagem do Santo Antônio, relicário de
Santa Bárbara, “pérola no colar das Vilas do ouro”. Zarpa em seguida
para a França, nos vitrais de Saint Denis. Entremeia com Serra do Curral,
“maciço de auréola glauca”, guardando a capital de Minas Gerais. Em
cadência ondulada, vai à Sicília, na Itália, quando fala do repouso dos
prisioneiros reais. Taormina, do “mare nostrum”, que se estende de
Lepanto a Siracusa. Andante em giros e voltas, visita a poeta o Palácio da
Pena, em Tradição Mourisca. É justo que ela se demore em Portugal, pois
vai ainda nos contar excelências da viagem, lembrando a Unidade
Portuguesa, o mar “jade verdejante” da terrinha, e conclui o espaço
divisor, com Velas, ancorando seu verso, nas águas brasileiras, de porto
baiano.
Para a leitura do livro, carece o leitor de cuidados e apreço à arte
literária. Entrando no tomo terceiro da magnífica produção rennoniana,
encontramos os trabalhos enfeixados sob o título de Ser. Claro está que a
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autora se prendeu a sentimentos e instantes de vida. Ela dá início aos
vinte e oito poemas com Abstração, dentro do pensamento que irá dirigir
e compor os versos, que, sozinhos, já poderiam perfazer um livro. Além
do Além, quase um orar penitente, em prece.
Amor presente, Ao entardecer, Ascenção e Queda, Avatar (feliz
associação), Campa Fria, Céleres horas e Construção. Fugindo à matéria
prima real, de se pegar, vai a poeta aos céus, na busca do Arco-Iris,
abraço em cores. Brancas vidas fala mais de fados e mortalhas. Em ação
contrita e agradecida, escreve Graça. Lembrança, de “uma alma triste”,
Medo e Mistério; Nuvens indecisas, Nuvem passageira, Nuvens sombrias
retratam momentos de colóquio introspectivo. Olhar, Poema Lúbrico,
Simplicidade e Sofrimento, no mesmo ritmo sentimental. Vêm ainda os
mais do capítulo, Tempo, Terror, Vento, Um grito, Unidade, terminando
com Vigília – que fala do momento em que só a luz lunar será capaz de
“se debruçar sobre o vigilante insone”.
Em destaque, no final do livro, a arte esplêndida que nomeia o livro:
AS QUATRO ESTAÇÕES MAIS UMA.
A estação primeira é a florida, com o verde sobressaindo no jardim de
Eros. É o amor a espargir flores coloridas sobre a cabeça da eleita. A
versão para o francês repete-se nas quatro estações, desde Printemps até
o violento frio, de Este a Sudeste, L`hiver anunciante de amargor, em que
“as vitórias-régias se queimam nos penares dos pesares”. Entremeio estas
duas, o Verão, L´été,“em retornado andante do violoncelo”. E o outono,
L´Automne, a despejar restos de folhagem, em queixoso esperar. Em
tempo, com a derradeira lembrança, mais um inverno, de madrugadas
frias, de corações enrijecidos.
C’est fini le temps.

Lacyr, a fiandeira das palavras
Elizabeth Rennó*

A modernidade da poesia de Lacyr Schettino é inerente à sua obra de
arte. Na sutileza de alguns versos, dissimulados, penumbrosos ou na
rudeza de um vocabulário que se coloca no seu osso, despojado e
calcáreo, tudo pertence à estética do encantamento. Os sentimentos
afloram de seus versos curtos ou longos, de suas estrofes, de seus
enjambements, de suas pausas e de seu ritmo. Nada é absurdo, tudo se
constrói a partir da linguagem emocional em sua natureza conotativa.
Temos como exemplos:
..........................................
Tua inútil imagem nos aquários
(peixes em trânsito, em teu provisório
Mordem clamores interplanetários)
nos seja o olhar da morta que devassa
mesmo na longa fímbria do velório,
perdido amor de sombra e de fumaça.
				
(p. 67, Intermezzo com a Lua)
.............................................
Mil tormentos chineses te conduzem
por minhas veias, solitária vela
ao espelho onde os lumes não se cruzem.
				
(p. 70, Intermezzo com a Lua)

*

Professora. Presidente da Academia Municipalista de Minas Gerais, Presidente Emérita da
Academia Feminina Mineira de Letras, ocupa a cadeira nº 21 da Academia Mineira de Letras.

28

REVISTA DA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS

O poema, a estrofe, o verso, a palavra são apenas elementos da Poesia.
O poeta há de usá-las como puder ousar, e até utilizando palavras
estranhas... Estas são considerações de Domingos Carvalho da Silva.
Em Lacyr, as palavras são escolhidas e se alinham, sob a luz difusa e
suave de um discorrer lúcido e luzente. Através da edificação dos poemas,
o verso, a rima, e a métrica aparecem insinuantes e marcantes, pautando
seus desvios e impertinências como partícipes de uma negatividade que
destrói seu significante primeiro para reconstruir a clareza e a beleza do
texto.
Esta é a diferença, segundo Cohen, que se estabelece entre prosa e
poesia, a partir das relações entre o significante e o significado de um
lado e os significados entre si de outro, que se caracterizam pela violação
do código da linguagem, apoiado numa experiência interna e consequente
da transformação que a lógica afetiva opera na tensão existente entre o
sentido e a função.
A poesia é a antiprosa. A fala poética em sua mensagem anula e
revive, paradoxalmente, a linguagem. O poeta recorre à figura, à metáfora,
é o violador do código na busca da imagem emocional das coisas sem a
qual a poesia não se transmuda em arte ou da forma limite da alegria
estética que Valéry chama de encantamento.
A tensão manifestada e presente no complexo poético extrapola o
limite vocabular e se extravasa nas características próprias da ideologia
barroca. Já não se compreende o barroco como estilo ou escola. O ser
barroco é estar em posicionamento próprio, em estado de espírito que
abrange todo um modo de ser e agir. É deste estado que se compõe a
alma de Minas. Minas muitas em uma só; este é o axioma, por excelência
das faldas barrocas que circulam as montanhas escarpadas do sentir e
pensar mineiros. Aí se encontram o fusionismo, o chiaroscuro, as
hipérboles e as anadiploses de seus poentes e alvoradas, de seus dramas e
de sua lírica, povoados de mitos e de tragédias.
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Eis como em Soneto do Amor Barroco,
O triste encontro! E mais do que por ver-te,
saber perdido o tempo já de dar-te.
A ferida da rosa por rever-te.
A rosa da ferida por amar-te.
Ah, como se aquietava o sonho ao ver-te
à distância impossível para dar-te
o que dado seria, se rever-te
condição fosse de poder amar-te.
O triste encontro, agora, pois perder-te
me fora um bem maior do que alcançar-te
e não te ver, melhor do que rever-te.

É que, perdido o zelo de buscar-te
e já submissa ao mando de perder-te
eu não pensei que inda pudesse amar-te!
				
(p. 74, Intemezzo com a Lua)
A impressão barroca é transmitida e expressa através da verticalidade
do jogo antitético que as oposições imagéticas participam. O sentido do
barroco é impresso pelo cromatismo e pelo pictórico que a ferida da rosa
e a rosa da ferida conferem. O seu niilismo temático conduz a um final de
claridade relativa em que as circunstâncias tornaram impossível a
realização do amor e agilizam um novo plano de profundidade que se
subordina à abertura de uma nova eclosão produzida pela visão do bem
amado.
Em Moça numa janela barroca, estampa-se redondamente nítida
expressão de um momento barroco:
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Havia, então, Sinhazinhas
nesse balcão indeciso
entre a sombra e o patamar.
Cascateavam seu riso
nos jardins abrindo estrelas
pelas noites de luar.
Das sinhás e do seu riso,
notícias quem pode dar,
nesse balcão indeciso
entre a sombra e o patamar?
				(Poema inédito)
Assim é traduzido o barroco, sentimento que angustia e anula.
Lacyr utiliza a técnica impressionista do barroco e através de suas
metáforas e anástrofes, de seu estilo prismático, da técnica de
disseminação e recolho para repassar ao leitor a recepção de um instante
de beleza poética.
Affonso Ávila diz em seu livro O Poeta e a Consciência Crítica do
parentesco espiritual entre o homem barroco e o homem moderno. Uma
das razões arroladas é a tensão existencial semelhante entre eles. É o
mesmo ser agônico, dilacerado pêndulo entre o humanismo anterior, o
absolutismo, a contrarreforma, ontem, e hoje, os avanços tecnológicos
em que pese a uma guerra nuclear e as grandes desgraças que assolam a
humanidade: subdesenvolvimento, fome, doenças cruéis que surgem a
cada período. Exercendo o barroco uma função de abertura, constituiuse uma progressão da linguagem estética, desusada então. O seu
primado visual e pictórico tende a ligá-lo à arte, mesmo as dos nossos
dias em que predominam os veículos de comunicação ótica, cinema,
anúncios, vídeo, informática. Esta sensibilidade ótica, por assim dizer,
reflete-se mais fortemente no habitante das montanhas pela motivação
que lhe é fornecida incessantemente, de modo a aguçar a sua
sensibilidade.
A linguagem estética representa um momento de liberação sob o
barroco literário, que se insinua através dos tempos e se perpetua na visão
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do homem, que se angustia e se questiona na sua convivência com um
mundo cada vez mais hostil em suas irradiações cromáticas e visuais.
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Centenário de Lacyr Schettino
Carmen Schneider Guimarães*

Lacyr Schettino possuía uma privilegiada visão da linguagem poética.
Posicionava-se no melhor que sua agudez intelectual lhe concedia, e não
era pouco; assestava as antenas de pesquisa criadora e inspiração racional,
endereçadas a um lirismo apurado e denso que a tornava real artista.
Afirmou Aristóteles que não era o metro que caracterizava a poesia;
Homero e Empédocles se haviam utilizado do verso, mas o primeiro era
poeta, e o segundo, apenas filósofo.
A poeta dizia os versos de rimas e não rimados com a desenvoltura
que só as grandes almas desta expressividade conseguem realizar. De
pronto, mas não açodadamente, aceitou a nova forma do falar
modernizado, mas a cadência e a graça que a vinham caracterizando não
estabeleceram lacunas e imperfeições de verbo, nem mesmo de musi
calidade. Ela era afeita à leveza das sete notas, como já foi observado;
apego de que conhecia e buscava com desvelo e segurança. Amava a Arte
em variadas formas, e completou-se quando escreveu a estrofe que
permitia apurar-lhe o sensorial de uma filosofia graúda e cultivada. No
Prefácio de sua bela obra Versos de Ontem e de Hoje, Wilton Cardoso
expressa em riquíssima apreciação e estudo, o que encontrou de mais
belo na quadra de Lacyr: “Mãos que, um dia, desataram/ a música e a
dispersaram/ da unidade onde jazia/ sob a forma de silêncio”. E assevera
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Cardoso: “Estamos de acordo quando a poeta sugere que a unidade, que
compõe o conjunto harmônico da Arte, soltou-se na imensidão dos
espaços, fazendo a pintura, o teatro, a escultura, a poesia e os demais
segmentos artísticos orquestrarem-se, mas guardando a individualidade e
as características próprias de cada um”.
Todo o acervo poético de Lacyr Schettino conjuga especial relicário,
de sintonia e arranjo brilhante de peças trabalhadas. A poeta deslumbra a
música e acorda a lembrança dos primeiros versejadores que escreviam e
cantavam seus poemas. A artesã daquelas unidades rítmicas deu início à
sua tarefa em 1949, com O rumor de asas, passando pelos premiados
Espelho da morta e Santa Teresa de Jesus, e ainda Nasce uma Cidade,
Oratório de Nossa Senhora Aparecida, com letra e música da própria Lacyr.
Lacyr não se esqueceu dos jovens, tendo dedicado a eles alguns
trabalhos, como Festa no Jardim, As Sete Meninas, Galinha Bonifácia e
Naquele Tempo. Diversificando, já que sua mente era fértil e a estimulava
constantemente para os quefazeres das letras, dedicou-se durante bom
espaço de tempo à crítica e aos ensaios, e lançou, à época, A Poesia de
Sofia de Mello Breiner, Panorama da Literatura Infantil.
Descobrindo o Brasil, em Os Lusíadas, premiado pelo Elos Clube do
Brasil, e ainda Lendas da Cidade de Tiradentes, que recebeu o prêmio de
viagem do Jornal do Brasil.
Cada vez mais enfronhada nas lides literárias, Lacyr deu início às
traduções, que formaram grande destaque à sua obra. Neste setor, verteu
para o português, Uma Exploração na Guiana Brasileira, Poesia para
Meditação, obra poética de San Juan de la Cruz; Dia-a-Dia, o original de
Salvatore Quasímodo, e a Poesia de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Viveu Lacyr Schettino uma existência de beleza e arte e jamais fugiu
à responsabilidade de ser poeta. Sua obra versa sobre um leque
diversificado de temas, quer na área religiosa, como em exaltação à
natureza e ao amor. Ousou expor displicente coração de mulher sensível,
argumentando poeticamente sobre suas alegrias, tristezas e até decepções.
De muita beleza e comoção é seu Poema depois do fim, do qual nos
sensibilizamos com algumas estrofes: “Penso agora/ que há de chegar a
hora/ em que hei de me pulverizar/ como as mortas do mundo./ Esperarei,
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sem música e sem tintas/ que uma raiz me estenda o seu guinaste negro/ e
vá se haurir em mim para ser flor/. Subirei no seu caule, fragmentada,/
serei apenas tato enquanto seiva,/ até formar a pétala e encontrar a flor/.”
A doçura da poetisa Lacyr Schettino refletia-se na permanência de seu
sorriso e na bondade da palavra amiga. O talento da poeta Lacyr Schettino
rebrilhava no verde de seus olhos de artista que serviam de espelho à
pureza de seu espírito. Espelho que tanto a cativou e sobre o que elaborou
grandes trabalhos de poesia, no livro O Espelho da Morta. Dizia em
alguns versos: E o espelho partido! Refletiu mil faces!/Mil vidas da morta
desfilaram nele/(...) da que foi mulher e hoje é anjo sem rosto/ da que
teve beijos e hoje tem silêncios/.
De corações e almas Lacyr sabia falar o melhor de sua sensibilidade e
talento. Ao empossar a poeta na Academia Mineira de Letras, sucedendo
a Henriqueta Lisboa, o Presidente Vivaldi Moreira atestou: “Seu nome
ecoou longe pela categoria de sua obra poética, de dimensões inusitadas.
A lírica mineira adquiriu modulação e ressonância novas após o canto
primordial de Henriqueta Lisboa que se compôs de todas as tonalidades
audíveis”. E acrescentou: “Cantora enternecida de Teresa de Jesus, capaz
de traduzir em suas estrofes os mais recônditos anseios de Eternidade da
santa de Ávila. Lacyr é, entre nós, um dos poetas que mais se aproximam
de Henriqueta Lisboa, pela sonoridade do estro aliada à delicadeza da
expressão formal”.
Dom João Resende Costa saudou-a com muito respeito, e honrou-a
com sua palavra elogiosa. Igualmente referiu-se ao livro de Lacyr Santa
Teresa de Jesus, afirmando: “Em Teresa de Ávila, resplandece, no grau
mais alto – só abaixo da Virgem Maria – esse feminino que foi
inteligentemente definido como o ‘rosto materno de Deus’. Ela é uma
dessas criaturas em que a marca de Deus se gravou viva”. E diz ainda:
“Ela se inscreve entre as cumeadas do gênero humano, como um Everest
de sabedoria e de santidade”.
Lacyr Schettino foi também excelente prosadora, exemplar, com
grande destaque nos livros de conferências, artigos, apresentando estilo
inigualável. “A oração” – um estudo crítico da obra de Henriqueta Lisboa,
apresentado, ao tomar posse na AML, vem atestá-lo solidamente.
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As palavras de acatamento e consideração a respeito da artista
completa, Lacyr Schettino, de dois baluartes da crítica literária, intérpretes
da alma e do talento humanos, deduziram melhor o que se pode declarar
da poeta.

A mesa do pilão agora está vazia
Fábio Doyle*

Eles se reuniam todos os fins de tarde em todos os fins de semana. A
história do grupo acabou de vez com a morte de Rone Fortes.
Ouro Preto continua mantendo a beleza arquitetônica de sempre,
apesar das ruas tomadas por carros, apesar da falta de cuidado de muitos
dos proprietários das casas várias vezes centenárias, apesar da falta do
colorido das flores e das jardineiras nas sacadas de antigamente. Na rua
Direita que faz curva, onde meu avô morou quando aluno da Escola de
Minas, a Casa do Ouvidor dos Trópia lá permanece, e Toledo, meu
antiquário preferido, mudou de planeta e deixou suas antiguidades em
endereço novo, lá no caminho do Rosário. Mas Ouro Preto perdeu, e a
perda não tem volta, aquele grupo de ouropretanos, de nascença ou de
adoção, que se encontravam todos os fins de semana para falar da vida
que passa, do passado que já passou, da política de hoje, de ontem, de
antigamente, de muito antigamente, e da que nos reserva o futuro.
O grupo se reunia no belíssimo prédio do antigo Hotel e Restaurante
Pilão, da tradicional família Fortes, na Praça Tiradentes. As reuniões,
congregando em volta de uma mesa advogados, médicos, engenheiros,
políticos, empresários, comerciantes, jornalistas, ganharam a denominação
de “Universidade do Pilão”. Muitos dos participantes viajavam de Belo
Horizonte, outros do Rio e de São Paulo, para o ameno encontro nos fins
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de tardes e das semanas na romântica Vila Rica da doce Marília de
Dirceu, do poeta Tomás Gonzaga, do pintor Guignard, dos fabulosos
artistas Petrônio Bax, Estevão, Ivan Marquetti, Zizi “sSapateiro”, os
quatro últimos, que saudade!, presenças eventuais na mesa do Pilão. O
tempo passou, os cabelos dos companheiros de reunião embranqueceram,
muitos ficaram pelo caminho do qual ninguém retorna.
Talvez por isso, mesmo sob protesto dos que restavam, o idealizador
dos encontros, o proprietário do hotel e do restaurante, empresário Rone
Fortes, decidiu vender – e se arrependeu – o prédio histórico da Praça
Tiradentes. O grupo perdeu o seu ponto de encontro. O novo proprietário,
sabe-se lá o motivo, fechou o hotel e o restaurante. Poucos meses depois,
um misterioso incêndio transformou em cinzas o miolo da centenária
construção. Apagadas as chamas, recolhidas as cinzas, recebido o seguro,
dizem que de valor idêntico ao valor da compra, um milhão de reais, o
comprador alienou os restos do prédio. O casarão vale hoje, dizem, 30
milhões.
A história triste teria seu fim aí. Mas os poucos sobreviventes da
“Universidade do Pilão” permaneciam fiéis ao local. Nos fins das tardes
dos fins de semana podiam ser vistos, meio deslocados, diante do prédio
em reconstrução. Procuravam matar a saudade, buscando lá dentro do
que restou o espaço e o tempo perdidos. O grupo foi aos poucos –, afinal,
a vida é finita, diminuindo de tamanho. Restaram três. Dos três, o
primeiro a partir foi o líder maior da congregação, o advogado e jornalista
Theódulo Pereira, que dividia sua residência entre Belo Horizonte e o
belíssimo casarão ao lado da igreja de São Francisco de Assis. No começo
deste ano a despedida foi a do ex-prefeito de Ouro Preto, Genival
Ramalho. No último fim de semana o ciclo se fechou, com a morte de
Rone Fortes, o dono do Pilão, anfitrião caloroso e amigo não apenas dos
seus companheiros de confraria, mas de todos os que se hospedavam em
seu hotel ou frequentavam o seu restaurante.
Rone, empresário de sucesso, foi presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Ouro Preto, onde seu corpo foi velado. Ele foi descansar
no jazigo da família, no cemitério da igreja do Senhor Bom Jesus de
Matosinhos. Ele tinha sete irmãos: Amaure Fortes, Mafalda Fortes, Hugo
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Fortes, Maurílio Fortes, e os já falecidos João Fortes, Solange Fortes e
Kenes Fortes, além de uma filha, netos, cunhados e sobrinhos.
Com a morte de Rone encerra-se a história da “Universidade do
Pilão”, que precisaria ser resgatada e escrita, pelo que representou na
história da própria Ouro Preto do final do século passado. Quanto a nós,
frequentadores episódicos da mesa, só nos resta cantar, com Aznavour:
Mon amour est mort, mes amis sont partis.

Em Para Ler o Ocidente
Benito Barreto*

A Razão, o Poder e o Mito ou Ficção
Que embasam e balizam, culturalmente, a Europa.
Jornalista, economista e professor formado em Letras Clássicas e
Vernáculas, com domínio do Grego, do Hebraico/Aramaico e do Latim, o
gaúcho José Hildebrando DACANAL é escritor de muito saber e vasta
obra que começa pelo estudo e ensino da língua e da linguagem no âmbito
de nossa literatura, passa pela crítica literária em que produziu clássicos
como O Romance de 30 e Riobaldo e Eu, sua tese de doutorado, e se
aprofunda na pesquisa e história da Cultura, nossa e do mundo.
PARA LER O OCIDENTE, a propósito do qual aqui converso com
ele, é seu último trabalho em que, como o nome do livro já o sugere, ele
recua três mil anos e, às vezes, mais, vai às fontes mais remotas de
formação e cultura, notadamente, no tocante à Europa, cujas vertentes
identifica e estuda em profundidade, as reunindo e trazendo ao leitor com
mão de mestre. É livro de se ler e consultar pelo muito que a uns, como
eu, ensina; a outros os vai lembrar e, a todos, nos fazer pensar, e quanto!
– nessa caminhada de milênios que, até aqui, fez o Homem e neste ponto
ou momento de cada um a que chegamos, tais como hoje somos e onde
estamos.

*

Escritor, jornalista; ocupa a cadeira nº 2 da Academia Mineira de Letras.
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Benito Barreto com o Autor, abaixo, conversando:
Benito – Num romance meu ainda em andamento, um enxadrista a
conversar com seu parceiro no curso duma partida, exalta, em relação ao
bispo, o papel do cavalo no xadrez como nos caminhos e conquistas do
homem – haja vista aonde, graças a ele, – explica – tinham chegado
figuras históricas como o foram, na Antiguidade, Ciro, o Grande, Dario I,
Alexandre Magno e tantos mais, ao que o rebatendo, o outro em
contrapartida, exalta o seu bispo ou pastor que são, na Bíblia, os guias do
povo e os macabeus, seus chefes, patriarcas e profetas, deles dizendo que,
por suas mãos e àquele mesmo tempo, fizera Israel com menos esforço,
bem mais, e fora mais longe que aqueles grandes reis e generais citados,
visto que a eles deixando a terra, conquistara os Céus e inventara para si
e o mundo um deus – Javéh – que em paga o fizera e tomara por seu
Povo Eleito e até uma Terra Prometida lhe anunciara...
Mera coincidência ou comunicação, enfim, lá o que seja, ficou daí a
me parecer que algo em seu livro remete a essa conversa dos meus
enxadristas que, à sua vez, se soma e compõe com a sua leitura do
Gênesis ou Mito da Criação em Para ler o Ocidente, este seu livro de tão
excepcional valia e transcendência para quem se interesse pelos
fundamentos de nossa Cultura. O que você diz disso?
Dacanal – Benito Barreto, V. é o derradeiro estilista da língua
portuguesa e o derradeiro épico da ficção brasileira – com Os Guaianãs.
Portanto, como simples jornalista e escritor esforçado, não posso ombrear
com sua esfuziante linguagem poética. O que posso dizer, concisamente,
é que a força de Israel e de seus guias e profetas é para o historiador um
mistério. E compreende-se que a fé veja esta força como produto da ação
de uma Divindade.
Benito – Alguém houve ou o precede que, antes, tivesse feito, no que
às fundações e fundamentos do Ocidente se refere, esse inventário de
inteligência e superior entendimento da fusão de poder e culturas que
nele se contém, abarcando a nossa caminhada pelas mãos dos gregos
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desde Homero, na Ática, com seus deuses e heróis, os Gênios da Hélade
e a epopéia de Alexandre, o Paladino do Helenismo, à obra não menos
monumental dos descendentes de Abrahão, pensantes, na Galiléia, os
quais, sob a batuta de mago do Imperador Constantino, se vão somar ou
deixar-se assimilar, em Nicéia, assim e então nascendo isso a que
chamamos de Ocidente ou Civilização Ocidental que, todavia, vai, logo e
sem demora, virar cinza e destroços às mãos dos bárbaros, no limiar da
Idade Média?
Dacanal – Bem, respondendo diretamente, posso dizer que não: não
há obra como a minha, seja na sua modesta pretensão de ser apenas uma
breve resenha, seja em sua tentativa de abranger os elementos
fundamentais das origens do Ocidente. Seria longo explicar o porquê
disso. Aliás, a cada pergunta sua seria necessário um livro como
resposta... Mas não esqueça: minha obra é apenas o resultado da leitura
de uma quase infindável lista de autores e eruditos que são o Ocidente.
Benito – Teria ocorrido, antes, a alguém que de tal deixasse registro
em obra como o faz Você em Para ler o Ocidente – esse mesmo seu
enfoque da Bíblia ou Gênesis como uma obra de ficção na qual um deus
é criado – Javéh, que cria, à sua vez, o mundo e, para povoá-lo, o homem
a quem, no entanto, e por pecador, logo, desterra e condena para o
reencontrar no Sinai, e, já, então, como Seu Povo Eleito, fazê-lo conduzir
e conhecer, pelas mãos de Moisés, seu guia e general, os Mandamentos
em que se vão fundar e embasar, daí por diante e milênios afora, a
doutrina de fé e a ética do Cristianismo? Porque essa obviedade colossal
do Mito que se fez verdade e chega a confundir-se com a História do
Mundo, mesmo depois do que acima eu conto dos meus enxadristas, não
me ocorrera formular nem ver como tal e clareza tamanha, antes deste
seu livro, tudo isso a atestar o incalculável poder da ficção. Poder que, no
caso em pauta, dos começos de nossa Civilização, ganhou força e foros
de inventário ou documento de cartório – algo como uma escritura sem
retoque de como se fizeram e aconteceram a invenção de Deus e a Criação
do mundo e do Homem por Suas mãos...!
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Dacanal – Veja bem, Benito: a visão que embasa Para ler o Ocidente
é a mesma dos grandes eruditos europeus do século XX, que sempre
foram meus modelos e guias. E deles cito apenas dois paradigmáticos:
Arnold Toynbee e Werner Jaeger. Eles escreveram obras geniais e, como
acontece com todos os clássicos, fáceis de ler. Mas estes eruditos não
escreviam guias de leitura. Ao contrário de mim, eles se aprofundam nos
temas. Eles sabiam das coisas. E uma coisa é certa: eles não tinham e não
têm sua visão marcada pelo iluminismo pedestre de matriz franco-ibérica
e quase sempre militantemente antirreligioso. Esse subiluminismo tem
compreensíveis raízes históricas, é claro. Mas técnica e intelectualmente
ele é desviante, deturpador e cientificamente falso.
Benito – Admitida e aceita por óbvia e irrecusável a tese segundo a
qual o Ocidente e, por via de consequência, a Europa e sua cultura
derivam, pois, duma simbiose ou combinação do Mito da Criação, de
Israel, com o Gênio Indagador ou Racionalidade da Hélade, na velha
Grécia, acrescidos e/ou refundados no Helenismo e na decisiva e
fundamental contribuição que acrescenta a isso a imperatoria vis romana;
e sabido que foi Paulo de Tarso o vetor genial dos primeiros para os
segundos, e quem, por parte de Israel e do Cristianismo, os soma e funde
num todo – em quem ou quando e como se manifesta, da parte dos gregos
– antes e durante o Concílio de Nicéia – o encontro ou fusão num só leito
ou corrente, sem rejeição, das águas de tais e tão transcendentais
vertentes?
Dacanal – Mas V. é impossível, Benito Barreto! V. quer nas poucas
linhas ou palavras duma frase resposta que exige um tratado! Ora, toda a
literatura cristã primitiva, todos os apologistas cristãos – à exceção, salvo
engano, de Tertuliano – todos os grandes Padres da Igreja Oriental, tudo
e todos são produtos do mundo helenístico, isto é, grego! Todo o
pensamento cristão é, nas origens, literariamente grego! O grego era a
língua franca em todo o Mediterrâneo naquela época, inclusive no
Ocidente! Como eu digo, nos dois/três primeiros séculos do cristianismo
não foram os intelectuais e filósofos gregos que se tornaram cristãos.
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Foram os cristãos que se tornaram gregos... Afinal, quando se lê Platão,
não raro parece que estamos lendo passagens dos Padres da Igreja, que
escreveram quinhentos, seiscentos ou mais anos depois.
Benito – Se o Concílio de Nicéia vem a ser, no séc. IV ou, mais
precisamente, a partir do ano de 325 d. C e sob a regência do imperador
Constantino, o estuário em que se amalgama, sedimenta e filtra, a bom
termo, tudo isso – a que ou quem debitar o insucesso dessa tão grande e
engenhosa obra de engenharia política e a consequente ruína do Império,
– que ela pretendeu salvar – com o triunfo da barbárie, o feudalismo
subsequente, o caos e a peste que a tudo isso se segue e a nunca assaz
sabida e decifrada Idade Média que vai culminar e arder nas fogueiras da
Inquisição: ao deus de Israel? – pergunto – o Criador e Senhor de todas
as coisas que Jesus e Paulo de Tarso passaram a Gregos e Romanos? ou à
barbárie, como tais tidos e havidos os povos que, por então, emergem da
escravidão para ocupar espaço em terra e o seu lugar na história desse
Ocidente Imperial que a mais de quanto, no passado, já fizera e desfizera,
tinha agora um Deus e Senhor de todas as coisas por Quem fala e a Quem
veio a chamar de seu...?
Dacanal – Ah, Benito! Bem que Platão expulsou os artistas da
República! Eu também detesto artistas. Só gosto do que eles fazem...
Veja, V. quer que eu explique em algumas linhas um milênio e meio de
história?! Logo eu, que sou apenas um modesto discípulo de Tucídides, e
que confesso nada entender do pétreo mistério do mundo?! Mas algo é
certo: na Idade Média o cristianismo foi a luz da civilização em meio às
trevas da barbárie e do caos. Não confunda cristianismo medieval com
Estado papal e com Inquisição! Tenho a impressão de que a visão fria de
meu livro deixou V. desarvorado. Mas não se preocupe, eu penso como
Platão e Lênin: o artista tem todos os direitos; inclusive o de ser expulso
– da minha República... Deteste meu livro, deteste as idéias nele contidas,
mas não negue os fatos históricos! Logo um marxista...
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Benito – Considerando que, em Nicéia, gregos e romanos ou seja – o
Helenismo e a Romanitas aceitam e assumem, sob o beneplácito do
imperador Constantino, Javeh, o deus de Israel, Senhor Único e Criador
de todas as coisas, e mesmo a ética dos Mandamentos que Moisés recebe
no Sinai e ao Filho do Senhor, e Salvador do Homem, – Jesus, enfim,
tudo isso a que, desde então, chamamos Cristianismo, e que teria essa
operação conferido ao, então, já cambaleante Império, uma sobrevida de
300 anos – isso tudo considerado, repito: como se explica que, recebendo
e apropriando-se de valores, supostamente, tão transcendentais, Roma
não tenha levantado a Diáspora ou decreto de dispersão a que havia
condenado os judeus? Foi isso um esbulho, puro e simples, um ato de
apropriação sem paga do patrimônio ético e cultural de um povo ou teria
Israel exigido de Roma um preço que o Império se recusasse a pagar?
Que explicação haveria para isso que me parece um enormíssimo
contrassenso?
Dacanal – Muitas respostas podem ser dadas a esta pergunta. Dou
apenas duas razões. Uma: os judeus ortodoxos do século I tinham uma
lojinha racial exclusiva e excludente; os cristãos, originariamente uma
seita do judaísmo, inventaram o supermercado étnico-cultural. E era neste
que o Império estava interessado! Outra: a revolta da Palestina (66-70,
sob Vespasiano) foi a maior rebelião enfrentada por Roma em toda sua
história. Os Impérios não esquecem...
Benito – A assimilação, em Nicéia, de Javeh, o Deus Único e de
Jesus, Seu Filho e Redentor, traz consigo a idéia do pecado e o sentimento
de culpa que o Mito de Israel carrega desde o berço, nos tempos e
paragens imemoriais de sua Gênesis, e esse sentimento impregna o
Cristianismo e vai se transmitir, como é sabido, a todo o Ocidente, que,
desde então e sempre o traz na alma e tem na pele, do que somos e damos
testemunho todos e cada um de nós.
À vista disso me ocorre especular se terá sido isso um ganho ou foi
um gravame para os povos do Ocidente, e para nós, seus descendentes,
esse engenhoso parto de Nicéia?...
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Dacanal – Ó Benito Barreto, glória da língua portuguesa e da ficção
brasileira, a História, como fato dado, não aceita, por tolos, tribunais
condicionais post factum. Ela simplesmente é, por ter acontecido. O
máximo que se pode fazer é tentar compreender as causas dos fenômenos
ocorridos. Não mais. De qualquer forma, quem está destruindo o planeta
é a lógica helênica. Não o Javé do Sinai...
Benito – Cada qual em seu dealbar de povo e civilização, Israel e os
Gregos foram, em tudo, antípodas, como é assaz sabido: tiveram-se por
eleitos os hebreus e, como tal, vagaram nômades com seu deus e suas
verdades, ao encontro do seu Messias e da “Terra Prometida” com que
Javeh lhes acenara; sedentários e céticos, agarram-se os segundos a seu
chão, suas pólis às quais, orgulhosos, se aferram, e vezes sem conta irão à
guerra por defendê-las; Israel havendo inventado para seu povo um deus
que tudo sabe e pode, desde sempre a ele se confia e à sabedoria dos seus
Mandamentos; a esse tempo, porém, os gregos, na pessoa de Sócrates,
sabem, muito ao contrário, que não sabem nada e, por isso, filosofam,
insatisfeitos, buscando decifrar e entender a terra e os céus, e a água e o
ar, a vida e a morte, enfim: a dialética do mundo – o movimento interior
dos seres e das coisas, e o fogo e a luz, enfim... – é um o mito, o outro a
razão; aquele traz e tem consigo a certeza da Revelação, sua fé, este outro
a inquietação da dúvida em sua busca e constante filosofar e, pois, assim
sendo e pensando os dois – como entender e aceitar que se tenham
somado e fundido num só partido ou doutrina em Nicéia?
Renunciaram um e o outro, ali, à sua visão de mundo, suas verdades?
Milagre!? ou foi o Imperador presente, a imperatoria vis romana que os
fez moer e misturar numa farinha só !?
Dacanal – Sim, é um fato histórico: foi a ratio do Império em seu
estertor que, no limite, impôs o compromisso de Nicéia. E assim
Constantino, o Grande, deve ser considerado o estadista máximo que o
Ocidente gerou.
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Benito – Para ler o Ocidente tem seu ponto final no séc. V, se não me
engano, cabendo ao leitor concluir que, na sua visão de autor e estudioso
da matéria, aí a História e o Tempo dão por terminadas as fundações do
Ocidente, notadamente, a Europa, o que a mim me surpreendeu, porque
acreditava que esses transcendentais trabalhos só se concluíssem e
ganhassem foros de fundação e acabamento com o Renascimento...?

Dacanal – Para ler o Ocidente vai apenas até os séculos V/VI porque,
com razoabilidade aceitável, convencionou-se ser por esta época que
começam a nascer a Cristandade e a Europa, por definição imbricadas.
Os fundamentos estão aí, sólidos e completos. O Renascimento é uma
espécie de hipertrofia da parte helênica, que gerou o que vemos no
presente.
Benito – Ao Autor que tantos milênios e terras viajou para brindarnos com este seu portentoso livro, e com tantos homens entre os mais
grandes e geniais que temos tido, conviveu, e com seu pensamento e sua
ação, suas obras e paixões, deuses e crenças, lhe pergunto, por terminar,
– que nota ou peso, numa escala de 0 a 10, seria de se atribuir,
respectivamente, à Hélade, a Israel e a Roma, e, finalmente, ao
Cristianismo, nessa obra – a fundação do Ocidente e, dentro dele,
destacadamente, a Europa, “ a mulher deslumbrante e caprichosa / Rainha
e cortesã” de quem nos fala a fustigando e clamando pela África “em
meio dos desertos desgarrada” o nosso Poeta dos Escravos que acaba por
chamá-la “De grande meretriz”?
Dacanal – Meu livro não é portentoso. Ele é, isto sim, um tanto
volumoso. Mas, se olharmos em torno, talvez ele seja um portento. É que
toda minha formação foi européia, melhor dizendo, romano-tridentina.
Educado por mestres alemães e franceses, fui não da última geração mas,
literalmente, das duas últimas séries que se formaram nos antigos
seminários da Igreja romana, nos quais aos quinze ou dezesseis anos já
sabíamos cinco línguas, ou mais. Eu sei oito. Depois veio o Dilúvio. Hoje
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não passo de um dinossauro sem futuro em meio a bárbaros sem passado.
E quem sou eu para determinar o valor aritmético das componentes que
formataram o mainstream do Ocidente?
Benito – Fato é que, provinda embora dessa soma ou assimilação do
deus único de Israel pela sabedoria dos gregos e romanos e/ou vice-versa,
sob o império e maestria de Constantino, em Nicéia, o Ocidente que,
então e ainda hoje é, sobretudo, a Europa, vai se notabilizar por sua
obstinada vocação imperial, herdada de Roma, de ingerência senão,
mesmo, de domínio e colonização do resto do mundo, aí incluídos, sem
exceção, todos os demais continentes. Não lhe bastando o que já fizera
pelas mãos e a espada de Alexandre Magno, e enquanto Império Romano,
na Antiguidade, e a meio da Idade Média, com Carlos Magno e toda a
pilhagem sangrenta e repetida que foram as Cruzadas de tão triste e
obscura memória, vai ainda protagonizar e ser palco de guerras sem fim
naquele Continente, de expansionismo, disputas de mando e mercado e/
ou religiosas, umas; de secessão e sucessão, outras, as guerras dos 30 e
dos 100 anos, as Napoleônicas e tantas outras que vão culminar nas Duas
Guerras Mundiais a que nos levou no Séc. XX.
Ora, considerando-se que o gênero humano é todo ele um só e o
mesmo barro a despeito do seu país ou região de origem e da língua que
fale ou de suas vestes e costumes, o que nos diferencia, pois e tão
somente, do chinês, por exemplo, do indu ou do japonês e de todos os
demais povos do Oriente – é, a meu ver, a cultura e, embutida nela, a
nossa religião ou crença no Deus único do Mito de Israel por via de
Jesus, ou seja, o Cristianismo que Nicéia inoculou nos fundamentos
socioculturais do Ocidente.
O que dizer disso – dessa herança, aparentemente, divina e tão
espiritual, tão santa e, todavia, tão suja do sangue da cobiça e da lama das
guerras?
Dacanal – O que se pode dizer disso tudo? Simplesmente o que digo
no meu livro e que alguém qualificou de “um dos bordões do Dacanal”: a
espécie é um sangrento palco em que se digladiam a barbárie e a
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civilização. Mas este não é um bordão meu: está nos trágicos gregos, está
em toda a Bíblia, está – sob forma primária – na lenda de Rômulo e
Remo, os fundadores de Roma.
Benito – Para ler o Ocidente termina com as trevas e o caos da Idade
Média já se anunciando e descendo, tal uma pesada e mortal cortina, por
sobre a vida e as luzes do mundo seminal de nossas raízes, no palco
iluminado de invenção do homem e adequação do mundo, seu hábitat,
que o foi, por certo, a Antiguidade Clássica.
Isso não obstante, Você, o autor, ao longo dele, vez que outra, avança
no tempo e assim é que, numa dessas, tropeça no Iluminismo, que
minimiza e, por via de consequência, também, na Revolução Francesa,
daí passando a Marx, Lênin e à Revolução Socialista de 1917, aos quais,
todos, sem exceção, nega significação e valia no quadro da humana lida e
apaixonada busca de igualdade e justiça pelos pobres e tão breves bípedes
pensantes que nós somos.
Por que isso? – pergunto; por que negar crédito e louvor ao
empreendimento titânico que o foram, por certo, na virada dos sécs.
XVIII para o XIX e a começar pelos albores do séc. XX e quase todo ele,
respectivamente, a Revolução Francesa, que enterra e supera o
Feudalismo e a Revolução Russa, de 1917, que, à sua vez, intenta o salto
do capitalismo para uma primeira experiência socialista?!
Dacanal – Sr. Benito Barreto, o sr. está definitivamente expulso de
minha República! Como artista, ser irresponsável é um direito que lhe
cabe – direito, já foi dito, reconhecido por Platão e Lênin! Mas nem por
isto o sr. é menos irresponsável! Pois me acusa de negar valor a fatos
históricos! Primeiro e de novo: Quem sou eu para fazer isto? Segundo e
calunioso: eu simplesmente digo que o messianismo marxista é a
apocalíptica judaica do século V. a.C., requentada e laicizada. E que os
que afirmam ser a igualdade e a democracia – no sentido atual do termo
– uma invenção dos gregos e da Revolução Francesa não passam de
apedeutas. No popular: beócios e ignorantes. Eu só digo isto! E provo,
com Aristóteles e com a Bíblia. Eu não nego fatos históricos. Os beócios
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e ignorantes é que os negam. E eles não têm a desculpa de serem artistas...
Aliás, o tal de socialismo radical é o projeto de Lucas, logo no início de
Atos dos Apóstolos. Não deu certo! Nem daria dois milênios depois. Por
que se admirar? Ou seria Pútin um socialista?
Benito – Bem, agora, por terminar e pondo de lado a História da
Cultura, passo à literatura ou ficção da História, com uma derradeira
questão, a saber: não faz muito, li no caderno de cultura do jornal Folha
de S. Paulo matéria de primeira página em que a titular, então, da coluna
de livros faz uma espécie de necrológio do Romance Histórico, gênero
que ela dá por morto e já sem voz nem vez, posto que, etc; etc...
Achei isso tão espantoso e desarrazoado como o foi para mim, anos
atrás, o livro daquele senhor e, supostamente, genial escritor que, de
repente, anunciava ao mundo o fim da História...! lembra-se? Dado,
porém, que não sou lá muito bem informado e que muita coisa neste
mundo, certamente, existe ou já morreu que a gente não viu nem sabe,
trago ao amigo, por mais lido do que eu, e mais em dia, por isso, com a
vida e a morte dos seres e das coisas, que me esclareça e ao leitor, sobre
essa questão.
Dacanal – Explicar é fácil: V., como eu, é um dinossauro sem futuro
em meio a bárbaros sem passado. Quem se interessa ainda pelo que
escrevemos ou dizemos? E menos ainda a mídia impressa, que, pela
concorrência feroz das outras mídias, hoje só dá atenção a superficialidades
descartáveis. Com a vitória devastadora da ciência (helênica!), hoje as
chamadas Humanidades e as artes estão submetidas a um processo de
medievalização. No sentido de que, como nos mosteiros da Idade Média,
elas só a raríssimos interessavam. Assim é o mundo. Como me disse um
jornalista aqui: – Desculpe, Dacanal. Você é demais para Porto Alegre!
Não há interesse...
Mesmo assim, não posso me queixar. As livrarias Cultura e Saraiva
me têm colocado em exposição quase permanente. Algumas pessoas têm
comprado este meu livro. Da edição de 2.000 exemplares só restam 300.
Para mim é surpreendente.
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Bem, vou encerrando esta estranha conversa ou entrevista – em que,
não raro, as respostas são mais breves do que as perguntas. De coração,
amigo Benito,
Good night sweet poet,
And flights of angels
Sing thee to thy rest!

Ministério Público é homenageado
Manoel Hygino dos Santos*

Com bela edição o Ministério Público de Minas Gerais homenageia
alguns de seus vultos de grande expressão. Trata-se de edição de 2013,
que também pode ser considerada reconhecimento do Estado e seu povo
por um labor nem sempre suficientemente avaliado pela sociedade.
É um alentado volume, por cuja produção se responsabilizou equipe
altamente competente. Registro os organismos que patrocinaram o
trabalho: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ProcuradoriaGeral de Justiça, pelo seu Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, Diretoria de Informação e Conhecimento, e Divisão de
Memória e Arquivo Histórico.
Tiveram delicada missão os autores na escolha dos Promotores que
seriam incluídos. Mas os eleitos são altamente representativos: Affonso
Arinos de Melo Franco, Alphonsus de Guimaraens, Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, Chrispim Jacques Bias Fortes, conselheiro Lafayette
Rodrigues Pereira, Fernando de Mello Vianna, Iracema Tavares Dias
Nardi, José Lins do Rego Cavalcanti, Levindo Ozanam Coelho, Nelson
Hungria Hoffbauer, Raul Soares de Moura, Tancredo de Almeida Neves
e Wenceslau Brás Pereira Gomes.
O objetivo foi cumprido: “trazer ao conhecimento do público um
traço comum da história de treze grandes personalidades que atuaram na
vida pública brasileira entre meados do século XIX e último quartel do
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século XX: o fato de terem sido Promotores de Justiça”. Feliz iniciativa!
“Ao contar a história de alguns destes cidadãos, a obra deixa entrever a
trajetória da Instituição, retratada nos tempos em que o cargo era de livre
criação, nomeação e destituição pelo chefe do Poder Executivo”.
Na relação, há mineiros e não mineiros, políticos e não políticos, um
celebrado criminalista, um poeta de singular prestígio como Alphonsus e
um romancista do nível de José Lins do Rego, que viveu entre nós e aqui
exerceu o ofício. Sem esquecer certamente, Iracema Tavares Dias Nardi,
pouco conhecida entre nós, nascida em Guaranésia, primeira promotora
do Brasil e da América Latina.
Livro para se ler e conservar, que igualmente honra a Imprensa
Oficial, dirigida pelo engenheiro Eugênio Ferraz, que muito se apraz com
publicações desse teor e relevo. Gostaria de transcrever a expressão de
Antônio Carlos, em 1933, em uma comissão para elaboração de um
anteprojeto constitucional.
“É preciso defender o Ministério Público da politicagem local. O
Estado pode estabelecer que o promotor seja admitido ad-nutum. E é um
absurdo. Bastará que este promotor apresente uma denúncia contra pessoa
influente para que o Presidente do Estado o afaste do cargo ou o demita.
O promotor demissível ad-nutum não pode fiscalizar a execução do
Direito”.
E Antônio Carlos foi presidente de Minas.
O Procurador de Justiça, Joaquim Cabral Neto, fez-me uma bela
exposição sobre a importância da obra publicada, em boa hora aliás,
quando o Ministério Público passou a contar amplamente com maior
respeito da sociedade, numa fase delicada de convivência entre as pessoas
e os poderes. A presença e a participação do MP passaram a ser vistas
com olhos atilados, tornando-se merecedor da necessária referência e
confiança das pessoas e entidades.
As treze personalidades referidas atuaram entre meados do século
XIX e último quartel do século XX, e suas vidas permitem acompanhar o
itinerário da instituição, quando o cargo era de livre criação, nomeação e
destituição pelo chefe do Executivo estadual. A redação da obra em
questão foi atribuída e bem desempenhada por Cristina Pedrosa Garabini,
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Cássio Henrique Afonso da Silva, Ana Célia Rodrigues Soares, Sônia
Rodrigues de Carvalho Estêvão, Karol Ramos Mendes Guimarães e
Neusa Maria da Rocha, sendo diretor do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional o promotor Luciano Luz Badini Martins. São
muitos, pois, responsáveis pelo projeto, além do procurador Joaquim
Cabral Netto, e entre eles se incluirão também os nomes da procuradora
Tânia Maria Falcão, os promotores Emerson Felipe Dias Nogueira,
Marcos Paulo de Souza Miranda e Marta Alves Larcher, e Mirangeli
Ravena Borges.
O Procurador-Geral de Justiça, Carlos André Mariani Bitencourt,
enfatiza que os biografados, com inclinação política ou vocação literária,
embora se destacando em maioria fora da política, muito contribuíram
para a construção do atual modelo da instituição e levaram consigo o
espírito do promotor público.
Entre esses ilustres brasileiros, Nélson Hungria, que se lembrará como
nome de uma casa prisional na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O cidadão Nélson Hungria Hoffbauer nasceu em Angustura, distrito de
São José de Além Paraíba, atual cidade e município de Minas Gerais no
limite com o Estado do Rio, em 16 de maio de 1891.
Transferido para capital, aqui fez o curso primário, no antigo Colégio
Cascão, muito prestigiado em seu tempo. Depois do secundário em
estabelecimentos de Minas e São Paulo, candidatou-se à admissão para
Direito, novamente em Belo Horizonte, com simplesmente 13 anos.
Conta-se que, para defender sua tese, teve de subir num banquinho, para
os examinadores vê-lo melhor.
No Rio de Janeiro, bacharelou-se pela Faculdade Livre de Direito, em
1909. Já em Minas, nomeado promotor público em Rio Pomba, exerceu o
cargo nove anos, sucedendo ao pai de Ari Barroso. Sobrinho-bisneto de
São Clemente Maria, arcebispo de Viena, canonizado por Pio X e um dos
poucos a desafiar Napoleão, Hungria foi um talento como orador,
distinguindo-se seus júris por discursos e debates acalorados.
Deixando a promotoria, exerceu a advocacia em Belo Horizonte e o
presidente mineiro Artur Bernardes o convidou para redator de debates
na Câmara Legislativa. Depois, mais uma vez no Rio de Janeiro, antigo
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Distrito Federal, foi designado delegado de polícia. Ao chegar a uma
repartição, constatou que um preso era espancado e proibiu a prática.
Oito meses após, renunciou ao cargo. Ele não admitia a tortura e era
absolutamente contrário à pena de morte. Seu nome, porém, virou nome
de presídio na região da capital de seu estado, no momento em que
recrudesce a violência e se ouvem vozes em favor da pena capital,
supostamente para conter os elevados índices de criminalidade.

Pupila
Fábio Lucas*

Também tive uma gata em minha vida. Nasci em Transvalina e ali fui
criado. Entre os membros da família, constava uma gata, Pupila, e um
cachorro maior, Veludo. Um dia, Veludo desapareceu. Era escuro e
manso. Sumiu. Acho que meu pai o levou para a Fazenda. Acho, não
tenho certeza. Não se conversava com as crianças, elas não sabiam de
nada que acontecia ao redor. Conversa mesmo só havia entre adultos.
Quando havia segredo, coisas da família, indiscrições, o tom da voz
baixava e se falava mais próximo do ouvido, uma espécie de caixa de
notícias a serem preservadas confidências.
O certo é que, um dia, Veludo desapareceu do quintal e da cozinha.
Pupila entrava e saía à vontade.
Nos intervalos da vida, um de nós punha Pupila no colo, fazia carinho
no seu pescoço na cabeça, ela miava agradecida e feliz. Breve. De um
salto saía para outro ambiente.
Criança, naquele meio, não tinha voz nem podia fazer perguntas,
indagações. Transvalina desenvolvia um dos mais avançados sistemas
educacionais, segundo rigorosa divisão do trabalho. Mãe, por exemplo,
somente poderia educar a poder de chineladas. Pai, era diferente. Seu
setor era o das correiadas, com fúria e ódio. Era trovão, perto da mãe,
relâmpago.
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No processo educacional de Transvalina, funcionava, e muito, o
segmento Irmãos-mais-velhos. Às Irmãs cabiam os corretivos Beliscão e
Puxão de Orelha. Aos Irmãos cumpriam os coques na cabeça. As
protuberâncias da mão fechada golpeavam o crânio da vítima. Na
ausência do Pai, dado a viagens, ocasionalmente correiadas.
Por esse quadro um tanto esquemático, vê-se quão avançada esteve
Transvalina, no seu rigoroso Plano de Distribuição de Encargos.
Não foi surpresa, no entanto, o dia em que nós, crianças, tivemos o
informe de que Pupila estava tuberculosa, triste pelos cantos da casa.
Dias depois, do setor Irmãos-mais-velhos veio o comando de que
deveríamos fazer desaparecer Pupila do nosso meio. Tudo de acordo com
as leis vigentes, consoante a aprovação de Pai e Mãe.
Às minhas tarefas diárias, de obediente servo, juntou-se o descarte de
Pupila.
Eu tinha um irmão mais próximo de minha idade, turbulento, brigador,
agressivo.
Tinha vários apelidos: Bié, Mendonça, Chico Lara, Misto-Quente.
Decidido ele era, embora desprogramado. Estilo rompe-rompe.
Bié tomou a si levar Pupila dentro de um saco de aniagem, contando
com a cumplicidade do primo Irineu de Ti’Pedro, oficial da mesma laia.
Iria jogar o animal no Poço da Cancelinha, por onde passava naquele
tempo o Córgo Felipão. Era tempo de chuva e o rio crescera, puxando a
massa enorme de terra dos barrancos, numa cor amarelo-sujo.
Quando galgamos a parte de cima da cidade, pela Rua da Caiçara, foise juntando enorme população de desocupados, dezenas de vadios e
contraventores, todos dispostos a ajudar. Todos experientes bodoqueiros,
quebradores de vidraças das janelas de casas, peritos em jogar pedras e
em matar passarinhos. Uma vanguarda de arruaceiros. Também se
fizeram presentes os acompanhantes do Circo Mundial, em debandada,
depois de cantar em coro nos recantos do local:
“O raio de sol suspende a lua.
Viva o palhaço que está na rua.”
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Parecia uma Cruzada, chefiada pelo Granadeiro-Mor Minervino. Alto,
simpático, habilidoso, tinha pontaria infalível, podia acertar um calhau de
pedra a cinquenta metros do alvo, sempre um ser vivo: pomba-rola, ticotico, bem-te-vi, codorna, arara, periquito. O que fosse.
Seu lugar-tenente era um mulato prosa, meião, nem alto, nem baixo,
gozador, de nome Izidro. Fizera um estilingue potente, todos tinham
medo de suas ironias, de sua valentia.
Quanto mais andava o grupo, mais adesões. Depois da ponte, no
limite da área urbana, podia-se notar o valoroso esquadrão-da-morte,
encarregado de dar cabo de Pupila. Iam jogar Pupila nomeio do Poço e
cada um tentaria lapidar o padecente felino.
Na antiguidade cristã, lapidavam-se principalmente as mulheres, por
suspeita ou acusação de má conduta. Séculos de civilização se passaram
e agora teríamos apenas o sacrifício do gato enfermo. Todo mundo se
sentia unido no ato de livrar Transvalina de uma peste que Pupila pudesse
transmitir. Sábios cientes dos direitos humanos, a combater uma praga
em potencial.
Antes do bombardeio, Minervino pediu silêncio à turma e rezou em
voz alta uma Ave Maria e um Padre Nosso, acompanhado pela totalidade.
Dava gosto ver aquela multidão de malfeitores de mãos dadas, a bater o
pulso no peito: Deus seja louvado!
Jogada Pupila no meio do Poço, choveram pedras como antes nunca
se vira. Somente Izidro conseguira alojar um petardo roliço na cabeça da
gata, que nadava desesperadamente em direção da margem contrária. A
correnteza a pegara de cheio e arrastava para longe do poço. Até hoje não
se sabe se Pupila se salvou, ou não. Na volta, cada qual sem exceção,
contara que vira Pupila morrer. A cidade não precisava temer mais nada.
O divino esquadrão livrara Transvalina de um potencial – indescritível de
dissabores. Nossos heróis foram louvados na igreja, na Câmara Muni
cipal, no Boletim da Prefeitura e até na gerência do Banco do Brasil. O
vereador de Vargem da Palma propôs, até, que o Poço da Cancelinha se
chamasse, dali por diante, Poço Pupila. Assunto de tamanha gravidade
vai demorar a ser aprovado, tais os trâmites legais.

Um espetáculo chamado Roma
José Maria Couto Moreira*

A emoção da descoberta de nossas origens latinas.
Discorrer sobre Roma não é tarefa que possa aproximar-se de uma
impressão sobre uma paisagem turística qualquer. Roma está neste
mundo, é verdade, mas, além da Roma física, que nos atrai e nos
enternece, estão em sua sombra, eternamente, os nomes, as espadas e o
sangue de heróis, de cristãos, de inimigos, dos martírios e também de
seus defensores, de seus césares e dos papas. Quanto a estes, as edificações
e as reconstruções da cidade ou de monumentos se fizeram pela energia
de pontífices e imperadores e pela fé avassaladora dos romanos, esta
reinante antes e depois dos suplícios a eles infligidos.
Enfrentaram os romanos episódios sangrentos, de apossamentos,
apresamentos, violações de toda ordem, destruição. Por isso o epíteto,
talvez mais um triunfo, da chancela que a humanidade lhe transmitiu de
Cidade Eterna, se deveu à resistência heroica e à determinação dos
romanos, porque Roma pode ter sido derrotada, mas jamais conquistada.
Não fossem apenas os bárbaros que a invadiram e a depredaram já
passados quinhentos anos, os franceses da revolução, isto é, a França no
apogeu do iluminismo, enviou exércitos a Roma sob o mando de
Napoleão, que passaram à história como grandes responsáveis pela
destruição da cidade, pela rapinagem de monumentos e exemplares
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artísticos mais valiosos, sobrando ainda a deposição do papa Pio VI,
obrigando-o a exilar-se. É o que nos revela Paul Louis Courier, o maior
escritor de seu tempo, segundo afiança o romanófilo, o historiador, o
diplomata, o tribuno, o acadêmico Afonso Arinos. A sempre lembrada
estátua de Pasquino, aquele resto de estátua grega, onde o povo, em
papeletas, se comunicava em ironias e protestos, gravou, por ocasiões
como esta, o registro que ilustrava bem o momento vivido pela pobre
Roma, desvalida e submetida aos caprichos e desvarios dos invasores. À
pergunta se os franceses eram todos ladrões, respondia Pasquino: Tutti
non, ma buona parte! Episódio histórico trágico, que lembra o ânimo
duvidoso da França de então para com Roma, é ilustrado também pelo
pedido que o papa Gregório VII, aliado de França, encaminhou ao
normando Duque Robert Guiscard, para que enfrentasse os invasores de
Roma, em 1.084, comandados pelo vingativo e inescrupuloso imperador
germânico Henrique IV. Porém, em nome desta defesa, ou dela se
valendo, os combatentes de Guiscard causaram à cidade extensas
depredações, fartando-se em saques e violências de toda a ordem,
inclusive contra a população civil. Esta devastação custou a Roma cem
anos de reconstruções. Por tantos momentos de horrores e de sangue,
sobreviveu a Roma, por todos os séculos, o aguerrido espírito de refazêla e a certeza da vitória que, a par da audácia de seus habitantes,
certamente encorajados pelo sopro de Deus, fizeram de Roma um
insuperável museu a céu aberto, e para percorrê-lo e senti-lo, é preciso
algo de sensibilidade e algo da graça. Visitar Roma é privilégio, e muitos
de seus hóspedes ainda não se aperceberam disto. Roma é cidade das
virtudes, e é por isso que mereceu de Cícero a afirmativa definitiva de
que a antiga Roma, e acrescento eu, tanto quanto a atual, continua
primando como “Rainha das Cidades, Ornamento do Universo, Asilo
Comum das Nações”. Ou ainda, no eloqüente juízo de nosso notável
patrício Alceu Amoroso Lima, o cotejo entre Roma e Paris deságua
naquele também amoroso conceito, pelo qual Paris, como a capital
feminina da civilização humana, e Roma, por ser a capital masculina,
representam a síntese urbana do humanismo universal. Outros nomes
seculares também adornam a história daquela irrequieta Roma, como a
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do jesuíta Vieira, que em palavra curta já nos dizia no séc. XVII que
“Mais gosto de ver em Roma as ruínas e desenganos do que foi, que a
vaidade e variedade do que é”, escrita em período em que as mazelas da
cidade ou de seus governadores exibiam uma Roma mundana; o
incontestável Montesquieu, no séc. XVIII, ilustra uma viagem a Roma
como estava certo de que todos os que lá fossem ter encontravam a sua
Pátria. Enfim, conhecer esta cidade que todo o mundo aprendeu a amar,
além das avenidas e dos grandes espaços, e percorrê-la em suas ruelas,
suas pontes, suas vielas, e senti-la em suas fontes e seus subterrâneos não
é só ilustração, mas compõe o amoroso e inesquecível espetáculo romano.
A história romana, desde a realeza, desperta tanto interesse e tanta
sedução que seus admiradores podem transmitir grau de exaltação
aparentemente superior à nossa ufania por onde nascemos, crescemos e
vivemos. Porém, o grande porque imortal Afonso Arinos, que nos legou
a mais encantadora e amorosa história de Roma, é que nos diz:
“Roma somos todos nós, latinos e cristãos. Pela sua amplitude
imaterial, ela é a única cidade que não desnacionaliza a quem com ela se
identifica, porque, como a casa referida no Evangelho, tem muitas
moradas.”
A sensação que invade os amantes de Roma em Roma, é preciso
dizer, alcança a fantasia de o observador se integrar à cena que presencia,
e, de tal modo é provocado por diálogo que se estabelece entre o visitante
e os imaginários acontecimentos pretéritos no interior riquíssimo das
igrejas ou no encantamento dos palácios ricos de estilo, ou entre ruínas
iluminadas, que sobrevém ao espírito a impressão fantástica de ali estar
também como personagem. É momento de alta transcendência e de
deslumbramento. Roma é capaz destas operações metafísicas, de tornar o
viajante partícipe de sua história, que se sucede, também, nos cenários
populares das vias, das viales, das piazzetas e dos vicolos, elementos
urbanos susceptíveis de produzir tal magia. O dia, em Roma, tanto quanto
a noite, foi, é, e será sempre, hora para as penitências como para as
alegrias, de reserva e compulsão como de júbilo ruidoso, como é do
sangue de sua gente. O respeito e o prazer são garantias que a história da
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cidade outorgou aos nacionais, particularidades estas abonadas pelos seus
hóspedes, consignadas nas impressões de ilustres viajantes da Europa e
do ocidente.
Com este rápido porém necessário preâmbulo, a primeira dificuldade
que encontramos neste vasto e inesgotável tema é por onde começar. O
tema romano-histórico, tal qual a história de Roma, nos apresenta várias
entradas, tantas quanto são as entradas da cidade. Por isto, recomendo
que iniciemos este passeio sentimental por aquele vasto território de
ruínas e de maravilhas, com o percurso pela sempre lembrada porque
primitiva Via Appia. Aquele rude roteiro de pedras que falam, dizem-nos
elas da passagem de São Paulo por aquelas lages, e também do apóstolo
Pedro, este tentando livrar-se do martírio e, então, interrompido por
Cristo, e a ele indagando Pedro aonde ia, respondeu-lhe a veneranda
visão que se apresentava para sacrificar-se novamente. E guarnecendo
aquele caminho, como se o local pudesse purgar as suas penas, sucedemse ali numerosos sarcófagos de pagãos. Roma é lição ou lembrança
constante para seus visitantes da precariedade da vida e da respon
sabilidade de cada um de nós na travessia para a eternidade.
A lembrança da primitiva e comovente Via Appia se soma a outras 42
portas da cidade, verdadeiros bastiões na vigilância por uma Roma
segura, mas insuficientes para evitar o trânsito de hordas e pessoas
comuns, de exércitos triunfantes e suas presas, de bárbaros e mercenários.
Outra entrada, igualmente pontilhada de acontecimentos, é a Porta del
Popolo, antiga Flaminia, que arremessa à Piazza del Popolo o viajante
ávido da história sagrada daquela comuna. Aquele belo espaço o recebe,
o saúda e o enternece ao retribuir-lhe com o esplendor arquitetural e
urbano concebido ultimamente por Valadier, que estendeu sua inspiração
e gosto aos romanos e visitantes, com os admiráveis e repousantes jardins
do Pincio. A Porta del Popolo, também chamada de Porta São Valentino
na Idade Média, foi, originalmente, projetada por Michelangelo, por
encomenda do papa Pio IV Médici, especialmente para registrar a entrada
de Carlos V em Roma. Outra referência importante desta porta é a
homenagem à rainha Cristina, da Suécia, vulto de grande influência na
cidade, mandada consignar na parte interna do monumento pelo papa
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Alexandre VII, porém, honra, a meu ver, imerecida, pois aquela majestade
costumava possuir-se de momentos de desvario, como foi a decretação da
morte com requintes de apavorante crueldade, a título de represália ou
castigo, de um integrante de sua comitiva quando de viagem a Paris, que
supostamente o havia traído. Outras travessuras desta sueca foram
registradas em Paris e Roma, cidades em que morou após a abdicação do
trono sueco.
Atravessaram esta porta as maiores personalidades do mundo de
então, atraídos pela Roma sedutora, faceira, instigante, que buscavam a
cidade já como centro esplêndido do humanismo e das ciências, tal como
se deu, entre outras, com Galileu, Rousseau, Montesquieu, Montaigne,
Rabelais, Stendhal, Goethe, Chateaubriand, que amaram Roma perdida
mente, cada um à sua maneira, mas, sempre, antes, como artistas, e não
como sábios, nos adverte Afonso Arinos. Esta porta, igualmente, impedia
entrassem na velha urbe forasteiros não credenciados ou menos abonados
que desejavam sentir os perfumes daquela terra.
Continuamos, no plano físico, a admirar outras portas que nos
adentram à Cidade Eterna. Insisto, ainda, na Roma física, porque o
deslumbramento e as surpresas agradáveis e constantes de monumentos,
do casario naquele tom de amarelo queimado, como quiseram os
moradores, e das ruelas, das piazzetas e dos vicolos, como diz o romano
para as pequenas praças e para os becos, alteiam-se a quaisquer visões, e
por elas alcançamos nossos imaginários.
Outra significativa porta na história da cidade é a Porta Capena, que
assinalava então o início da Via Appia. Referência valiosa deste
monumento é que por ela passou São Paulo, e por ela também cruzavam
os triunfadores a exibirem a vitória, com ela obtendo do povo o Decreto
do Triunfo.
Porta de real importância para os antigos romanos é a Porta Maggiore,
nominada também Prenestina, erigida por Cláudio, um dos mais ferozes
imperadores. De grande proporção, representou construção estratégica
para o desenvolvimento da cidade porque sobre seus arcos corria água
para o abastecimento da urbe. Na velha Roma integrava o Aqueduto de
Acqua Claudia, contando então 63 kms. de extensão.
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Menciona-se por sua influência na história de Roma a Porta Pia, nome
tomado de seu construtor, o papa Pio IV Medici. O conhecimento
presencial deste monumento provoca a emoção ao saber-se, conforme
registra a placa ali fixada, que ocorreram naquele local sangrentas lutas
por ocasião da unificação italiana. Encontra-se em suas dependências
internas o Museu dos Bersagliere, arma de especial importância nas
hostilidades pela unidade do país.
A Porta Santo Espírito, que impressiona por sua dimensão, construída
por Paulo III Farnese no início do séc. XVI, se alojou na muralha da
Cidade Leonina para facilitar a entrada ao Vaticano. Esta iniciativa,
acompanhada pelo pontífice com energia, deveu-se ao receio de uma
ameaça previsível dos sarracenos, que, seiscentos anos antes, fizera
enorme estrago na cidade. As preocupações do Vaticano quanto à sua
proteção só se encerraram ao término da muralha que o circundava, numa
extensão de seis quilômetros.
É apreciável, por suas particularidades arquitetônicas, a Porta de São
Pancrácio. Reconcebida por Urbano VIII Barberini, o remodelador de
Roma, é proveniente da original Porta Aurélia. Em face dos danos que
lhe causaram as lutas em defesa da República, em 1849, com o encontro
sanguinário de Garibaldi com os franceses, a edificação recebeu o
desenho atual, das mãos de Virginio Vespignani.
Portas de menor expressão histórica, embora merecedoras de nossas
homenagens pela arquitetura de cada uma, as quais o mundo apreciou e
nós, seus visitantes, tanto admiramos, ainda se encontram mantidas, pois
como todas as pedras que se acumulam naquele território chamado Roma,
todas são assistentes, senão partícipes, dos fatos que construíram e
animaram a Roma de séculos.
Junto às portas de Roma, as suas colinas, onde se assentam as
construções mais antigas são, para o passeio que ora fazemos pela cidade,
as referências topográficas e urbanas mais marcantes de sua história. Do
cume de cada uma abre-se para o visitante o conjunto majestoso de suas
edificações, de onde ressai, por sua reconhecida imponência, a cúpula da
catedral de São Pedro, na majestosa praça a ele consagrada, e onde se
encontram, ad saecula saeculorum, os santos restos de São Pedro, o
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inspirador daquele palácio de onde emanam, desde o Tratado de Latrão,
os decretos da soberania vaticana. Está naquela “piazza” e em sua
grandeza física e nos ajuntamentos cosmopolitas, o testemunho de Cristo
e do Evangelho, pois foi concebida para que suas proporções acolhessem
a cidade e o mundo. Este enunciado, contido nas bênçãos pontificais urbi
et orbi, é, para nós católicos o garantidor da paz mundial, por vezes tão
ameaçada.
Com este parêntese, voltemos às colinas, que se prestaram a sede dos
acontecimentos de defesa e de consolidação da cidade. Alcançá-las não é
cansativo, porque o caminho para elas é sempre aprazível pelas paisagens
que vão se descortinando a cada passo.
Comecemos pela Colina do Palatino, onde se encontram os mais
antigos monumentos da cidade, pois foi ela o embrião da Roma antiga, o
núcleo primitivo, que projetou a urbe, e foi neste espaço sagrado para a
história de Roma que dali emanou a evolução social e política da cidade,
ainda sob o mando absoluto e precário da Monarquia, que exerceu-se de
753 a.C. a 510 a.C., quando então se proclamou a República de Roma,
cedendo para o regime imperial em 30 a.C. No Palatino, enquanto deteve
uma posição urbana de certo privilégio, visto que lá moraram vários
imperadores, destacando-se Tibério, que ergueu para si a Casa de Tibério,
suas reminiscências estão em suas ruínas, que não exibem o luxo e a
magnificência do que houvera sido. Era daquela colina que repercutiam
para a cidade baixa os editos e a tirania, qualidade esta que tisnou a
maioria dos governos imperiais, muito embora tivessem construído
edifícios monumentais, ensinado ao mundo de então artes e ofícios,
expandido Roma e o Império e legado a todos o despertar da sensibilidade
para o teatro, para a poesia, para as ciências e para os exercícios marciais.
Muito influídos pela civilização grega, já cultivavam, os imperadores e
sua corte, Heródoto, Homero e o romano Virgílio, mas, muitos deles não
souberam valer-se de seu poder em benefício de sua gente ou de sua vida,
sobrevindo-lhes, quase sempre, trágico final.
Esta colina possui vizinhança nobre e recheada de história. De um
lado o Fórum Romano, espaço este que reedita, em suas ruínas, a vibrante
história de Roma. De outro, o Circo Máximo, onde a plebe assistia a
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espetáculos esportivos, por vezes sangrentos, que o Estado lhe oferecia,
além do trigo. Nas encostas do Palatino é destacável, em vista dos
costumes da colina e da própria cidade, a chamada Rocha Tarpéia, onde
se executavam os condenados pelo ato do arremesso sumário de todos
eles do alto da pedra. O nome foi emprestado por Tarpéia, filha do
defensor da colina, que o houvera traído em benefício dos sabinos, porém
estes vieram a sacrificá-la.
Eis aí uma prova histórica irretorquível, com dois mil e quinhentos
anos, a atestar que a traição jamais compensa.
O Capitólio é uma segunda colina a aformosear a Roma de ontem e
de hoje. Sua participação na história da cidade é de importância
significativa. Lá instalou-se a autoridade de Roma como “caput mundi”.
O conceito moderno da cidade é derivado da influência civil que os
residentes imprimiram à colina.
Em homenagem à história, não se pode omitir o episódio dos gansos
atentos, responsáveis pela salvação da colina quando da invasão dos
celtas que, ao escalarem a colina, despertaram as aves, que grasnaram até
despertar os moradores e soldados, então sucumbindo o contingente
invasor.
Conheçamos agora a maior colina de Roma, a Colina do Quirinal,
hoje a de maior importância, pois encontra-se lá instalado o extenso
Palazzo del Quirinale, que acolhe o presidente da República e sua família
como residência oficial, desde 1946. Anteriormente, servira de
dependência de verão dos pontífices até 1870, destinando-se a residência
real quando da unificação italiana. A edificação passou por várias
intervenções que ampliaram a construção original e os jardins que a
rodeiam. O nome deriva de uma iniciativa dos sabinos, que dedicaram o
espaço ao deus Quirino. Outra corrente apresenta a versão, nada mais que
uma lenda, de que no local teria falecido Rômulo, e sua ascensão o teria
transformado no deus Quirino.
Do Quirinal, nossa próxima estação será a Colina do Viminal, batismo
esse decorrente dos trabalhos artesanais em vime que ainda se fazem
naquela região. É a menos extensa das colinas, situada entre o Palácio
Quirinal e o Esquilino. Nela situa-se a estação ferroviária e o teatro da
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Ópera, este, aliás, por seu calendário anual de eventos, sob o impulso da
gloriosa ópera, atrai um número incalculável do turismo cultural
internacional.
Ocupemo-nos, agora, da Colina do Aventino, agradável recanto
romano, em cujo cimo, no pitoresco Parco d’Arancio, entre laranjeiras e
outras frutas, localiza-se um belo mirante, onde se oferece ao visitante
um largo panorama da cidade. Este local, como aprazível e agradável, é
demandado frequentemente para a composição de arranjos fotográficos,
especialmente pelas noivas.
Nesta região situam-se exemplares apreciáveis de igrejas antigas e
renascentistas. Junto a este atraente belvedere encontra-se a famosa Praça
dos Cavaleiros de Malta, onde se localiza o convento dos membros
daquela ordem, ornamentada de obeliscos e troféus militares. Não se
pode omitir nesta “passeggiata” uma abertura curiosa na porta principal
do convento que mostra, quando o olho dela se aproxima, o belíssimo e
distante panorama da Basílica de São Pedro ostentando a pomposa cúpula
de Maderno.
O Monte Esquilino é nossa próxima estação. A origem do nome
atribui-se ao fato de os moradores das colinas que lhe são próximas, e
que constituíam o maior número de sua população, haverem sido
nominados como inquilini, e os moradores daquelas periferias esquilini,
no sentido de suburbanos. Em seu nível mais elevado desponta-se o
esplendor da Basílica de Santa Maria Maggiore, também notada como
Liberiana, porque fundada pelo papa Libério, ou de Santa Maria della
Neve, em razão da neve que a cobriu em pleno verão. Em seu interior
encontra-se a célebre pintura referida como acheiropoiéton, isto é,
pintada por mãos não humanas.
Por último, apreciemos agora o Monte Célio, uma pequena colina,
nome supostamente derivado de Celius Vebena, que ali se estabelecera
após o guerreiro etrusco haver salvo Roma dos sabinos invasores. Nos
primeiros tempos era conhecido por “querquetulanos” (o nome decorre
do latim, em vista da predominância dos carvalhos que se concentravam
no local).
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É a colina menos populosa de Roma. A igreja de Santo Stefano
Rotondo encontra-se edificada na colina, em construção do século V.
Inspirada na singular arquitetura da igreja do Santo Sepulcro, em
Jerusalém, adotou a planta circular.
Estas poucas linhas, representativas não mais que de um voo rápido
sobre este vasto e valoroso território, em Mommsen, por sua História de
Roma, substancial estudo sobre a cidade, destinou-lhe a Academia Sueca
o reconhecimento por sua incomparável obra, recebendo daquela já
venerável instituição o título de maior mestre vivo da arte da escrita
histórica. Naquelas folhas acumulam-se milhares de apaixonantes
páginas, responsáveis por arrebatarem, em 1902, o segundo Prêmio Nobel
de literatura. Estas linhas de hoje, tão ligeiras, se sucedem apenas a
pretexto de lembrar e enaltecer o conjunto cenográfico de Roma. São
simples apontamentos que se sucedem, apenas, como um breve panorama
do que nos oferece a Cidade Eterna. Mas não é só. É, ainda, um
reconhecimento, uma homenagem e um cântico a que a ilustrada
assembleia da Universidade Livre da AML se associa para louvar os
bravos romanos que construíram ou soergueram a cidade tantas vezes
castigada, destruída até pelos tremores daquela terra que tanto ensinou às
civilizações. É uma pequena declaração de amor a Roma e ao que ela
contém de passado material e palpável, de imaterial, de intrigante, de
misterioso e de conspícuo. É a este chão que a humanidade, há dois mil
anos, se curva com prazer e acerto como fonte de aprendizado humanístico
e de apropriação da fé cristã, esta a essência de sua fundação, como a nós
pregou aquele divino Mestre.
É a este concerto de monumentos e de memória, de tão rara emoção e
beleza, que tanto engrandece aqueles homens notáveis que a fizeram, é
que podemos definir como um espetáculo chamado Roma.

De repente, cantoria*
Geraldo Amâncio Pereira**

Quero saudar todos os presentes, de modo especial o Dr. Olavo
Romano, presidente da academia Mineira de Letras, a FIAT e também o
professor, poeta, cordelista José Mauro da Costa que viabilizaram minha
vinda a Belo Horizonte e a quem dedico essa Estrofe:
Neste encontro nota dez
As minhas forças restauro
Com o professor José Mauro
Meu parceiro em dois cordéis
Caminha pelo viés
Por onde a cultura passa
Com esforço e muita raça
Dedicação e afeto
É ele o pai do projeto
“Livro de graça na praça”
O pouco que sei da cultura nordestina apendi muito com um dos
maiores mestres: Ariano Suassuna. Assim sendo, peço ao professor José
Mauro declamar ou ler uma homenagem que fiz em versos ao grande
mestre:
*

**

Palestra proferida na Academia Mineira de Letras, no projeto o Autor na Academia, em
10.9.2014.
Dados biográficos no final do artigo.
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Ariano Suassuna
Onde a cultura é tribuna
sua voz foi a mais alta,
houve o primeiro mas falta
o segundo Suassuna.
Parte e deixa uma lacuna
que não será preenchida.
Sua forma definida
na maneira de escrever,
não tinha como dever
mas como missão de vida.
Com originalidade
a sua missão cumpriu
foi quem melhor traduziu
nossa nordestinidade.
Porta-voz e autoridade
Dos valores culturais.
das fontes originais
um divulgador constante,
como um cavaleiro andante
dos tempos medievais.
Cronista do dia a dia,
um defensor ardoroso
das estórias de trancoso,
elas crenças, da remaria.
Repórter da cantoria,
do cordel, do desafio.
sem ele até desconfio
que morre a nossa memória,
e o circo da nossa história
poderá ficar vazio.
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Muitas vezes contestado
ele cansou de dizer
que a arte não pode ser
um produto de mercado.
Sempre que era perguntado
dizia de forma honesta,
sem rodeio, sem aresta,
sem sofisma, sem engodo,
que a arte é no seu todo:
vocação, missão e festa.
“Auto da compadecida”
sua mais famosa peça,
termina como começa
contando os dramas da vida.
Inspirada e extraída
do mundo cordeliano.
O mestre paraibano
teatrólogo e ensaista,
era também cordelista
o genial Ariano.
Nos seus trabalhos defende
um Brasil mais brasileiro,
contra o modismo estrangeiro
que a mídia comprada vende.
Brasil onde o inglês pretende
ser o idioma oficial.
Nos trazendo grande mal,
fazendo morrer à míngua
o encantamento da língua
que herdamos de Portugal.
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Nas palestras que fazia
com humor e fundamento
esbanjou conhecimento,
semeou sabedoria.
Era quem mais conhecia
o que o Brasil desconhece.
Quando um astro se opaquece
acaba-se a iluminura.
O céu da nossa cultura
sem esse astro escurece.
Foi guardião da raiz
da nossa ancestralidade,
construiu a identidade
cultural do meu país.
Da terra agora distante,
tornou-se então palestrante
nas cortes celestiais.
Hoje faz parte do time,
da academia sublime
dos mestres universais.
Não há quem saiba com precisão, onde, quando e com quem nasceu a
poesia feita de improviso ou escrita. Fazendo um longo caminho no
tempo, vamos encontrar o Rei Davi escrevendo ou improvisando os
Salmos, poemas bíblicos que na sua origem eram rimados e metrificados.
Outro poeta que ficou famoso – esse sim cantava de improviso – foi
Homero, poeta cego da Grécia antiga. Nasceu no século VIII A.C.
cantava de aldeia em aldeia e nos deixou dois poemas épicos: a Ilíada e a
Odisseia.
Houve ainda os Fulas africanos, nômades tangedores de animais, que
tinham o hábito de caminhar do nascente para o poente durante o dia e à
noite cantavam versos de improviso em homenagem ao luar.
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Pesquisando com mais profundidade, tudo faz crer que essa poesia
que cultuamos tem origem árabe. Quem escuta um lamento árabe nota a
semelhança com a gemedeira de cantorias, naquela toada monocórdia.
Quando em 711 depois de Cristo, os mouros invadiram a Península
Ibérica, onde permaneceram por mais de 600, levaram um instrumento
por nome rabab, que na região passou a se chamar viela, e no nordeste
passou a se chamar viola cuja afinação é Ré Lá Fá Dó Sol.
Naquela região Ibérica onde nasceu o movimento trovadoresco, com
João Soares de Paiva em 1196, é de onde vêm o jogral trovador, de
classe humilde, e o segrel, que pertencia a nobreza. O jogral era pago
para cantar nos palácios reais. Inclusive houve vários reis trovadores e,
para não me alongar muito destaco dois: D. Afonso Sanches e D. Diniz.
Este último o fundador da Universidade de Coimbra, onde ministrei
palestra e cantei no Teatro Paulo Quintela, que fica no centro da
Universidade.
Hoje o mundo quase todo canta de improviso: cantam na Catalunha,
na Galiza, em quase toda a América do Sul. Há improvisadores em
Okinawa, no Japão. Quando estive na Palestina também encontrei
repentistas, lá o repentista se chama Zagal.
Há um aspecto interessante na poesia cantada que me chama muito a
atenção: é a métrica setissilábica; ela é universal. Quando participei do
Festival Mundial de Repentistas nas Ilhas Baleares, que ficam nas
margens do Mediterrâneo, todos cantaram nessa métrica. E na Palestina
também.
Vamos a um exemplo da trova. Com poesia se escreve tudo, até
epitáfios, que são inscrições tumulares.
O poeta e advogado Quintino Cunha pediu aos familiares que seu
epitáfio deveria ser este:
O Pai Eterno segundo
Refere a Bíblia sagrada
Tirou o mundo do nada
E eu nada terei do mundo.
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Vizinho ao túmulo desse poeta eu li uma quadra que um genro
escreveu no túmulo da sogra, diz o seguinte:
Aqui dorme a minha sogra
Que viveu me enchendo o saco.
Não tendo mais o que encher
Veio encher esse buraco.

Como creio que a poesia seja um dom, há pessoas que desde muito
novas já sabem o que é rima. Eu tenho duas netas, uma é Crhis a outra
Beatriz. Quando crianças, perguntei: Crhis, com que rima seu nome? Ela
respondeu: Com Beatriz. Quando perguntei a Beatriz: com que rima café,
ela respondeu: com pão.
O primeiro improvisador brasileiro de que se tem notícia foi Gregório
de Matos Guerra, que nasceu na Bahia em 1636, fez Ciências Jurídicas
na Universidade de Coimbra e era conhecido como “Boca do Inferno”,
porque na parte profana de sua poesia, criticava os homens da Igreja e da
política de sua época usando palavras e rimas de baixo calão, obscenas
mesmo.
O 2º improvisador do Brasil foi o padre Domingos Caldas Barbosa,
nascido no Rio de Janeiro em 1739. Sacerdote, poeta e músico, é autor de
lundus e criador da modinha. Improvisava trovas tocando viola. Sua obra
está reunida no livro Viola de Lereno, pseudônimo que usava. É patrono
da cadeira nº 3 da Academia Brasileira de Música.
Em 1797, nasceu em São João de Sabugi (RN), o poeta Agostinho
Nunes da Costa, que depois foi morar na Serra do Teixeira, (PB). Ali
nasceram seus três filhos também poetas: Hugolino, Guilherme e
Nicandro. Com esses nasce toda história da cantoria no Nordeste.
Portanto, são esses os pioneiros dessa arte que já tem 160 anos.
Em seguida vêm as grandes pelejas de desafios, sendo a primeira
delas em Patos (PB), com Romano do Teixeira e Inácio da Catingueira.
Inácio era negro escravo do fazendeiro Manoel Luiz. Alcançou a
liberdade por intermédio da cantoria, e também alforriou a mãe.
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A Cantoria era feita em quadra. No começo do século XX o repentista
Silvino Piramá mudou para sextilha, modalidade poética que já existia no
tempo de Camões.
Falando sobre saudade, o poeta Severino Lourenço fez essa estrofe de
improviso:
Essa palavra saudade
Conheço desde criança
Saudade de amor ausente
Não é saudade é lembrança
Saudade só é saudade
Quando morre a esperança

Saudade é um parafuso
Que quando na rosca cai
Só entra se for torcendo
Porque batendo não vai
Depois que enferruja dentro
Nem destorcendo não sai

O poeta Antônio Pereira, seguindo o mesmo assunto, fez esta sextilha:
Quem quiser plantar saudade
Primeiro escalde a semente
Plante num lugar bem seco
Onde o sol bate mais quente
Que se plantar no molhado
Quando nascer mata a gente.

78

REVISTA DA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS

Na sextilha o cantador canta também desafio. Muitas vezes o cantador
com um pouco mais de cultura repreende alguns deslizes daquele que
tem menos conhecimento.
O poeta Dimas Batista, o maior cantador que conheci e o mais culto,
ouviu o parceiro pronunciar Setubal. Ele corrigiu e o outro continuou
falando Setubal. Dimas diz:
Você chama Setubal,
porque não aprendeu bem.
Porém eu chamo Setúbal
Como lá no livro tem
Não que eu queira me importar
Com Setúbal de ninguém.
Ainda Dimas Batista num desafio com o irmão Otacílio Batista, este
chama Dimas de cachorro. Dimas o repreende dizendo:
Por isso é que teu irmão
quando canta te reclama
És fruto do mesmo galho
És folha da mesma rama
Quem chama um irmão cachorro,
Vendo a mãe como é que chama?
Dimas Batista era tão genial que, quando participou de um festival no
Rio de Janeiro em 1959, o grande Manoel Bandeira lhe fez uma
homenagem.
Vocês me chamam poeta
Eu não sou poeta não,
Poeta é Osmar Batista
E Otacílio seu irmão...
Antigamente havia a cantoria de elogio. Ou seja, o cantador falava os
nomes dos ouvintes e estes iam colaborando, colocando o pagamento
numa bandeja.
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O repentista Onésimo Maia fazia uma cantoria desse tipo em Natal
(RN), quando Aloísio Alves – na época governador naquele estado – ao
invés de colocar o dinheiro na bandeja botou no bolso do poeta, que
imediatamente fez essa estrofe:
Dr. Aloísio Alves
agora compareceu
Botou dinheiro no meu bolso
Vou ver quanto ele me deu
Do jeito que ele é sabido,
Pode ter levado o meu
O nordestino, apesar de sofrido, tem um humor constante, tanto no
verso como na prosa.
Há 50 anos, quando saí da região rural em que nasci, fui fazer um
programa de rádio. Dias depois quando voltei, um conterrâneo analfabeto
me disse:
“Geraldo eu ouvo o seu programa todo dia...”
Eu brincando falei: fulano não é ouvo, ovo é de galinha, e ele
perguntou: e como é que se diz?
Eu falei ouço.
Completei: osso também é de galinha.
Ele disse: é de galinha também.
Há nesse tipo de cantoria de elogio uma pessoa informando ao
repentista: chame fulano, fale de sicrano. O cantador Luiz Campos
juntou-se com várias mulheres e não casou com nenhuma. A que ele mais
amava o deixou e foi-se embora com um vizinho. Numa cantoria alguém
pediu que ele elogiasse um fazendeiro que havia ficado viúvo há poucos
dias. O outro poeta finaliza uma estrofe dizendo: “nunca mais teve alegria
depois que a esposa morreu”. Luiz Campos, que também estava sem
mulher, pegou a deixa dizendo:
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Eu perdi ele perdeu
Tudo quanto a gente tinha
Ele se queixa de um câncer
Que levou sua rainha
E eu da falta de vergonha
Que deu na cara da minha
Já que falei de casamento, o poeta Oliveira de Panelas fez esta sextilha:
Vejo muita diferença
Do presente para o passado
Salomão com mil mulheres
Foi um homem abençoado
E hoje se eu tenho duas
o padre diz que é pecado
Continuando a história da cantoria:
Depois da sextilha surgiram várias modalidades de cantoria. Inclusive
é o segmento cultural brasileiro que mais tem modalidades: sextilha,
mourão, quadrão, coqueiro da Bahia, martelo agaloprado, martelo
alagoano, gemedeira, 10 de queixo caído, 7 linhas, martelo miudinho,
galope a beira-mar e muitos outros. São em torno de 70 a 80 estilos ou
modalidades. Se pesquisarmos a música brasileira não chegaremos a 30.
Exemplo de mourão:
Os irmãos Heleno e Severino Lourenço cantavam quando Heleno
começa meio sem rumo e diz:
Eu sou maior do que Deus
Maior do que Deus eu sou
Severino: Se você nunca se engana
Nesse instante se enganou.
Heleno: Eu não estou enganando,
Eu sou maior no pecado
Porque Deus nunca pecou.
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Exemplo de galope a beira-mar cuja estrofe é composta de 10 versos
de onze sílabas. Seu criador foi um poeta vaqueiro, Zé Pretinho. Termina
sempre com o refrão: “Nos dez de galope na beira do mar”.
Um galope de Dimas Batista:
Nasci no sertão desfrutando as virtudes
Dos tempos de inverno fartura e bonança
Depois veio a seca fugiu-me a esperança
Diante de cenas cruéis e tão rudes
Vi secos os rios, as fontes e açudes
E eu que gostava tanto de pescar
Saí pelo mundo tristonho a vagar
Fui ter numa praia de areias branquinhas,
Olhando a beleza da água marinha
Cantei meu galope na beira do mar.
Sobre a criação do baião, como contribuição da cantoria na música
brasileira no meu encontro com Luiz Gonzaga em Manga aqui em Minas
Gerais ele me falou: “Esse baião que eu toco e canto, tirei da viola de
vocês”.
Há muitos cantores famosos e compositores que beberam nessa fonte
da cantoria. Eu citaria além de Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Raimundo
Fagner, José Ramalho, Amelinha, Elba Ramalho e outros nomes.
Amelinha gravou do poeta repentista Otacílio Batista: “Mulher nova
bonita e carinhosa faz o homem gemer sem sentir dor”. São estrofes num
mote de martelo.
Elba Ramalho gravou de Ivanildo Vila Nova e Bráulio Tavares:
“Imagino o Brasil ser dividido e o nordeste ficar independente”, também
versos num mote de martelo.
Raimundo Fagner gravou do poeta Patativa do Assaré: “Vaca estrela
e boi fubá”.
Luiz Gonzaga gravou também do poeta Patativa do Assaré, “A triste
partida” que são versos onze silábicos cantando as cenas das secas
nordestinas.
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O grande romancista José de Alencar quando idealizou fazer o
romance Iracema, começou rabiscando em versos depois resolveu fazer
em prosa. Uma curiosidade: o nome Iracema foi tirado da palavra
América, portanto é um anagrama.
Durante muitos anos, o repentista mais famoso do nordeste foi o cego
Aderaldo, cearense de Crato, radicado em Quixadá e depois em Fortaleza.
Homem de um coração imenso. Ficou famoso no mundo da cantoria com
a peleja com Zé Pretinho. Quando falei que ele tinha um coração imenso,
é porque, mesmo sendo cego, tinha uma creche onde adotou mais de 30
orfãos.
A nossa grande luta tem sido no sentido de a cantoria ser estudada nas
escolas, ser nova disciplina, matéria escolar.
A Editora IMHEP editou nosso livro A história de Antonio
Conselheiro, que está sendo utilizado em muitas redes municipais de
ensino, em várias cidades do Nordeste.
Finalizo este nosso encontro declamando alguns versos que fiz,
baseado numa palestra de Ariano Suassuna, quando ele questionou a
história do evolucionismo de Charles Darwin e o mundo dividiu-se em
criacionistas e evolucionistas
Ariano mostra um pegador de roupa e diz o seguinte: “Vejam que
coisa simples e útil, se a gente aperta ele abre, se solta ele fecha. É
criatividade do homem. Daqui a 500 mil anos, o macaco não será capaz
de inventar um negócio como esse. Como pode o ser humano, tão
inteligente, ser filho de animal tão burro?”
Depois que ouvi essa palestra. Escrevi “O macaco e o homem”
1º
Aprendi com minha mãe
Desde o tempo de menino,
Que o homem conforme a Bíblia
É criação do divino.
Disse um cientista fraco
Que o homem vem do macaco,
Eu não creio nem combino
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2º
Eu ser filho de macaco?
Isso não me satisfaz.
Bicho é bicho, gente é gente.
Não misture os animais
Porque só antigamente
Macaca paria gente
E agora não pare mais?
3º
Se o macaco é pai do homem
O filho não puxa aos pais,
Porque nos procedimentos
São bastante desiguais.
Não tem macaco roubando,
Matando nem assaltando,
Do jeito que o homem faz.
4º
Se o macaco é pai do homem
O que foi que aconteceu?
Se o pai é que ensina o filho
A falar do seio seu.
Nisso a ciência se cala
Se o macaco não fala
Com quem o homem aprendeu?
5º
Eu não sou contra o macaco,
Nem contra os costumes seus.
Macaco ser pai do homem
Isso é coisa dos ateus.
Cada um com seu capricho,
Se é de eu ser filho de bicho
Quero ser filho de Deus.
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6º
Mas quem acredita nisso,
Quem nessas coisas tem fé
Assim que avista um macaco
Já sabe o seu pai quem é
Estire o braço e a mão
E diga com educação:
A benção, pai chimpanzé.

Dados Biográficos

Nasceu em Cedro (CE), reside em Fortaleza. Cantador, cordelista,
repentista, tem vários livros publicados, cds gravados. Vencedor de
inúmeros festivais no Brasil e no exterior. Apresenta o programa “Ao
som da Viola” na TV Diário (CE) contato: (85) 9948-7978.
Por ocasião de seu cinquentenário de cantoria, este ano, entre
incontáveis comemorações foi também homenageado com o cordel “Dois
velhos rabugentos”, elaborado pelos professores mineiros Beto Vianna e
José Mauro da Costa, com prefácio do médico e escritor Ronaldo Simões
Coelho.

Homenagem à escritora e poeta
Cleonice Rainho em seu
centenário de nascimento
Wanderley Luiz de Oliveira*

“O escritor está virtualmente comprometido com a vida
e o mundo, sua época e sua gente”.
Cleonice Rainho

Personalidade feminina das mais importantes na literatura juiz-forana,
e uma das mais profícuas educadoras e escritoras brasileiras, evocamos a
memória de Cleonice Rainho que, afastada pelo epílogo da carne, nos
deixou a 22 de maio de 2012, aos 97 anos.
Nascida em Angustura, município de Além Paraíba (MG), a 15 de
março de 1915, foi Juiz de Fora a terra da sua infância e repositório de
suas esperanças e alegrias da mocidade. Também forneceu o maravilhoso
cadinho onde fundiu o seu espírito. Sempre grata, enaltecia nossa cidade,
com suas histórias de lutas, trabalhos e glórias. Aqui nasceram seus
primeiros versos, suas realizações intelectuais. E, se tantas razões de
ordem transcendental não justificassem os liames efetivos que a ela a
prendiam, bastaria esta ser o berço dos seus filhos.
*

Presidente da Associação de Cultura Luso-Brasileira, Vice-Presidente da Academia de Letras
da Manchester Mineira.
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No Grupo Escolar, acastelou seus primeiros sonhos de estudante ao
aprender as primeiras letras e ao se destacar por suas redações perfeitas e
pela habilidade na declamação.
Revelando-se sensível à poesia, não se esquecia de reverenciar seu
pai, homem bom e sentimental, que lhe proporcionou, desde cedo, o
convívio com os belos versos.
Para Cleonice, as preleções da professora e os trechos das antologias
confirmavam-lhe os dotes das luminosas inteligências de Rui Barbosa e
de Antônio Carlos Gomes, expressões universais brasileiras que também
reverenciava.
É provável que começou sua carreira literária ainda na Escola Normal
Oficial de Juiz de Fora, no curso secundário, quando fundou o jornal “A
Normalista” e seu professor Lindolfo Gomes já prognosticara que ela
seria uma escritora.
Professora primária, casou-se com Jacy Thomaz Ribeiro, marido,
irmão, amigo e companheiro de toda uma vida.
Escrevendo e ensinando corte e costura, dividindo a carreira de
professora com as tarefas domésticas, cuidou dos filhos, ainda pequenos,
Fernando Antônio e Luiz Flávio, que espelhados no carinho e dedicação
dos pais, cresceram e venceram na vida.
Bacharelou-se, tempos depois, em Letras e licenciou-se pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. Foi, também, jornalista.
Exerceu o magistério superior na antiga Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora, lecionando Didática Especial de Letras Clássicas,
e, depois, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), como professora de Didática Geral e Especial, bem como
de Prática de Ensino. Foi titular da cadeira de Introdução à Educação e
Didática no Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora, tendo também
exercido funções de Inspetora de Ensino Superior da Secretaria de Estado
da Educação de Minas Gerais, por muitos anos. Lecionou Literatura
Brasileira e Teoria Literária no Instituto de Ciências Humanas e de Letras
da UFJF, cargo em que se aposentou. Foi Orientadora e Professora dos
Cursos de Orientação e Aperfeiçoamento de Professores da CADES,
órgão do MEC; nessa condição viajou por todo o país, atuando em
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diversas capitais e cidades. Foi por muitos anos membro do Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais, tendo integrado Comissão
Técnica do Colegiado.
Fundou e dirigiu, por 25 anos, em Juiz de Fora, a “Associação de
Cultura Luso-Brasileira, de 1955 a 1980, onde liderou ativo grupo
literário, com os objetivos de despertar, incentivar e aprimorar vocações.
Na Universidade de Lisboa foi bolsista por um ano. Nas férias
escolares, em Portugal, visitou diversos países europeus, inclusive a
União Soviética. A convite do governo português, visitou Angola e
Moçambique, então províncias ultramarinas.
Já esteve também nos Estados Unidos da América, em visita cultural.
Quando deixou a direção da entidade para dedicar-se integralmente à
literatura, foi eleita sua presidente de honra. Por esse trabalho, o governo
de Portugal agraciou-a com a Comenda “Ordem do Infante D. Henrique”.

Cleonice Rainho, cronista
Heitor Guimarães foi quem lhe abriu as portas da Gazeta Comercial,
onde ela publicou sua primeira crônica, estimulando-a a enveredar no
caminho da literatura. Na imprensa de Juiz de Fora, a partir daí, colaborou
com seus artigos em várias revistas, inclusive O Lince, onde, com boa
vontade e esforço, trabalhou graciosamente, nos vagares de uma vida
profissional intensa, contribuindo para o desenvolvimento cultural da
cidade e da região.
Destacadas de seu caderno de apontamentos, trazia ao leitor uma
crônica leve, um comentário ligeiro, uma nota alegre ou triste, inspirados
no nosso cotidiano, voltados às almas ávidas de emoções, espíritos
curiosos, corações em busca de algum enternecimento.
Ela constatava, já naquela época, com desoladora tristeza, que as
cantigas que embalavam as crianças de outrora, enchiam de alegria as
ruas em noites enluaradas, e os salões, nos agradáveis dias de festas
íntimas, estavam, pouco a pouco, caindo de uso.
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Patriota, de grande espírito cívico, destacava datas cívicas signifi
cativas, nas quais exaltava o papel da mulher, orientando-a a incutir no
coração das crianças as virtudes do civismo e do amor à Pátria. Atribuía
valor educativo importante às comemorações do aniversário de
nascimento ou morte dos grandes homens, os quais exaltavam a Pátria,
conquistando lauréis para a sua história.
Comemorava com entusiasmo a emancipação ao escravo, sua alforria,
libertação de uma prática hedionda e vil que, por muito tempo, maculou a
nossa história de povo civilizado e cristão.
Professora dedicada, preocupava-se com nosso alarmante índice de
analfabetismo. Da mesma forma, impressionava-se com o elevado
número de palavras alienígenas da nossa língua, invadida por expressões
estrangeiras.
Nas escolas, Cleonice saudava as mestras pelo seu dignificante
trabalho, e aos alunos lançava seu olhar de admiração e amor. Louvável a
sua iniciativa de incentivar a confraternização das estudantes e o
intercâmbio entre elas, criando para isso a “Semana da Normalista”, na
Escola Normal. Paraninfava e fazia palestras nas Escolas e Associações
das Antigas Alunas, sempre que convidada.
Reverenciava a memória de grandes mestres como Machado Sobrinho,
Oswaldo Veloso e Mister Moore, elementos de notável valor no nosso
magistério.
Em seu íntimo, lamentava a morte de poetas, pensadores, escritores e
figuras proeminentes no meio educacional.
Tocando a nossa sensibilidade com sua graça e estilo, sua mensagem
sutil e profunda, carregada de poesia, de vida, de angústias e esperanças,
propiciava-nos momentos de encantamento e ternura.
Levava-nos a pensar no quanto podiam a bondade e a inteligência
quando irmanadas na realização da mais bela expressão do coração
humano – a Caridade.
No Natal, exortava-nos a evocar o Menino-Deus como a única
presença a trazer paz aos nossos corações.
Nas comemorações da Semana da Santa Paixão e Morte do Senhor,
nenhum tema se apresentava a ela mais sugestivo que o da “Paz”.
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Exortando-as à educação, sentia nas crianças uma grande sementeira
de esperanças da humanidade.
Saudosa de sua terra natal, Cleonice visitava-a sempre que podia.
Orgulhosa de suas raízes, anos antes de fundar a Associação de
Cultura Luso-Brasileira já se preocupava em resgatar nossas tradições
portuguesas; lembrar os genuínos costumes da gente que nos deu a pátria,
a língua, a história, a cultura, a própria civilização.
O intercâmbio foi para ela um gosto diferente de viajar, turismo à
moda intelectual, um prazer puro de fazer amigos ao longe, à distância. E
muito pelo espírito.
Alegrava-se de ver algumas de suas produções em prosa e verso, quer
o simples artigo de jornal, o comentário de um fato cotidiano, quer a
pequenina trova ou o poema, a crônica ou conto, divulgados pelas regiões
vizinhas e pelas mais distantes. Impressionava-a, sobremodo, a doce
fraternidade conseguida através das letras.
Visitando Maquiné, acompanhada do também escritor Antônio Carlos
Villaça, não perdeu as impressões comovedoras de uma paradinha em
Cordisburgo onde, peça por peça, conheceu a casa em que nasceu e viveu
Guimarães Rosa.
Admiradora de Carlos Drummond de Andrade, visitou em Itabira a
casa onde nasceu o poeta. No Rio de Janeiro, esteve na portaria do prédio
em que ele viveu, em Copacabana, na passagem de seus 80 anos, mas
não teve coragem de visitá-lo em seu apartamento, por pura inibição.
Em suas viagens à Europa, mergulhou na civilização, enriquecendo o
espírito.
Na Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, e no Museu
Nacional de Belas Artes, no Rio, proferiu palestras sobre “A Literatura
em Juiz de Fora”. Divulgadora incondicional de nossos autores, poetas e
escritores. em seus discursos, nas Escolas, nos Encontros de Professores
e Alunos, aqui, e no exterior, evocava, sempre, esses valores com carinho.
Cronista e poeta de mérito incontestável, em seu livro TERNURA
soube fazer de suas próprias emoções maternais um relicário de amor,
pondo ao alcance de todas as mães suas experiências psicológicas na
educação moral de seus filhos.
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Com este delicado poema, “Floração”, ela prefacia seu belo livro:
Eu era uma só. A fagueira brisa do amor
Roçou-me de leve o coração,
E a alma enamorada
Abriu-se-me para a vida
Como se abrem as pétalas da flor.
Depois... depois eu reflori em meus filhos
Por mais um milagre de floração.
Em “Prodigalidade”:
E pétala por pétala, recendendo aroma sutil
De amor, de felicidade e de poesia
Do jardim de minha alma, plena de emoções,
Junto do esposo amado e dos filhos pequeninos,
Uma a uma desfolho, aqui,
as flores da minha ternura...

Cleonice Rainho, Escritora e Poeta
Cleonice Rainho sempre sentiu atração pelas laudas em branco, pelas
colunas vazias. Não tinha dúvida de que nascera com a vocação da
escritura.
Com presença marcante em nossa literatura, construiu um conjunto de
escritos que poucos tiveram o privilégio de fazer: contos, romances,
novelas, crônicas e poemas compõem a diversidade da sua criação. Uma
literatura feita com sobriedade, estilo e rigor formal, em livros salpicados
de episódios de rara beleza.
Sua temática variada denota inquietação e fértil imaginação, per
meadas de alegrias e angústias com o tempo presente.
Destaque nas letras brasileiras, escritora iluminada e versátil, uma das
pedras angulares da cultura mineira, com um acervo brilhante de trabalhos

Homenagem à escritora e poeta Cleonice Rainho em seu centenário de nascimento ________ Wanderley Luiz de Oliveira 91

que elevam e honram as letras nacionais, tem o seu nome já transposto as
fronteiras do país.
Abnegada da palavra, eclética em sua arte, ela é a voz que se mantém
entre os maiores em Juiz de Fora, quase única, pela constância e
consciência literária. Escritores e poetas renomados destacaram a técnica
invejável, a poesia, a sobriedade e a beleza das suas obras.
Para Oscar Mendes, Cleonice “tinha a capacidade de fixar o
imponderável, de extrair do cotidiano árido a flor da poesia”.
Para Antonio Carlos Villaça havia “um rumor de asas em sua poesia”.
De Carlos Drummond de Andrade recebeu um dos maiores elogios:
“que avanço expressional em seus versos! Com a marca do ‘suor da vida’
eles captam a realidade profunda.” “Sua prosa encanta pela fluência e
poder de expressão a serviço de uma ótica sensível e perspicaz da vida”.
“Cleonice Rainho se inscreve entre os nossos grandes nomes na
poesia e na ficção. É mestra de algumas gerações” – escreveu Campomizzi
Filho.
Poeta plena, sua poesia nos convida ao êxtase. Seus poemas, líricos,
são de uma doçura que encanta a alma do leitor. Sua mensagem é de
suavidade e amor, de embevecimento e pureza. Seus versos, impregnados
de ternura e do belo, tocam-nos profundamente a sensibilidade.
Trovadora
Em seu livro ANDORINHAS fez sua primeira experiência na trova.
“Expressivas e belas, suas trovas são mensagens autênticas de lirismo
e filosofia” – comentou Octávio Babo Filho.
A quadra abaixo contém o sentido mais amplo de sua mensagem,
apresentando um tema que abrange a aspiração de todas as criaturas
humanas:
Cultiva a amizade, insiste
Põe nela o fervor maior
Pois cada amigo que existe
Faz nosso mundo melhor.
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Poeta
Em SOMBRAS E SONHOS, livro de encantados versos, repletos de
natural espontaneidade e sentimento, seus poemas possuem o maravilhoso
condão de nos elevarem o espírito ao mais belo ideal de poesia. Segundo
Dormevilly Nóbrega, “saímos desse seu livro com a lembrança do
primeiro silvar de trem; com a vontade de viver eternamente o destino de
uma estrela”.
Escritora predestinada, inicia seu livro com este belíssimo poema:
Exortação
Vai, meu livro, vai pelo mundo e pela vida,
Falando às Sombras que encontrares
Dos teus Sonhos de Amor e de Beleza.
Vai, meu livro, vai cumprir o teu destino.
O bem que te quero
É o mesmo bem que sempre me quis
E que desejo a meus filhos:
– Coragem!
Caminha pelas estradas,
Sobe morros, carrega teus fardos,
Mas não te deixes esmorecer
Ao machucares os pés nas pedras do caminho...
Vai, meu livro, vai cumprir o teu destino.
E vê se com os teus SONHOS
Levantas alguma SOMBRA do caminho...
Em TERRA, CORPO SEM NOME, vamos encontrá-la mestra do
verso livre, dominando a técnica modernista.
É certo que suas viagens ao Velho Mundo enriqueceram o cabedal
poético.

Homenagem à escritora e poeta Cleonice Rainho em seu centenário de nascimento ________ Wanderley Luiz de Oliveira 93

Leitor assíduo de sua obra, Drummond escreveu: “…aí me encontro
com sua poesia, que me leva pelo mundo e pelos itinerários imprevistos
da alma”.
O artesanato verbal é uma constante em “Terra, Corpo Sem Nome”;
porém, quando a poeta resolve publicar um poema de linha mais singela,
consegue fazê-lo sem quebra da unidade, sem reduzir o valor do conjunto,
o que pode ser exemplificado nestes versos:
Violetas Imperiais
Há um resto de beleza
nestas pétalas ressequidas
deixai-as estar.
Como uma carícia
uma saudade
um bem
deixai-as estar.

Em seu livro VOO BRANCO, na opinião da saudosa escritora Creusa
Cavalcanti França, abstração e pragmatismo tecem a mescla de sua
temática. “Esta qualificação rotula o “Voo Branco”, seu novel rebento,
concebido à luz de sua maturidade poética, em cuja página inaugural nos
apresenta o poema deste nome, onde a autora nos conduz a elevados
graus de abstração”:
Voo Branco
A alma é leve como
um pensamento feliz
do etéreo veio
e vai
em voo puro
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giz de pássaro
pelas serranias
da imaginação.
Nós é que encharcamos as plumas.
No poema “Manhã”, a técnica impecável e limpa revela, ainda mais, a
busca da perfeição:
Acordo cedo
para ouvir os passarinhos.
Passa um pardal
outro passa
e as cambaxirras
chilreando passam.
Procuro as ledas aves
de Gonçalves Dias.
“Ela é tão criadora como a natureza, pois desperta em nós um
sentimento vago, que nos põe em contatos sensíveis com o Universo” –
escreveu Rangel Coelho.
Imbuída de inspiração nas tardes amenas, escreveu INTUIÇÕES DA
TARDE, confirmando a maturidade de seus poemas.
Intuições da Tarde nasceu de um momento de paz interior – a poeta
contemplando a lua na tarde azul: “Na companhia de seus poemas, o
tempo se reveste de sua mais certa dimensão humana. A paz desejada –
se ausenta no mundo concreto – faz-se real no universo metafísico da
poesia” – Assim escreveu Edimilson de Almeida Pereira.
Sua poesia é comprometida com a Paz e com o lado humano dos
seres. No calor dos seus versos soltos, traz seu espírito e a beleza das
suas imagens.
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“Cleonice transforma em poesia tudo o que vê, tudo que apalpa, tudo
o que tange a sua finíssima sensibilidade” – escreveu Jefferson Leão de
Almeida.
Imagem
Contorno o perfil
da moça na esquina
perdido o olhar
no ângulo das ruas
ave da tarde
indagando o ninho
Palavras dançam
na transparência dos muros
em baile vertical
a flor do pensamento
caindo – recado do ocaso
prenunciando o dia
Campo novo
horizonte aberto
escondida estrela
por estranhos rumos
Nuvens de repouso
branquejam o inefável
e a Paz me vem
deste semblante azul.

Em VERDEVIDA, inspirado na ecologia, Cleonice Rainho nos
apresenta um dos seus mais belos trabalhos. É quase um tratado ecológico,
não fosse antes de tudo uma visão apaixonada que a escritora sustentava,
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com uma poética terna de quem se deixa envolver por tudo e se deixa
penetrar pelo sopro vital que nos cerca. É um hino de amor à Natureza
tão espontâneo e sincero, capaz de seduzir seus leitores já na primeira
página:
Quero escrever este livro
com um ramo de árvore
ou o caule
de uma flor
caneta divina
destilando
odores naturais...
“VerdeVida tem a beleza ecológica da natureza”.

Em POEMAS CHINESES, Cleonice celebra a Vida e a Arte nas
terras da mais antiga civilização do mundo, externando ali sua admiração
e amor pelas coisas daquele país.
Mandarinato
Sou um mandarim:
fui astrólogo da corte,
aprendi a ver estrelas
(fascinavam-me os quartos de lua)
e fui um dos grandes letrados,
sabendo escolher conceitos.
Perlustrei livros sagrados,
dei-me ao culto de Confúcio,
escrevi ternos poemas.
Enfrentei a fragmentação feudal,
circulei entre vários reinos,
disputando a hegemonia.
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Fui honroso conselheiro,
redigi apreciados sutras,
percorri, como professor,
distantes vilas e aldeias,
treinando letras ideográficas.
Ensinei a olhar a Natureza,
a distinguir a ordem cósmica
e, doce privilégio!
– amei bela mandarina.
Rolam no tempo reinos guerreiros,
política e religião se aninham
no valor e força da linguagem escrita.
E me ergo, camada dirigente,
na administração do Estado,
funcionários burocráticos,
tradicionalistas religiosos,
audaciosos inovadores políticos
identificados com
a Unidade Chinesa.

Sua poesia em LINHO DO TEMPO contempla, ecleticamente, as
coisas do cotidiano, levando em conta o ser humano em todas as suas
vertentes, em escritos permeados do lirismo que Deus lhe deu.
Do Linho
Esgarça-se o linho
nas dobras do tempo
rugas se esvaem
e estriga na roca
fica
fiando poesia
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Tecido nobre
sol resplandecente
veste a esperança
veste o amor
veste a vida
Tecido inconsútil
linho do lençol
sudário sagrado
do corpo de Cristo.

Contista
Cleonice Rainho, distingue-se por sua linguagem escorreita e
policiada. Além de sua técnica ela cultivou a arte do estilo claro e
harmonioso.
Seus contos, magníficos, prendem o leitor do princípio ao fim.
Amáveis e delicados, exprimem ternura e encantamento.
Daí seus contos a credenciarem às mais elevadas láureas da literatura
nacional.
Em O CHALÉ VERDE ela nos revela uma faceta nova de seu talento
criador, de sua múltipla personalidade, sempre equilibrada, de sua
versatilidade e de suas numerosas dimensões no campo intelectual.
Baseando-se em temas simples, Cleonice Rainho constrói suas
histórias curtas com originalidade.
“O Chalé Verde” e “Ternura” – na opinião de Carlos Drummond de
Andrade, “são livros que se deixam ler sem esforço, pela limpidez de
pensamento e de sentimento, que neles se conjugam e lhes conferem um
encanto particular”.
“Seus contos têm vida e poesia. A marca de Deus está em todas as
páginas, tornando-as indestrutíveis na ficção” – afirmou Abdias Lima.
Cleonice Rainho deixa definido em “O Chalé Verde”, o timbre na arte
de enredar.
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Seu livro de contos, 3 KMS & PICOS, mereceu os seguintes
comentários:
“Sua frase é curta. Seu verbo é enxuto. Debruça-se por sobre si mesma
e se engaja em vida interior. Desvenda almas. Desnuda corações” –
escreveu Campomizzi Filho
“Com que aisance, com que leveza, com que naturalidade total você
constrói as suas páginas, tão autênticas, tão marcadas pela vida, tão você,
radicalmente tão vida vivida” – comentou Antônio Carlos Villaça.
JOÃO MINERAL é um livro de contos onde há fios comuns ligando
todas as histórias. Os temas e as personagens são da vida do interior
mineiro, particularmente Além Paraíba e os lugarejos vizinhos,
especialmente Angustura, onde Cleonice nasceu e passou sua infância.
Embora fictício, João Mineral é um documento que encerra tipos e
situações comuns à terra além-paraibana e sua gente, e que envoltos na
penumbra da imaginação da escritora, conduz o leitor de encontro a
coisas e “causos” das raízes interioranas.
Literatura de alta qualidade, sua leitura é irresistível. Como deixar o
livro sem conhecer todos os personagens que vão tecendo, de manso,
uma rede segura, para o leitor, cativo da prosa limpa, fluida e transparente?

Ficcionista infantil
Cleonice Rainho escreveu praticamente todos os gêneros, mas
dedicou grande parte de sua atividade literária às crianças. Escrevendo
para elas sentia-se feliz, menina outra vez, doce e ingênua, rindo sobre as
teclas da máquina, divertindo-se. Seduzida pela literatura infantojuvenil
procurou passar um recado alegre e otimista, acreditando que das
crianças e dos jovens felizes de hoje virá o Brasil melhor de amanhã,
com homens à altura de seu desenvolvimento.
Escrito com o coração impulsionado pela alma, os versos que
compõem VARINHA DE CONDÃO são de uma espontaneidade e
lirismo ímpares:
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A alma da criança
é feita de arminho.
Ando por ela,
de mansinho,
para não eriçar-lhe
a alva penugem.
Ando por ela,
de mansinho,
com
passos de poesia.

Terna e poética narrativa para as crianças, O GALINHO AZUL é
uma mensagem de natal, trazendo paz, harmonia e felicidade do galinho
que cai na água e fica azul.
Em O CABRITINHO SABIDO, os pequenos leitores divertem-se
muito com as travessuras de Bito, um cabritinho sabido de verdade.
O PALÁCIO DOS PEIXES, poesia infantojuvenil, “mexe com nossa
infância, com nossa lúdica realidade de meninos, de meninas, com a
sutileza dos grandes silêncios reflexa em cada verso” – comentou Marco
Antônio Souza.
Cleonice Rainho dando asas à imaginação criou um personagem,
André, que fascinado pelas coisas do céu viaja, em O PASSEIO, pelas
estrelas e constelações.
FESTAS TRADICIONAIS BRASILEIRAS exigiu de Cleonice uma
pesquisa extensa sobre o folclore brasileiro e os principais festejos que
animam o rico universo cultural popular.
No livro PARABÉNS A VOCÊ, didaticamente ela empreende com
seus novos leitores uma viagem pelo país, mostrando os vários aspectos
da vida brasileira.
Em O CASTELO DA RAINHA BÁ, Cleonice Rainho move-se na
área infanto-juvenil, com vontade e leveza, mostrando o reino amável da
criança.

Homenagem à escritora e poeta Cleonice Rainho em seu centenário de nascimento _______ Wanderley Luiz de Oliveira 101

Em TORTA DE MAÇÃ, focaliza a área urbana, a pobreza e uma
menina “encantatória”. Um belo conto, iluminando o cotidiano e a alegria
das coisas simples.
A TIGELINHA DA VOVÓ faz o deleite da garotada e, também, de
muito adulto, atraído pela simbologia interessante de trabalho.
Em MORANGUINHO E SEU FESTIVAL passa às crianças um
recado alegre e otimista, incitando-os a construir algo nobre e edificante.
CABECINHA DE OURO foi dedicado ao bisneto Victor, em seu
aniversário.

Novelista
Na novela LA CUCARACHA, dissecando os conflitos e paixões da
alma latino-americana, ela conta a história de um jovem que, apaixonado
pela América, a percorre inteira, culminando com um dos mais bonitos
casos de amor já narrados em prosa.

Romancista
Em UMA SOMBRA NAS RUAS, sua estreia como romancista de
grande força criadora, leva o escritor Gomes Lavra a afirmar que Cleonice
Rainho “é uma escritora que toca em profundidade no que há de mais
sensível e secreto na alma humana”.
Por outro lado, o cotidiano na época da ditadura militar, no Brasil,
serve como pano de fundo para o seu romance LIBERDADE PARA AS
ESTRELAS, valendo-se a escritora de trechos de diários, recortes de
jornais considerados subversivos, anotações e fotos. Esse livro traz
personagens que são presos, exilados e até mortos, em consequência dos
desmandos políticos da época.
Um dos nomes mais respeitados nos meios literários de Juiz de Fora,
muitas das suas obras foram vertidas para o francês, russo, espanhol,
esperanto, chinês, japonês, holandês, inglês, dinamarquês, alemão e
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outros idiomas. Além de integrar várias antologias, ocupou-se, também,
de talentos alheios, organizando-lhes os livros.
Membro efetivo ou correspondente de várias associações culturais e
literárias, colaborou em muitas publicações do Brasil e de Portugal.
Ela comentava que podia ter escrito cem livros, mas o magistério
absorvia-lhe muito tempo, lecionando pela manhã e à tarde.
Comprovando o acerto de crítica elogiosa em torno dos seus trabalhos,
quer se trate de prosa ou de poesia, Cleonice Rainho obteve vários
prêmios literários.
Modesta, mesmo em sua reservada vida de escritora, gostava de se
manter distante das evidências. Bastava-lhe o reconhecimento das pessoas
que gostavam dos seus livros, que vibravam com o que ela fazia.
Pelo seu trabalho em prol da educação, das letras e da cultura de Juiz
de Fora, recebeu do município a Comenda Henrique Guilherme Fernando
Halfeld, Titulo de Cidadã Honorária e Título de Professora Emérita da
UFJF, dentre outros. É, também, Cidadã Benemérita de sua terra natal.
Está incluída em verbetes da “Grande Enciclopédia Delta-Larousse”, da
“Enciclopédia de Literatura Brasileira” (OLAC) e do “Dicionário Crítico
da Literatura Infantil-Juvenil Brasileira”, de Neli Novaes Coelho.
Cleonice Rainho é uma personalidade que merece ocupar lugar de
destaque na cultura municipal e nacional, razão pela qual despertou o
interesse da direção do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) para o
seu reconhecimento.
Seu acervo, um verdadeiro tesouro literário, foi doado à instituição
acima, por iniciativa de seus filhos, e autorizado por ela. Em processo de
higienização, inventário, catalogação e inserção na base de dados da
UFJF, o SIGA, a coleção será disponibilizada ao público em futuro
próximo.
Em sua memória, por indicação do vereador Flávio Cheker, e por lei
sancionada pelo prefeito Custódio Mattos, a 28 dezembro de 2012,
Cleonice Rainho é, agora, merecidamente, nome de uma rua no Bairro
Aeroporto, em nossa cidade.
Louvável, também, a denominação Centro Educacional Cleonice
Rainho, proposta pelo vereador Dr. Antônio Aguiar a uma escola e creche
no Bairro Jardim Cachoeira, em Juiz de Fora.
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Coroando-lhe o êxito, tivemos a oportunidade de homenageá-la com
o lançamento dos livros “Por mares nunca d’antes navegados” (2006) e
“Cleonice Rainho, a Busca e o Encontro” (2010), em reconhecimento ao
seu grandioso trabalho em prol da cultura luso-brasileira, ambos,
patrocinados pela Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura.
Cleonice, reafirmando a sua crença na poesia, disse certa vez:
– Creio que depois de Deus só os poetas, com as doces ilusões que
sabem despertar no coração dos homens, serão capazes de espiritualizar
este nosso mundo materializado de hoje.
Recordamos com saudade nossas agradáveis tertúlias onde, à sua
volta, aprimoramos as artes literárias.
Inspira-nos sempre, com sua Luz, Mestra querida.
Obrigado, Senhor, pelas Estrelas! Entre elas, Cleonice Rainho!

Artes Plásticas_____________________________________

Wanda Pimentel
Carlos Perktold*
Imagino que nenhum sociólogo tenha feito qualquer estudo
comparativo entre as pessoas nascidas na década de 1940 e aquelas
seguintes. Imagino também que, se fizesse, descobriria que todas as
primeiras são partes de uma geração brasileira de bravos guerreiros da
vida, em comparação com aquelas mais jovens, menos preocupadas em
sê-lo. Com a designação “guerreiros” refiro-me às determinações, às
tenacidades, às forças físicas e intelectuais e como seus integrantes
encararam bravamente as vicissitudes da vida. Se se graduaram em
engenharia, boa parte tornou-se bem sucedidos empreiteiros ou
construtores. Se foi em direito, são juízes, promotores ou célebres
advogados a caminho da aposentadoria. Pretendendo-se pintores, não se
arvoraram em se dizerem “artistas” e a cobrar caro pelos seus primeiros
trabalhos. De forma modesta, declararam-se “pintores”, sabendo que a
denominação “artista” pertence ao outro. Aguardaram com paciência
para serem conhecidos, reconhecidos, celebrados e a formarem um acervo
artístico e um patrimônio pessoal. A vida de quem optou por atividade
cultural é prazerosa, mas tem seu lado negativo de ter que aguardar anos,
se angustiando com a espera do reconhecimento e a consequente falta de
dinheiro para sobreviver dignamente. No Brasil, cultura não fatura ou, se

*

Crítico de arte, integrante da Associação Internacional dos Críticos de Arte (ABCA-ASCA).
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fatura, fatura pouco. Que o digam músicos, pintores, escritores e outras
atividades intelectuais nas quais são necessárias décadas para haver
recompensas financeiras.
Penso que essa determinação de ser guerreiro da vida tenha se
originado na gravidez da geração de mães angustiadas pelas inseguranças
pessoais e políticas daqueles anos de um mundo em guerra e as suas
transmissões inconscientes para os nascituros. É possível que estes se
tornaram mais combativos porque toda a angústia paternal, a incerteza
diante do mundo que viria quando o conflito mundial terminasse, a
insegurança da mãe ao pensar no futuro dos filhos e a tenacidade dos pais
em superar esse período, os tenham tornados mais audazes, mais
devotados à vida e mais trabalhadores que a geração das décadas
seguintes. Os exemplos estão espalhados pelo Brasil afora para percepção
da avassaladora diferença sentida pelos pais que têm filhos nascidos nas
últimas três ou quatro décadas. Qualquer psicanalista sabe que a
adolescência hoje se estende até os 35 ou 40 anos de idade, em especial,
entre a rapaziada.
Wanda Pimentel é uma dessas guerreiras nascida nos meados dos
anos 1940, uma pintora de cuja tenacidade, talento, competência no que
faz e a certeza do que queria fazer de sua vida está estampada na sua
biografia como artista e no seu acervo pictórico legado ao nosso país. É
pouco provável que ela seria tão brilhante quanto é se fosse da geração
gerada nos anos 1970 ou 1980. Nada contra essas duas, sobretudo dos
artistas, mas a tenacidade daquela descrita no primeiro parágrafo é, de
longe, muito maior do que as gerações seguintes.
Wanda começou a pintar em torno de vinte anos de idade e,
percorrendo o caminho dos talentosos, veio do figurativo até atingir a
simplicidade e a simplificação do abstrato atual. É este o caminho que se
espera de todo artista consciente de uma trajetória a tomar anos de sua
vida. Por certo, ela não é escritora, mas suas linhas na fase atual são
impecáveis. Além disso, sua habilidade de ver coisas artísticas nas quais
ninguém ou muito poucos de seus colegas de paleta viram, a fazem uma
pintora de olhar especial. Refiro-me à sua sagacidade de transformar
objetos caseiros simples, comuns em lares nos quais mães eram criaturas
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prendadas e ganhavam algum dinheiro trabalhando em casa, como uma
máquina de costura, gavetas de armários abertas, tesouras e fitas métricas,
ferros elétricos, áreas de serviço de casas ou apartamentos com varal de
roupas penduradas, um terno masculino ou uma sombrinha molhada e
solitária, em obras de arte. Há um sentimento afetivo nesses quadros,
uma certa nostalgia, além de um sofrido humanismo; talvez sejam
lembranças encobridoras ou recalques autobiográficos, cujos sintomas
aparecem de forma sublime. Há mistérios em cenas nas quais sente-se
que alguém trabalha na costura, mas a artista mostra nos seus quadros
apenas um onipresente e misterioso par de pernas, ora balançando os
pedais da máquina com os pés de uma operária, ora são pernas que, na
sua pintura de conteúdo tão doméstico, tomam o lugar da repetição
literária na poesia. Se suas pinturas fossem contadoras de casos, relatariam
estórias de mulheres trabalhadoras e outras ricas e elegantes. Estas
expõem para as suas amigas aquilo que as primeiras costuraram. Quem
acompanha novelas pela televisão Globo, por certo reconhecerá seus
trabalhos por intermédio de Helena Roitman (Renata Sorrah) que vivia
seu personagem como pintora na novela “Vale Tudo”. Todos os quadros
de Helena naquela novela eram de Wanda Pimentel.
E nem são somente objetos caseiros a formar suas composições de
cores cuja limpeza também é impecável. Moderna como qualquer
tecnólogo atual, pinta um painel de automóvel fabricado em uma década
de sua juventude, com a presença de outro sensual par de pernas,
acompanhado de fumaça de cigarro, a despertar a curiosidade do
espectador. Naquela década, automóvel, mulher e cigarro faziam um
conjunto que apimentava a curiosidade de todos e dava o que falar. O
mistério de seus quadros atiça o interesse do espectador, fazendo-o
imaginar o que há atrás de cada porta, peça sempre presente em seus
trabalhos. Há neles ainda um aspecto político de uma época de muita
repressão política e cujas portas de cômodos policiais, quando fechadas,
não se abriam mais. É artista preocupada com as cores complementares e
o número de ouro, dois itens formadores de composições equilibradas e
que, infelizmente, vários pintores desconhecem ou acham, sem razão,
desnecessários na arte contemporânea. Não são somente esses dois
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detalhes a constituir sua carreira de aguçado olhar, construindo uma
carreira intimista e pessoal. Uma pintura de uma maçaneta ou uma
fechadura na porta denuncia o quanto cada uma delas, se pudesse,
contaria de segredos não revelados em locais, famílias ou outros grupos.
Mas tal como as portas, sua pintura é silenciosa. A fechadura, a porta
entreaberta e o imaginário espaço por trás delas são um convite para o
espectador entrar no mundo geometrizado de Wanda, monocromático ou
colorido, certo de que esse conjunto pictórico forma um indecifrável
mistério. Se entrar nesses espaços internos, é provável que encontre uma
escada de alvenaria ou outra de madeira com linhas que formarão sua
simplificação futura. Qualquer uma delas levará para outro local tão
misterioso quanto o primeiro, nessa busca contínua que faz o colecionador
ou o espectador interessado e sensível tentar solucionar o mistério
insolúvel da boa arte. Há obras nos quais o preto, essa ausência de cor, é
cor íntegra no conjunto. Assim como Degas gostava de colocar uma
cadeira no primeiro plano de seus quadros, convidando o espectador para
se sentar e ver o espetáculo das bailarinas... e seus óleos, Wanda deixa a
porta entreaberta, convidando o espectador para entrar e desvendar o
interior de um cômodo escuro e invisível.
Sua série Invólucros é outro exemplo do que muito poucos artistas
pensaram em pintar. São linhas formando o desenho de uma caixa para
embalar o que o leitor imaginar, com detalhes de parafusos bem
desenhados que deixam clara a intenção da artista na titulação da fase ou
são apenas linhas brancas sobre um fundo preto, formando o objeto e um
novo caminho da simplificação. Tal como o cômodo da porta entreaberta
que nem sabemos existir, cabe ao espectador imaginar o que há dentro
desses invólucros parafusados.
Sua última fase (2011) Memória é, descaradamente, autobiográfica,
não somente pelo título, mas pelo seu conteúdo. Sua escultura de um
coração cravado com vários alfinetes, capa de livro sobre ela e seus
trabalhos, demonstra a dificuldade dos últimos anos com a doença de
diagnóstico difícil e prognóstico esperançoso. Outra parte dessa fase
mostra várias caixas-objetos, como se fossem telas pintadas de preto e
nelas a simplicidade de algumas linhas brancas, como se fossem moldes
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de costura em giz e uma concreta tesoura pronta para ser usada. É uma
corajosa autoanálise, regredindo a lembranças de infância que deve ter
sido dura, mas feliz. Fica clara a sua trajetória pessoal do que ela foi no
passado e do que é hoje: uma artista completa. O que lhe ocorreu no
intervalo de tantos anos de luta foi uma metamorfose representada pelo
bicho-da-seda presente em suas caixas-objetos, que de um simples casulo,
se transforma em mariposa, passando pela produção de um dos tecidos
mais belos. Aliás, a palavra tecido traz na sua etimologia o mesmo que
texto, tantas são as quantidades de linhas a formar uma peça, tal como na
literatura, uma grande quantidade de linhas escritas forma um conto, uma
estória ou um romance. Toda pintura é também um texto e, tal como na
literatura, é preciso saber lê-la para compreender o que ficou subjacente
na composição.
O belo livro sobre ela, escrito por Frederico Morais e Vera Beatriz
Siqueira, expõe toda a beleza de pinturas e desenhos que construiu uma
trajetória de artista consagrada pela pertinácia, garra, determinação,
talento e beleza. Wanda e o livro chegaram para ficar.

A Praça do Mercado
Iara Tribuzzi*

Na antiga Praça do Mercado de Salinas, incrustada na encosta do
morro, se assentavam quatro construções angulares: o sobrado do Cel.
Idalino Ribeiro, a igreja matriz de Santo Antônio, o sobrado do Cel.
Procópio Cardoso Araújo e o Bazar Almeida, de estoque variadíssimo e
modestamente instalado na esquina da rua do Cisco, onde moramos
algum tempo, entre as famílias do seu João Cruz e do seu Antoninho
Bernardino.
O ponto mais alto da vertente, à esquerda de quem subia da beira do
rio, da cadeia e da casa da minha comadre Codó era o sobrado do Cel.
Idalino. Sua fachada, clara e sóbria, deixava entrever, lateralmente, o
edifício do fórum e ao fundo, num arremedo de largo menor, a varanda
graciosa da casa do seu Basílio e dona Mulata, irmã do seu Idalino.
À direita, meio escondida pelo muro do Grupo Escolar Dr. João
Porfírio, construído posteriormente, avançava a escadaria da igreja do
padroeiro da cidade, Santo Antônio. Sua torre altíssima e altaneira
compensava a interferência da escola e dali os sinos anunciavam, em
badaladas que ecoavam para além da praça, mortes de anjinhos e
pecadores, os chamados solenes para rezas, missas e procissões, além de
alertar para algum fato, absolutamente, extraordinário, como o incêndio
do depósito de armas, munições e foguetes do Cel. Moisés Ladeia, que
ameaçou mandar pelos ares toda a vizinhança – mas esta é outra história.
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A imponência do sobrado do Cel. Idalino era amenizada pelo Mercado
Municipal, um pavilhão bonito e alongado, aberto em grandes arcos e
construído no meio do largo, atravessado no declive da praça. A penumbra
fresca do seu interior acolhia feirantes, negociantes, roceiros,
compradores, tocadores de viola e sanfona, além de homens troviscados
que lhe davam vida nas sextas-feiras e sábados, em contraste com a
quietude modorrenta dos outros dias.
Entre o Mercado e o sobrado pairava a majestade frondosa do
jenipapeiro cuja sombra aliviava o sol causticante e a quentura emanada
das pedras do calçamento. Era possível ouvir o ‘ploft’ dos grandes frutos
que, ao cair, assanhavam a criançada alvoroçada em apanhá-los.
Agarradas ao pavilhão do mercado, alongando-o, havia duas
construções de pequeno porte, uma delas assobradada, a loja do seu
Juquinha Freire, a outra era (a loja) de Chico Nery, que tinha sido
sacristão e era barbeiro. Funcionava, do outro lado, abertas para a parte
mais alta da Praça, o comércio de Sidelcino Costa e do meu compadre
Osmany Ribeiro, filho do Coronel.
O prédio do Grupo Escolar dr. João Porfírio, até hoje bem conservado,
era em formato de “U”, com um pátio interno, onde nos reuníamos em
filas organizadas, antes do início das aulas. Também servia para aulas de
ginástica e para ensaios do hino nacional. Quando chegava à cidade
alguma autoridade, deveríamos entoá-lo com correção e fervor, além de
cantar outros hinos e canções ensinados pelo Dr. João Cardoso. Antes de
alcançar o pátio, na entrada, alojavam-se, solenemente, o grande salão
com palco e bastidores onde se realizavam grandes festas. Como aquela
organizada para Dom Antônio de Almeida Morais Junior, bispo da
diocese de Montes Claros, a que pertencia Salinas, e segundo os adultos,
um grande orador. Para mim era um homem lindíssimo.
De suas inúmeras janelas de madeira avermelhada que rodeavam toda
a escola, podia-se ouvir a voz das professoras e o vozerio cantado das
crianças recitando tabuada ou silabações das antigas cartilhas.
A grande fachada da escola se estendia, perpendicularmente, aos
fundos do mercado de frente para a loja do seu Chico Nery. Externamente,
à esquerda do grupo escolar, o antigo pé de magnólia, de tronco alto e
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nodoso, exalava um perfume que invadia as casas de seu Lauro Rodrigues
– o palacete de colunas – e a de seu Simplício Miranda, pai do nosso
diretor José Miranda, substituído, mais tarde, por Mamãe.
Do lado oposto ao grupo escolar, num conjunto que formava a lateral
esquerda da praça para quem a vislumbrasse da esquina do Bazar, as
casas eram bem rentes umas às outras e serviam ao mesmo tempo de
moradia e comércio ou consultório. A parte ocupada por tais atividades
era compensada pelos fundos. Lá no alto, fazendo esquina com a rua João
Ribeiro, moravam Siá Na e o professor Elídio Duque, já idosos. Abaixo,
a casa e o consultório do dr. Olínto Santana, cirurgião-dentista formado
na Bahia e de Dona Dinorah. Em seguida, na mesma calçada, desfilavam
a moradia do Cel. Moisés Ladeia, cujo grande quintal alojava um depósito
de fogos, armas e munições, a Loja Tico-Tico fundada pelo Joaquim José
Correia, que ali morou com dona Honorina, anos atrás. Depois, nós, a
família de Lúcio Ramos e dona Wanda, a loja do seu Lauro Rodrigues, a
casa de João Cardoso e dona Laura e por último Abelardo Ladeia e dona
Diva Ladeia, professora do grupo e amiga de mamãe.
Na parte mais baixa da praça, outra “murada” de casas e lojas.
Começando pelo Bazar e abrindo portas para a praça, ficavam a casa de
dona Vidinha e Sinhô Mendes, a loja de Seu Joaquim Ruas (nunca mais
tive notícias deles), a casa e loja do primo Wilson Correa, o bonito chalé
de seu Noeno e dona Mica, e a grande residência do dr. Clemente
Fernandes Medrado e dona Ciranda, que vinham do Rio nas férias porque
ele era deputado federal e genro do Cel. Idalino.
Se ficássemos de pé no alto da escadaria da igreja, avistávamos, além
do pátio da escola, o sobrado do Cel. Procópio que residia ao lado, numa
casa também assobradada, aberta para o jardim que ao fundo do Grupo
Escolar e em direção à rua da Baixinha e à ponte, formava um largo
menor – hoje praça Cel. Procópio Cardoso de Araújo.
Avistaríamos, ainda, outro beco que desembocava no rio, e as casas
de Vó Milota, tia Violante e seu Mendo Correa, de seu Preto Costa e
dona Belina, e a residência do seu Juquinha e dona Sazinha Miranda,
famosa por seus cálculos de numerologia, exercidos em segredo. Sua
filha foi, por causa disso, batizada Olga May Miranda Freire – e tornou-
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se grande dama do teatro diamantinense. Também foi professora de teatro
e dança no grupo escolar e éramos todos apaixonados por ela.
Dos grandes acontecimentos que impactaram a praça, lembro-me,
vagamente, da chegada do governador Benedito Valadares, recebido
pelos alunos que agitavam bandeirinhas. Dela participei, levada pela mão
de mamãe, pois ainda não frequentava a escola.
Depois, quando veio o então candidato J.K., a festa foi só do pessoal
do P.S.D. e fiquei contrariada porque meu pai, do P.R., não me deixou
comparecer e nem mamãe providenciou uma roupa nova, digna de festa.
O incêndio do depósito do Cel. Moisés trouxe pânico e desespero,
porque Salinas não tinha corpo de bombeiros. Diziam que foi causado
pelo Zé Cozinheiro, empregado da família. Era um negro ensimesmado,
de feições grosseiras, andar claudicante, e apaixonado por uma das lindas
netas de Seu Ladeia. Num manhã de domingo, paramentou-se com uma
roupa nova e marcou hora para falar com o patriarca. Pediu a moça em
namoro. Seu Ladeia o ouviu com atenção, calmamente, explicou, com
delicadeza, que a menina já estava comprometida.
Desesperado, Zé Cozinheiro se retirou levando, em segredo, seu amor
contrariado. No dia seguinte, num gesto insano ateou fogo ao cômodo
isolado do quintal, depósito de pólvora, bolinhas de chumbo, munições e
fogos de artifícios.
A vizinhança sentiu um cheiro estranho, seguido de pipocar de balas e
explosões de pólvora, tudo ao mesmo tempo. Constatado o incêndio
organizou-se uma fila de voluntários que passavam potes d’água de mão
em mão.
Transtornado, Frei Gotardo ordenou ao sineiro que repicasse um
toque de alerta, o que foi pior, porque uma multidão de curiosos correu
para a praça. Ninguém sabia o que fazer. João Garapa, buscador de água
do rio para a casa de Seu Ladeia teve um ataque de alegria. Começou a
pular, rir e imitando com as mãos o zumbido dos rojões e a trajetória dos
foguetes. Gritava sem parar: – “Chii!...to...to Viva São João! Viva o Cel.
Ladeia!”
Depois dançava batendo palmas, certo de que participava de uma
festa extemporânea.
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Alguém se lembrou então de chamar o Cel. Joaquim Miranda, que era
mesmo coronel aposentado do corpo de bombeiros da capital, e não da
Guarda Nacional, como os outros. Chegando ao local, afastou a multidão
e com ajuda de poucos dominou prontamente o incêndio. Certas de que a
praça iria pelos ares, as mulheres que rezavam o terço chorando em
aflição extrema atribuíram, de imediato, a Santo Antônio, o milagre do
fogo debelado.

Encontro com o cavaleiro
Napoleão Valadares*

No tempo de estudantes fazíamos um trabalho coletivo sobre os
movimentos que antecederam a Revolução de 30. E na História surge de
repente Luís Carlos Prestes, nome que pronunciávamos aos cochichos,
porquanto estávamos em plena época de repressão do regime militar,
quando o nome de Prestes era proibido.
Mas, mesmo aos cochichos, numa mesa redonda, aprendia-se que ele
foi o único aluno da Escola Militar do Realengo, em toda a sua história, a
obter nota dez em todas disciplinas. E acabou sendo o capitão mais moço
da História do Brasil. “El capitán del Pueblo”, nos dizeres de Pablo
Neruda.
Lia-se que a marcha de Mao Tse-Tung em 1934, com cem mil homens
percorrendo onze mil e trezentos quilômetros em trezentos e sessenta
dias, esteve bem longe de se equiparar à marcha da Coluna Prestes,
realizada dez antes. Com mil e poucos homens precariamente equipados,
enfrentando forças federais que contavam com esmagadora superioridade
numérica, reforçadas por milícias estaduais e bandos de jagunços de
Abílio Wolney, Franklin Albuquerque
Horácio de Matos, Prestes cobriu, em dois anos e tanto, muito mais
do dobro do percurso da Marcha Chinesa
Sabia-se que, fazendo a primeira guerrilha da América do Sul, ele foi
pioneiro da chamada guerra de movimentos que viria a ser adotada pelos
alemães na Segunda Guerra Mundial e depois na China e no Vietnã.

*
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Via-se que depois de sofrer a maior prisão política de toda a nossa
História, ficou ao lado de Vargas, que entregara Olga aos nazistas, para
ser morta. E ao ser indagado, respondeu que os interesses do país estão
acima dos problemas pessoais.
Causava espanto a sua eleição para senador, poucos meses depois de
deixar a prisão, com o maior número de votos que um candidato até então
tinha recebido. Mas o senador constituinte de 46 teve o mandato cassado
em 48. E seu nome viria a ser o primeiro da primeira lista dos cidadãos
que tiveram os direitos políticos suspensos em 64.
Verificava-se o “saldo”: nove anos e tanto de prisão, o dobro disso de
clandestinidade e o exílio.
Isso a gente lia, aprendia, sabia e ensinava, aos cochichos, naquela
mesa redonda. E eu, sem ser comunista, ficava pensando: Será que esse
homem vai morrer no exílio?
Passou-se o tempo, quanto tempo... Veio a anistia, voltaram os
exilados, Prestes voltou. E, quando menos esperava, tive uma ideia:
conhecer pessoalmente o Cavaleiro da Esperança. Aguardei a
oportunidade duma viagem ao Rio. Tomei um ônibus para a Gávea, apeei
nas proximidades da rua das Acácias e saí procurando o prédio. Recebeume com uma cara boa, simpático e simples, atencioso e amável. Fiquei
meio zonzo na frente daquele gigante de estatura pequena. Estava na
presença do homem que comandou a Coluna Invicta. O homem que
realizou a maior marcha de cavalaria do mundo. O homem que as tropas
do governo Bernardes, a polícia do Estado Novo e a repressão do regime
militar não conseguiram dobrar.
Conversamos e conversamos. Matei curiosidades sobre a Grande
Marcha e abusei de sua paciência, pedindo-lhe que me explicasse o Laço
Húngaro.
Naquela tarde quente do Rio, não me foi fácil despedir-me da
“tempestade de homem”, como o chamou Mário de Andrade.

García Márquez na eternidade
Rogério Medeiros Garcia de Lima*

“A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a
gente recorda, e como recorda para contá-la”
(Gabriel García Márquez, Viver para contar).

Faleceu, em 17 de abril de 2014, Gabriel García Márquez. Jornalista e
escritor, o colombiano era um dos ícones do “realismo mágico”,
movimento literário muito em voga na América Latina dos anos 1960 a
1980. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982.
Gabo – apelido pelo qual era conhecido – deixou inumerável legião
de leitores, entre os quais me incluo.
Este artigo retrata aspectos da vida e obra deste gigante da literatura
mundial.
Quanto aos livros, selecionei “Cem anos de solidão”, “O amor nos
tempos do cólera” e “Viver para contar” (memórias), a fim de ilustrar
minimamente a fecunda produção do genial autor.
García Márquez
Gabriel José García Márquez nasceu em 6 de março de 1927 na aldeia
de Aracataca, Colômbia, não muito distante da cidade de Barranquilla.
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O pai – homem de onze filhos – tinha uma pequena farmácia
homeopática. O avô materno, veterano da Guerra dos Mil Dias, contava
histórias que encantavam o menino. Costumava levá-lo ao circo. Às
vezes se detinha na rua, como se sentisse uma pontada. Com um sussurro,
inclinava-se para o neto e dizia: “Ay, no sabes cuánto pesa um muerto!”.
Referia-se a um homem que matara.
Gabo tinha oito anos quando o avô morreu. “Desde então não me
aconteceu nada de interessante”, afirmou.
A família deixou Aracataca – a Macondo de seus livros – devido à
crise na plantação bananeira.
Gabriel estudou em Barranquilla e no Liceu Nacional de Zipaquirá.
Cursou Direito, em Bogotá, entre 1947 e 1948. Nessa época publicou seu
primeiro conto.
Como jornalista trabalhou em Cartagena, Barranquilla e, depois, no
El Espectador, de Bogotá, onde se notabilizou pelas reportagens e críticas
de cinema.
Em 1955, venceu um concurso nacional de contos. Participou, como
enviado especial do jornal onde trabalhava, da Conferência dos Quatro
Grandes, em Genebra.
Estudou no Centro Experimental de Cinema, em Roma. Fez uma
viagem de três meses aos países socialistas. Radicou-se posteriormente
em Paris.
Voltou à Colômbia para se casar, em 1956. Mais tarde trabalhou
como jornalista em Caracas. Em 1960 foi para Nova Iorque, como
representante da agência cubana Prensa Latina junto às Nações Unidas.
Morou, a seguir, no México e em Barcelona.
Márquez iniciou a carreira literária com a publicação de contos, nos
quais já estava presente o mundo fantástico que caracteriza toda a sua
obra.
Na Cidade do México – para onde se mudara em 1961 – publicou o
primeiro livro de ficção, “Ninguém Escreve ao Coronel”. Em 1967, foi
lançado o seu romance mais conhecido e consagrado, “Cem Anos de
Solidão”.

García Márquez na eternidade ___________________________________________ Rogério Medeiros Garcia de Lima 121

Era autor de Crônica de uma Morte Anunciada (1981), O Amor nos
Tempos do Cólera (1985), O General em Seu Labirinto (1989) e Notícias
de um Sequestro (1996), entre outros livros de ficção, memórias e
reportagens.
Como influências importantes em sua atividade literária, do ponto de
vista técnico, García Márquez apontava Virgínia Woolf, Faulkner, Kafka
e Hemingway. E acrescentava: “Do ponto de vista literário, As mil e Uma
Noites, o primeiro livro que li, aos sete anos, Sófocles e meus avós
maternos”.
O escritor faleceu em sua casa, no México, no dia 17 de abril de 2014
(MÁRQUEZ, Cem anos de solidão, nota biográfica, e Biografia de
Gabriel García Márquez, portal Uol, 3.5.2014).
O jornalismo
Segundo Sylvia Colombo (Folha de S. Paulo, 18.4.2014), Gabriel
García Márquez, a partir do fim dos anos 1940, trabalhou em jornais de
Barranquilla, Cartagena e, depois, no El Espectador, de Bogotá. Definiuse até o fim da vida como jornalista, profissão que considerava a “melhor
do mundo”.
Além da extensa obra jornalística, que vai de críticas de cinema a
relatos de crimes, Gabo escreveu dois livros essenciais do gênero
reportagem: Relato de um Náufrago (1955, crônicas baseadas em
entrevistas com Luis Alejandro Velasco, jovem marinheiro que
sobreviveu a um naufrágio), e Notícia de um Sequestro (1996, sobre o
cartel de Medellín e o líder do narcotráfico Pablo Escobar).
A política
Nos anos 1940, García Márquez foi estudar em rigoroso colégio da
conservadora Bogotá, capital colombiana. Nessa ocasião, despertaram
nele os primeiros sinais de revolta contra o “establishment”, que o
tornariam um obstinado esquerdista (Sylvia Colombo, Folha de S. Paulo,
18.4.2014).
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Clóvis Rossi comentou a amizade e admiração do escritor por Fidel
Castro, em virtude do que sua biografia ficou marcada pelo rótulo de
esquerdista e admirador do marxismo (Folha de S. Paulo, 18.04.2014):
“Os elogios que Gabo dirigiu a Fidel são de deslumbramento absoluto.
‘Um homem de costumes austeros, mas de ilusões insaciáveis’ é
apenas um exemplo. Outro: ‘Tem a convicção quase mística de que a
maior conquista do ser humano é a boa formação da consciência e de que
os estímulos morais, mais que os materiais, são capazes de mudar o
mundo e impulsionar a história’.
“Ou, mais ainda: Fidel Castro ‘é a inspiração, o estado de graça
irresistível e deslumbrante, que só negam os que não tiveram a glória de
tê-lo visto’.
“Castro devolvia a admiração, a ponto de ter dito, certa vez, que,
numa próxima encarnação, gostaria de voltar como escritor – ‘e um
escritor como Gabriel García Márquez’”.
Rossi ressalvou, contudo, que Márquez convivia bem com outros
mandatário não marxistas:
“Colaborou com diferentes presidentes colombianos, conservadores
ou liberais, nos diferentes processos de paz tentados no seu país de
origem.
“Ele próprio se definia como ‘um conspirador pela paz’”.
Todavia, o jornalista e escritor colombiano Eduardo Mackenzie foi
implacável (portal Mídia Sem Máscara, 21.4.2014):
“A torrente de elogios que Gabriel García Márquez recebe de maneira
póstuma, horas depois de sua morte no México, não é imerecida quando
se pensa no formidável homem de letras que ele era. Entretanto, o prêmio
Nobel de literatura foi também um ativista que aderiu a teses políticas
repudiáveis que o levaram a cometer erros cujos efeitos recaíram sobre
sua pátria e seus compatriotas. Esse aspecto de sua vida trata de ser
convertido por alguns em um tabu acerca do qual está proibido discutir.
Nademos, pois, contra a corrente, para que a liberdade de pensamento
não seja sepultada pelo peso esmagador de alguns elogios a um homem
que dizia lutar pela liberdade, ao mesmo tempo em que defendia a
ditadura mais liberticida que o continente americano tenha conhecido”.
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Rompimento com Mario Vargas Llosa
O escritor peruano Mario Vargas Llosa, laureado com o Prêmio Nobel
de Literatura em 2010 e outro ícone do “Realismo Mágico” latinoamericano, era esquerdista na juventude.
Porém, após frequentar, em 1980, o Woodrow Wilson Center,
Washington (EUA), leu “The Road to Serfdom”, de Friedrich Hayek. Neste
livro de filosofia política, Llosa descobriu a ideologia liberal, base do seu
pensamento durante a década de 1980. Ao ler também, entre outros, o
economista Milton Friedman, encontrou uma maneira de conceber a
economia política distinta das fórmulas marxistas e neomarxistas. Era o
início da sua conversão ao que muitos escritores latino-americanos
chamaram de “a coisa neoliberal” (WILLIAMS, 2003:29-30).
Antes disso, Vargas Llosa desferira um soco certeiro em García
Márquez, que ficou com o olho esquerdo roxo. A briga ocorreu em 1976,
durante encontro de escritores no México. Pôs fim a uma amizade de
mais de uma década. O motivo da discórdia é ignorado.
Uma versão corrente, no entanto, aponta que Gabo teria sugerido a
Patricia Llosa a separação de Mario, por uma suposta infidelidade do
marido.
Outra versão assegura que Patricia, para se vingar do esposo, insinuoulhe um relacionamento dela com Márquez.
O escritor peruano afirmou que o motivo da desavença vai para o
túmulo com os envolvidos: “É um pacto entre García Márquez e eu. Ele
respeitou isso até a sua morte e vou fazer o mesmo”.
Apesar da rusga, Llosa lamentou a morte de Gabo e assinalou ter
acontecido com ele o que todo escritor gostaria que acontecesse: “Que
sua obra sobreviva” (Folha de S. Paulo, 24.4.2014).
Realismo mágico
Otto Maria Carpeaux escrevia sobre o “Realismo Mágico”:
“A primeira descoberta dos ‘mágicos’ foi a de esquecidos extratos de
consciência e até de religiões esquecidas debaixo da superfície civilizada,
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sobretudo em populações rurais de regiões atrasadas e menos acessíveis.
Quase ao mesmo tempo a bruxaria e outras superstições foram
identificadas como resíduos de religiões pré-cristãs. (...)
“Mentalidade semelhante, mas muito atenuada, inspira os romances
de Giono, que descobriu na Provença os encantos heroicos da Odisseia.
(...)
“As superstições da gente mediterrânea também povoam os contos e
romances do italiano Enrico Pea. (...)
“Superstições populares e esquecidos ritos mágicos também aparecem
nos romances rústicos da inglesa Mary Webb. (...)
“O fino crítico Momigliano observou logo a diferença: os movimentos
quase hieráticos, a atmosfera onírica, a irrealidade fantástica dessa
realidade tão fielmente observada”.
Na América Latina, o escritor argentino Jorge Luis Borges foi o
precursor da corrente “realismo mágico”. Seu livro Labyrinths foi a pedra
de toque da literatura latino-americana, na década de 1960:
“Esta expresión fue acuñada por Franz Roh para designar las
pinturas alemanas de la ‘Neue Sachlichkeit’ (Nueva Objetividad). El
escritor cubano Alejo Carpentier se apropió luego de ella y a mediados
del decenio de 1940 la rebautizó como ‘lo real maravilloso’. La aplicó a
los singulares escritos de una serie de autores latinoamericanos; las
obras de ficción de estos reflejaban la historia turbulenta e fantástica de
su continente. Para los europeos, esta literatura parecia romper las
fronteras del realismo narrativo y proclamar una nueva visión de la
realidad.
“Borges era ciertamente extraño, fantástico e nuevo. Pero también era
argentino, y la expresión de Carpentier fue entregada al consumo
internacional; el realismo mágico, una especie de fórmula académica,
pronto llegó a designar un género dentro de una corriente literaria. (...)
Cuando en 1967 García Márquez publicó ‘Cien años de soledad’, pareció
que el realismo mágico había encontrado su verdadero producto ejemplar.
García Márquez era un escritor de sensualidad tropical, de violento
alcance imaginativo, que celebraba el Caribe; su estilo jugoso, sabroso y
los abundantes artifícios y malabarismos de ficción respondían
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ampliamente a lo que sugeria Carpentier sobre un exuberante
antinaturalismo” (WOODALL, 1999:31).
Ao escrever sobre “Cem Anos de Solidão”, Vargas Llosa (2011:375)
enalteceu a imaginação desenfreada de García Márquez: sua cavalgada
pelos reinos do delírio, a alucinação e o insólito, levaram-no a construir
castelos no ar. Estava profundamente ancorado na realidade da América
Latina.
O Prêmio Nobel
Gabriel García Márquez recebeu o prêmio Nobel de Literatura em
1982. Na ocasião, proferiu inesquecível discurso. Segundo o seu tradutor
brasileiro Eric Nepomuceno (MÁRQUEZ, 2011, apresentação), García
Márquez era um “encantador de plateias”:
“Os discursos do ganhador do Prêmio Nobel nos ajudam a
compreender mais profundamente a vida dele e nos revelam suas maiores
obsessões como escritor e cidadão: a fervorosa vocação para a literatura,
sua polêmica proposta de simplificar a gramática, a paixão pelo
jornalismo, os problemas da Colômbia e a lembrança emocionada de
amigos escritores como Julio Cortázar e Álvaro Mutis, entre muitos
outros”.
Em A solidão da América Latina (Estocolmo, Suécia, em 8 de
dezembro de 1982), o premiado escritor colombiano assim encerrava sua
locução (MÁRQUEZ, 2001:28):
“Num dia como o de hoje, meu mestre William Faulkner disse neste
mesmo lugar: ‘Eu me nego a admitir o fim do homem.’ Não me sentiria
digno de ocupar este lugar que foi dele se não tivesse a consciência plena
de que, pela primeira vez desde as origens da humanidade, o desastre
colossal que ele se negava a admitir há quase 32 anos é, hoje, nada mais
que a simples possibilidade científica. Diante desta realidade assombrosa,
que através de todo o tempo humano deve ter parecido uma utopia, nós,
os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, nos sentimos no
direito de acreditar que ainda não é demasiado tarde para nos lançarmos
na criação da utopia contrária. Uma nova e arrasadora utopia da vida,
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onde ninguém possa decidir pelos outros até mesmo a forma de morrer,
onde de verdade seja certo o amor e seja possível a felicidade, e onde as
estirpes condenadas a cem anos de solidão tenham, enfim e para sempre,
uma segunda oportunidade sobre a terra”.
Cem anos de solidão
Considerado a obra-prima de Gabriel García Márquez, “Cem anos de
solidão” foi publicado em 1967. Principalmente por esta obra, o escritor
foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura.
O livro narra a incrível e triste história do clã dos Buendía, uma
estirpe de solitários para a qual não será dada uma segunda oportunidade
sobre a terra. A saga dos Buendía se desenrola em anos de guerra e
decadência, na fictícia cidade de Macondo:
“O pano de fundo é uma Colômbia cindida pelo enfrentamento
histórico e sangrento entre conservadores e liberais, que remonta ao
século 19 e que persiste até os dias de hoje, dando atualidade ao livro.
“Também é possível interpretá-lo como uma metáfora do isolamento
e da desesperança da América Latina na primeira metade do século 20.
“A sensação de repetição e ao mesmo tempo a quantidade imensa de
personagens confundem, mas vão construindo uma sensação de
catástrofe, fecho inescapável da saga.
“O livro é influenciado por fatos e personagens que fizeram parte dos
primeiros anos da vida de Gabo” (Sylvia Colombo, Obra máxima, narra
catástrofe inescapável, Folha de S. Paulo, 18.4.2014).
Para Vargas Llosa (2011:377-378) todos os personagens do romance
ostentam uma marca fatídica, a solidão:
“Todos ellos luchan, aman, se juegan enteros en empresas
descabelladas o admirables. El resultado es siempre el mismo: la
frustración, la infelicidad. Todos son, tarde o temprano, burlados,
humillados, vencidos en las acciones que acometen. Desde el fundador
de la dinastía, que nunca encuentra el camino del mar, hasta el último
Buendía, que vuela com Macondo, arrebatado por el viento. (...)
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“Como cualquiera de los Buendía, los hombres nacen en América, hoy
dia condenados a vivir en soledad, y a engendrar hijos con colas de cerdo,
es decir monstruos de vida inhumana e irrisoria, que morirán sín realizarse
plenamente, cumpliendo un destino que no ha sido elegido por ellos”.
Dentre tantas outras magníficas passagens da obra, selecionei as que
mais me marcaram:
“Entraram no quarto de José Arcadio Buendía, sacudiram-no com toda
a força, gritaram-lhe ao ouvido, puseram um espelho diante das fossas
nasais, mas não puderam despertá-lo. Pouco depois, quando o carpinteiro
tomava as medidas para o ataúde, viram pela janela que estava caindo uma
chuvinha de minúsculas flores amarelas. Caíram por toda a noite sobre o
povoado, numa tempestade silenciosa, e cobriram os tetos e taparam as
portas, e sufocaram os animais que dormiam ao relento. Tantas flores
caíram do céu que as ruas amanheceram atapetadas por uma colcha
compacta, e eles tiveram que abrir caminho com pás e ancinhos para que o
enterro pudesse passar” (sobre a morte de José Arcádio Buendía).
“Extraviado na solidão do seu imenso poder, começou a perder o
rumo. Incomodava-o o povo que o aclamava nas aldeias vencidas, e que
lhe parecia o mesmo que aclamava o inimigo. Em toda parte encontrava
adolescentes que o olhavam com os próprios olhos, que falavam com a
sua própria voz, que o cumprimentavam com a mesma desconfiança com
que ele os cumprimentava, e que diziam ser seus filhos. Sentiu-se jogado,
repelido e mais solitário do que nunca. Teve a certeza de que seus
próprios oficiais lhe mentiam” (sobre a solidão de Aureliano Buendía).
“O Coronel Aureliano Buendía compreendeu de leve que o segredo
de uma boa velhice não é outra coisa senão um pacto honrado com a
solidão. (...)
“Alguém se atreveu, certa vez, a perturbar a sua solidão.
“– Como vai, coronel? – disse ao passar.
“– Aqui firme – ele respondeu. – Esperando o meu enterro passar”
(idem).
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“Estava previsto que a cidade dos espelhos (ou das miragens) seria
arrasada pelo vento e desterrada da memória dos homens no instante em
que Aureliano Babilonia acabasse de decifrar os pergaminhos e que tudo
o que estava escrito neles era irrepetível desde sempre e por todo o
sempre, porque as estirpes condenadas a cem anos de solidão não tinham
uma segunda oportunidade sobre a terra” (frase final do livro).
“O amor nos tempos do cólera”
Fala-se que Márquez considerava “O amor nos tempos do cólera” o
seu melhor romance. De todos os livros do colombiano, é também o de
que mais gosto.
Na mesma linha do “Realismo Mágico”, o romance se inspira na
relação amorosa dos pais do escritor. O casal enfrentou a resistência da
família da noiva à união e a distância física.
O livro narra o namoro não consumado entre o telegrafista Florentino
Ariza e a bela Fermina Daza. A relação contrariava o pai da moça. Ela
acabou se casando com o médico Juvenal Urbino, que voltava de uma
jornada de estudos na Europa.
Florentino esperou 54 anos, 7 meses e 11 dias para se reaproximar de
Fermina, após a insólita morte de Juvenal. O finado tentava resgatar o
papagaio de estimação, que fugira da gaiola, no alto de uma árvore da
mansão onde o casal vivia. Sofreu uma queda fatal.
O enredo se desenvolve na época em que a cólera era uma epidemia
disseminada na Colômbia.
Márquez escreveu que Florentino tinha a “firme determinação dos
amores contrariados”.
Pincei algumas frases marcantes do romance:
“Depois de cinquenta e quatro anos, sete meses, onze dias e noites,
meu coração finalmente se realizou. E eu descobri, para minha alegria,
que é a vida e não a morte que não tem limites”.
“Não sou nada. Não me curarei nunca na vida. Fui atingido pelo raio
do amor e me queimei além de qualquer cura. Ela é uma farpa que não
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pode ser retirada. Ela é parte de mim, onde quer que eu vá. Ela está em
todas as partes”.
“Então os piores anos da minha vida passaram. Contei os eternos
minutos um a um, enquanto esperava pela sua volta. Mas não me importo.
Ficarei de vigília por toda a eternidade. Ficarei de vigília até morrer, se
for preciso”.
“Não há maior glória do que morrer por amor”.
“Pode-se estar apaixonado por várias pessoas ao mesmo tempo, por
todas com a mesma dor, sem trair nenhuma. Solitário entre a multidão do
cais, dissera a si mesmo com um toque de raiva: o coração tem mais
quartos que uma pensão de putas”.
E finalmente a lapidar passagem do regresso do jovem médico Juvenal
Urbino, no navio que o trazia da Europa, prestes a atracar em porto
colombiano. Guardava consigo as boas lembranças do país natal.
Entretanto, à medida que observava do convés as águas poluídas e
infestadas de vibriões coléricos, reavivavam-lhe as mazelas ocultadas na
mente durante a temporada europeia:
“Mas era ainda jovem demais para saber que a memória do coração
elimina as más lembranças e enaltece as boas e que graças a esse artifício
conseguimos suportar o passado”.
Viver para contar
Viver para contar (2003) contém parte das memórias de Gabriel
García Márquez, da infância até sua iniciação como jornalista e escritor.
Encerra-se a narrativa com a primeira viagem do colombiano à Europa.
Em epígrafe, elaborou frase lapidar:
“A vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda, e
como recorda para contá-la”.
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Narra a viagem que fez com a mãe a Aracataca, para vender o casarão
da família. Já se iniciara no jornalismo e admirava a paisagem no barco
que os transportava:
“Com os cotovelos na balaustrada do convés, tentando adivinhar o perfil
da serra, fui surpreendido de repente pela primeira lanhada da nostalgia”.
Depois apanharam o trem até Aracataca:
“Em comparação com o que tinha sido em outros tempos, não apenas
aquele vagão, mas o trem inteiro era um fantasma de si mesmo”.
Passaram pela única fazenda bananeira do caminho, com o nome
“Macondo” escrito no portal. Desde menino achava que esta palavra
tinha “ressonância poética”. Segundo a Enciclopédia Britânica, em
Tanganica existe a etnia errante dos “makondos”.
Em Aracataca, o médico amigo observou sobre o esvaziamento da
cidade:
“De noite é pior, porque dá para sentir que os mortos andam soltos
pela rua”.
Márquez recordou “a oficina de ourivesaria onde meu avô passava
suas melhores horas fabricando os peixinhos de ouro de corpo articulado
e minúsculos olhos de esmeraldas, que davam a ele mais prazer do que
dinheiro”.
Lembrou as matanças, nas brigas de sábado, após o pagamento dos
empregados das companhias bananeiras:
“Numa tarde qualquer ouvimos gritos na rua e vimos um homem sem
cabeça montado em um burro”.
Falou sobre o namoro dos pais, história de “amores contrariados”,
porque a família materna fazia oposição:
“Decidi usar essa memória em ‘O amor nos tempos do cólera’, eu,
mesmo passado de meus cinquenta anos, não consegui distinguir os
limites entre a vida e a poesia”.
E concluía:
“Era esse o estado do mundo quando comecei a tomar consciência de
meu âmbito familiar e não consigo evocá-lo de outro modo: pesares,
saudades, incertezas, na solidão de uma casa imensa”.
Relembrou a queda do avô, que inspirou o episódio da morte de
Juvenal Urbino, no mesmo romance:
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“Por puro milagre não morreu certa manhã em que tentou apanhar o
papagaio cegueta que tinha trepado nos tonéis. Tinha conseguido agarrálo pelo pescoço quando escorregou na passarela e caiu no chão, de uns
quatro metros de altura. Ninguém conseguiu entender, e muito menos
explicar, como conseguiu sobreviver com seus noventa quilos e seus
cinquenta e tantos anos. Aquele foi para mim o dia memorável em que o
médico examinou-o nu na cama, palmo a palmo, e perguntou a ele o que
era uma velha cicatriz de meio polegada que descobriu em sua virilha:
“ – Foi um tiro na guerra – disse meu avô”.
Ainda sobre o avô:
“Meu avô só fazia peixinhos de vez em quando, ou quando preparava
um presente de casamento. (...)
“Não consigo imaginar um meio familiar mais propício para a minha
vocação que aquela casa lunática, em especial pelo caráter das numerosas
mulheres que me criaram”.
O homem em busca de si mesmo
Impressionante passagem das memórias Viver para contar (2003) fixa
a imagem derradeira de Gabriel García Márquez.
Antes de ficar famoso, Gabo morava em uma república de rapazes.
Alguns anos após, preparava-se para passar sua primeira temporada em
Paris. Já se tornara nacionalmente conhecido como jornalista de talento.
Márquez estava na estação rodoviária de Cartagena e encontrou-se
com Lácides, porteiro do edifício onde ficava a república em que vivera
no passado recente:
“Atirou-se em cima de mim com um abraço de verdade e os olhos em
lágrimas, sem saber o que dizer nem como me tratar. No final de uma
atropelada troca de palavras, porque seu ônibus chegava e o meu saía, me
disse com um fervor que me bateu na alma:
“– O que eu não entendo, dom Gabriel, é porque o senhor nunca me
disse quem era.
“– Ah, meu caro Lácides – respondi, mais dolorido que ele – eu não
podia dizer porque até hoje nem eu mesmo sei quem sou”.
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Montes Claros no cenário cultural
Dário Teixeira Cotrim*

Montes Claros é a “Cidade da Arte e da Cultura”, isso no dizer do
saudoso confrade, o dramaturgo Reginauro Silva. E ele tinha razão
quando assim afirmava, haja vista a presença dos intelectuais Darcy
Ribeiro e Cyro dos Anjos na Academia Brasileira de Letras. Aliás, a
literatura montes-clarense não se resume somente nestes dois “monstros”
da literatura brasileira; há, ainda, uma gama enorme de pessoas que
honram e enobrecem as letras e a história antiga da nossa aldeia. Para
ilustrar o que dissemos, registramos aqui com subido orgulho os nomes
de Hermes de Paula, Cândido Canela, Urbino Vianna, Nelson Vianna,
Simeão Ribeiro Pires, Olyntho da Silveira, João Valle Maurício, Henrique
de Oliva Brasil entre outros in memoriam. Por outro lado, os trabalhos
memoráveis dos escritores Wanderlino Arruda, Yvonne de Oliveira
Silveira, Petrônio Braz, Felicidade Tupinambá Graça, Manoel Hygino
dos Santos, Haroldo Lívio e tantos outros ilustres estudiosos, fizeram e
fazem da história de Montes Claros uma das mais belas e bem
interessantes das cidades mineiras, quiçá, brasileiras.
Na verdade, essa relação de nomes ilustres não se encerra por aqui...
Em vista disso, disse com muita propriedade a centenária escritora
Yvonne Silveira sobre o tema proposto: “E como são felizes as cidades
que possuem um filho que ama e admira o seu passado, conseguindo
perpetuá-las na História”.

*

Historiador IHGMG/IHGMC e da Academia Montesclarense de Letras.
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A produção de livros em Montes Claros revela que a sua atividade
literária está em plena ebulição, pois se publicam, anualmente, mais de
uma centena de livros com gêneros diversificados, somente no mercado
editorial local. Hoje, acontece no atelier da artista plástica, Felicidade
Patrocínio o “Clube de Leitura”, com análise de obras literárias de autores
montes-clarenses e norte-mineiros. Também acontece ali o “Escambo de
Livros” onde os visitantes podem adquirir livros, novos e usados, por
preços simbólicos, ou a troca de livros seus por outros livros em
exposição. O interesse maior do evento é a circulação dos livros para
melhor utilização entre os leitores.
A cidade de Montes Claros atualmente conta com várias Academias
de Letras. Vejamos: Academia Montesclarense de Letras – AML,
Academia de Letras, Ciências e Artes do São Francisco – ACLECIA,
Academia Feminina de Letras de Montes Claros – AFLMC, Academia
Maçônica de Letras do Norte de Minas – AMLENM e do Instituto
Histórico e Geográfico de Montes Claros – IHGMC. Em tempos passados
foi criado por Luís Carlos Novaes e Manoel de Oliveira (Tio Manoel) a
Academia Juvenil de Letras – ACAJUL e, em estado adormecido,
encontra-se agora a Associação dos Poetas Populares e Repentistas do
Norte de Minas – APPRNM. Com objetivos idênticos os grupos “As
Amigas da Cultura” e a “Confraria da Prosa” fazem, brilhantemente, um
trabalho de grande importância na valorização e na preservação das
nossas tradições e dos nossos costumes.
Também faz parte do meio cultural de Montes Claros o Corredor
Cultural “Padre Dudu“. Nele está localizado o prédio da Secretaria
Municipal de Cultura e o Museu Regional de Montes Claros, este que é
administrado pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.
Em tal ponto do entorno da Praça da Matriz encontram-se vários casarões
e outras edificações antigas que representam o inicio da criação da cidade,
todos catalogados no arquivo do Patrimônio Público Municipal sob a
responsabilidade de Raquel Mendonça. No prédio do Centro Cultural
“Hermes de Paula” localiza-se a Biblioteca Pública Municipal “Antônio
Teixeira de Carvalho”, com um acervo de mais de quarenta e cinco mil
volumes. Infelizmente, os nossos governantes nada fazem para supri-la
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de novos livros, principalmente de obras literárias de autores da terra, de
móveis decentes, informatizando-a para melhor atender aos seus inúmeros
usuários. Também é no mesmo prédio do Centro Cultural que acontece o
Salão Nacional de Poesia – PSIU POÉTICO, evento que já faz parte do
calendário cultural da cidade. Do mesmo modo, as fitas multicoloridas
das Festas de Agosto (marujadas, caboclinhas e catopés) oferecem aos
visitantes um painel de beleza inconfundível na apresentação e
representação simbólica e artística durante as comemorações das
tradicionais festas religiosas (Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito). Trata-se de uma tradição enraizada nos costumes
do nosso povo e fortalecida a cada ano que passa pelo Festival Folclórico
de Montes Claros, que é organizado pela prefeitura municipal. As dezenas
de grupos de serestas, com destaque para os de “João Chaves” e “João
Valle Maurício”, encantam-nos sob a luz prateada das noites enluaradas
na Praça da Matriz. O Grupo Banzé é uma referência internacional da
cultura mineira em vários países do mundo.
Na história da pintura montes-clarense alguns nomes sobressaem para
o mundo das artes plásticas. Vejamos: Konstantin Christoff, Godofredo
Guedes, Ray Colares e Yara Tupinambá. Com a mesma distinção de
Honra ao Mérito, o quadrinista Marcelo Eduardo Lelis de Oliveira e o
desenhista Samuel de Souza Figueira enobrecem os valores culturais de
nossa gente. Por tudo isso e por muito mais, podemos afirmar
categoricamente que Montes Claros é a “Cidade da Arte e da Cultura”.

Vozes da fronteira sul
A chegada do Pe. Roque
Nelson Hoffmann*
No dia 3 de maio de 1626, o Pe. Roque Gonzales de Santa Cruz
adentrou o solo gaúcho e fundou a Redução de São Nicolau. Há tempos
que o Padre tencionava ingressar em terras sul-rio-grandenses, mas o
empecilho chamava-se Nheçu. A prudência mandava esperar.
O Pe. Roque Gonzales tinha uma vida dedicada à causa missionária
indígena. Embora de família da nobreza espanhola de Assunção, Paraguai,
privara com índios desde a infância. E desde a infância trazia a vocação
religiosa. Ordenou-se padre secular, em 1599.
Seu primeiro trabalho apostólico consistiu em missão junto aos
silvícolas da região de Maracaju, Paraguai. A estada entre os índios foi
breve, más bem sucedida e muito marcante. Consta que sua ação ficou
lembrada por gerações e o sucesso fez com que fosse chamado à capital,
para assumir como cura da Catedral de Assunção. A integridade de sua
conduta, a firmeza de seu caráter, a força de sua personalidade, tudo
contribuiu para que, em 1609, já fosse convocado para vigário geral da
diocese.
O Pe. Roque não queria honras; queria a salvação dos índios. Pediu
dispensa do ministério secular e obteve licença para ingressar na
Companhia de Jesus. Além de colégios, residências e outros misteres, os
padres jesuítas cuidavam das missões indígenas.
Era o sonho do Pe. Roque. A primeira missão que lhe coube, como
jesuíta, foi uma espécie de “missão impossível”: pacificar os ferozes

*

Escritor gaúcho: romancista, ensaista, historiador, reside em Roque Gonzales, RS.
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guaicurus, índios nômades do Chaco. Estes eram temidos e ninguém
acreditava que o Pe. Roque voltasse com vida.
Voltou. Com os índios pacificados, e muitos batizados. O Pe. Roque
começava a mostrar a que viera.
Em 1611, foi enviado para a redução de Santo Inácio Guaçu, fundada
dois anos antes. Havia problemas na redução, e não eram poucos. O
Padre Roque Gonzales chegou e resolveu, conforme escreve D. Estanislau
A. Kreutz: Roque Gonzales, com seu tino eminentemente prático e sua
experiência pastoral, muitíssimo contribuiu no sentido de consolidar o
próprio sistema de reduções. Tanto assim que Santo Inácio Guaçu se
tornou, em definitivo, modelo de reduções futuras, as quais vieram a
somar mais de trinta.
A partir daí, o Pe. Roque Gonzales não para mais. Descendo o rio
Paraná, funda a redução de Santana, em 1615. Segue-se a fundação de
Itapua e a consolidação de Jaguapoa, em 1618. Já em aproximação ao rio
Uruguai, funda Concepción, Argentina, em 1619. Preparava, assim, um
ponto de apoio para o ingresso no hoje território do Rio Grande do Sul.
Em solo gaúcho, à esquerda do rio Uruguai, no vale do rio Ijuí,
comandava Nheçu, cacique e pajé de grande prestígio. Este não
simpatizava com a chegada do homem branco, era-lhe mesmo hostil.
Foram precisos quase sete anos de negociações até que a entrada do Pe.
Roque fosse permitida. A data que se pode dar como marco é de 3 de
maio de 1626, quando é fundada oficialmente a Redução de São Nicolau,
afirma o historiador Mário Simon, sobre a entrada e chegada do Pe.
Roque Gonzales.
Depois, o Pe. Roque fundaria ainda outras reduções mais, em solo
rio-grandense-do-sul. Ao final, só mesmo golpes de macaná conseguiram
parar o intrépido Padre. Em 15 de novembro de 1628, na recém-fundada
redução de Caaró.
Clovis Lugon, em seu livro clássico sobre as reduções guaranis,
escreveu (3a ed., pp. 40/1): No vale do Paraná. o Padre Gonzales
desenvolvera uma atividade extraordinária, estendendo suas fundações
desde Entre-Rios, na direção sul, até às margens do Uruguai e mais além,
na região que iria tornar-se a mais próspera da República Guarani.
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A referência à região que iria tornar-se a mais próspera é uma alusão
aos hoje tão celebrados Sete Povos das Missões. Estes surgiriam bem
mais tarde e teriam seu apogeu mais de um século depois. No entanto, as
bases desses futuros e prósperos Sete Povos das Missões estavam sendo
lançados aqui, pelo Pe. Roque Gonzales de Santa Cruz. Quem tal observa
e registra é o mesmo Clovis Lugon, (3a ed., p. 43): A importância e o
significado das missões guaranis livres viam-se finalmente reconhecidos.
(...).
(...). Basta examinar no mapa a situação e a extensão do território
ocupado para nos sentirmos empolgados pela amplitude da obra criada
em menos de trinta anos por alguns missionários isolados.
(...). A organização (...), deveria aperfeiçoar-se até o fim, sempre na
mesma linha traçada no começo. Por volta de 1630, adquirira, no
essencial, a sua forma definitiva.
Em turismo, hoje, fala-se muito em Sete Povos das Missões, sua
arquitetura, sua estatuaria, sua arte. Tudo, deveras grandioso. Esquecemse, porém, as origens, as causas, a fonte primeira de toda essa
grandiosidade. Esquece-se o começo, a história de como tudo começou.
E tudo começou quando o Pe. Roque Gonzales de Santa Cruz pisou
em solo gaúcho, plantou a Cruz de Cristo e fundou São Nicolau. No dia 3
de maio de 1626.
A chegada do Pe. Roque é o começo da História do Rio Grande do
Sul.

Índios
Ruy Nedel*

Existem cerca de dois mil e duzentos (2200), índios Guarani no RGS.
Isto que a sua população aumentou a partir da promulgação da
Constituição de 1988. Os Kaiganges proliferaram mais desde então.
Somam hoje em tomo de vinte e oito mil habitantes.
Levando-se em conta que a nação tape-guarani formava o maior
contingente populacional até a conquista ibérica, sobrepondo-se até ao
somatório das demais nações indígenas no atual RGS, pode-se afirmar a
iminência de sua extinção.
É de estarrecer constatar que o total da nossa população somente
atingia os patamares pré-cabralinos (ou pré-colombianos), em 1850. Ora,
em 1850 já tinham sido trazidos havia vinte e seis anos levas de imigrantes
alemães que proliferavam com índices médios de mais de dez filhos por
casal. Além disso, mais de um século antes Portugal aportava aqui os
casais açorianos.
Escancaram-se duas constatações:
1 – A trágica dimensão do genocídio praticado pelos dois estados
ibéricos contra os autóctones!
2 – A quantidade de mortes havidas nas contínuas convulsões e
guerras nesta região.
A derrocada das Missões, depois da predatória ação dos bandeirantes,
liquidou de vez com o gosto de viver dos Guarani.

*

Escritor gaúcho, historiador, ensaísta, romancista. Reside em Cerro Largo (RS).
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O índio perdido
Joga-se à toa
De vida e sentido
Seu mundo esboroa...
A partir de 1750 a alternância de poder sobre os Sete Povos, ora
espanholas, ora lusitanas estraçalharam os laços familiares dos Guarani
missioneiros. Quando à posse de um lado seguiam-se incessantes
investidas, militares ou aventureiras da outra parte imperialista.
Depois de reconquistadas as Missões Orientais do Uruguai pelos
espanhóis, seus administradores adotaram todos os tipos de rapinagem e
truculências possíveis.
O administrador
Lhe aplica o açoite
Em auge furor
O índio se afoite
A ser indolente
Parece demente
Ausente a e. ressão
Pra nada mai presta
o silêncio lhe resta
Que é como diz: NÃO!
Aventureiros avançavam sobre Missões para satisfazer seus impulsos
sexuais porque lá havia mulheres em abundância e sem dono.
Os índios missioneiros perderam tudo: a pátria; as cidades; os templos;
as casas; o gado; as terras; a agricultura; as indústrias; as artes. Perderam
até o direito a uma esposa e a constituir família.
A cúpula administrativa de vice-reinado resolveu agir. Havia despesas
na manutenção da posse e nenhum lucro. No templo dos jesuítas os reis
de Espanha usufruíam polpudos rendimentos das Missões e estes
sustentavam Buenos Aires. Ora, os jesuítas estavam expulsos. Nem a
Ordem da Companhia de Jesus existia mais. Dentro do descalabro ético,
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moral e de rapinagem pretendiam, de forma cínica, uma solução religiosa.
Colocaram ali os franciscanos para reedificarem os índios e fazê-los
trabalhar. Foi um desastre:
Então surge o frade
Que diz ser cristão
Quase lhe grita
Fazendo o alarde
Não és o jesuíta
De livro na mão.
Se fecha em mutismo
Expõe-lhe o nudismo
Do corpo e da mente
Em ato profano
Do Frei ‘indulgente’
Só sente o abano
De atroz chibatada
Mais ânsia arvorada
De cópulas e taras
Expondo as varas
Às índias havidas
Por posse e repasto
Deixando um rastro
De párias paridas
Com tantas sevícias
Nas índias tão ternas
Tornando-as eternas
Potrancas de amor...

Em pleno século XX o positivista Borges de Medeiros, presidente
(governador), do RGS também resolveu agir a seu modo em “defesa” dos
índios. Juntou os restos das várias nações ainda existentes, entre elas, as
nações Kaigangues, lbiraiaras e Guarani. Guenoas, charruas, minuanos e
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carijós estavam extintos há tempos. Alojou-os, como bichos da mesma
espécie, em um belo jardim zoológico no norte do estado. Os índios
missioneiros já não completavam o número de quatrocentos viventes.
Foi nessa situação vergonhosa e nauseabunda que chegamos à
constituinte de 1988 com o dever cívico de resgatar os direitos da pessoa
humana, o direito de ir e vir do cidadão, as garantias individuais e os
direitos dos povos...
É preciso dizer ou escrever mais?!

Lucindo Filho:
trajetória intelectual*
Marcelo Monteiro dos Santos**

A quem melhor cabe relembrar os mortos senão aos
contemporâneos que os conheceram e amaram? E é
bom e grato e piedoso relembrá-los. Os mortos, por
mais ilustres que hajam sido, têm sempre diante de si
uma eternidade inteira para ficarem de todo esquecidos.
Raimundo Correia1

Lucindo Pereira dos Passos Filho morreu em 1896. Sim, começaremos
esse bosquejo biográfico pelo fim da vida do biografado. Vamos partir
das informações contidas no seu inventário post mortem para descobrir o
que a morte pode revelar acerca da vida de um homem. Morto em
Vassouras, município do vale do Paraíba Fluminense, em primeiro de
julho, seu inventário foi aberto pela segunda esposa, Amélia Pereira dos
Passos, em 1897, decorrido o tempo tradicional de luto.
Família numerosa, dos nove filhos de Lucindo seis ainda eram
menores e Virgílio, homenagem ao poeta latino, tinha apenas alguns
meses. Aberto o inventário iniciava-se o arrolamento dos bens, a busca
*
1

Trabalho apresentado na Academia de Letras de Vassouras
CORREIA, Raimundo. Poesia Completa e Prosa. Lucindo Filho. Rio de Janeiro: Editora José
Aguilar, 1961, p. 468.
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pelos possíveis credores e devedores e, por fim, a repartição da herança.
Mas a história foi outra. Na abertura do inventário declarou-se que: “Com
os bens sujeitos a inventário constam de livros, alguns móveis e a
Tipografia do Vassourense”.2 Não havia joias, imóveis, apólices de
seguros, títulos da dívida. Bens tão comuns aos homens que fizeram
riqueza com o café alguns anos antes na mesma cidade. Havia livros,
muitos livros. Da avaliação do monte-mor realizada pelos designados do
juiz local constavam:
Três mil e dez livros encadernados diversos [...]; setecentos e
trinta e nove ditos brochados [...]; vinte estantes diversas de
madeira e de ferro [...]; uma mobília austríaca composta de dois
aparadores, um sofá e doze cadeiras pequenas [...]; uma chaise
longue austríaca em mau estado [...]; uma mobília incompleta
composta de dois dunquerques, dois aparadores, um sofá, três
cadeiras de braços e quatro ditas pequenas [...]; um sofá e uma
cadeira de couro em mau estado [...]; um relógio para cima de
mesa, de mármore preto, parado e desconsertado [...].3

A descrição dos bens acima revela claramente uma biblioteca. Livros,
estantes, sofás e cadeiras. Podemos imaginar um ambiente espaçoso e
muito utilizado, isso talvez pela descrição de móveis velhos, gastos,
incompletos. Lucindo possuía seguramente uma das maiores bibliotecas
de Vassouras, menor apenas que a biblioteca pública, para onde, vale
lembrar, frequentemente doava livros. Nosso personagem era um homem
letrado. Na morte, nada tinha além de livros; e algo mais: uma tipografia,
a “Typographia do Vassourense”.

2

3

Inventário post mortem. Lucindo Pereira dos Passos Filho. Centro de Documentação Histórica
– Universidade Severino Sombra, Vassouras. Documento 104664646001, fl. 2v.
Idem, ibdem, fl. 16.
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Uma tipografia composta de um prelo manual para impressão,
uma prensa pequena, também para impressão, uma prensa muito
estragada, uma máquina para cortar papel, um pequeno aparelho
para numerar, seis mesas diversas, cinquenta e sete pares de
caixas, um armário com porta de vidro, um relógio de parede
(velho) e um armário grande de madeira [...].4

Estes eram os bens do falecido. Os avaliadores, Ernesto Augusto e
Argemiro Daniel, não se furtaram em frisar o quanto algumas peças eram
“velhas” e “estragadas”, denunciavam seu uso por muitos anos. A
tipografia descrita funcionava desde 1882 em imóvel alugado na rua do
Barão de Vassouras, número 6. Nesse local foram impressos jornais,
livros e uma gama de outros textos. Dali saiu semanalmente o
Vassourense, cuja epígrafe trazia a alcunha de “imparcial, noticioso e
literário”. Lucindo foi proprietário e redator do periódico por catorze
anos.
A morte revelara sua preciosa biblioteca, que valeu o pedido de um
vereador da Câmara Municipal para que fosse comprada e incorporada à
Biblioteca Municipal dada a sua dimensão e valor das obras.5 Infelizmente
isso não ocorreu. A biblioteca foi a leilão. Hoje nada se sabe dela. Figura
pública na cidade aglutinava certa elite letrada local e mantinha intenso
contato com intelectuais que circulavam pelo país. Aqui deixamos claro
como compreendemos essa figura: intelectual que contribuiu para o
estabelecimento de uma opinião pública através de sua atividade
jornalística, cuja erudição inspirava a muitos. Sua casa, e biblioteca, eram
lugares de atração para jovens escritores.
Lucindo Filho chegara a Vassouras entre 1871 e 1873, ainda não é
possível precisar. Após retornar da Guerra do Paraguai (1865-1870),
onde serviu no corpo de médicos, voltou ao exterior em uma missão no
Uruguai, ao que parece de forma voluntária. Tinha terminado seus

4
5

Ibdem, fl. 16.
RAPOSO, Ignácio. História de Vassouras. Niterói: SEEC, 1978, p. 154.
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estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para onde o pai
havia se mudado para acompanhá-lo. Estudou antes disso no Colégio D.
Pedro II, estabelecimento de ensino que formava, no século XIX, os
quadros para a política e burocracia do país. Lucindo escolhera seguir a
profissão do pai, que também havia se formado no Rio de Janeiro. Ainda
nessa quadra da formação acadêmica vale salientar algo: Lucindo era
pardo, filho de pai negro que fora prestigiado advogado na cidade mineira
de Mariana na primeira metade do século.
Nenhum espanto para os dias de hoje, sendo otimista, mas vale essa
nota ao tomarmos o contexto social e histórico brasileiro no período em
questão. Lucindo Filho vinha de uma família de pessoas negras e mestiças
que, todavia, pelo menos há algumas gerações, passavam longe da
condição escrava. Seu avô paterno era advogado e proprietário de terras
na região de Diamantina, Minas Gerais. O pai tornou-se médico e depois
professor de latim no mesmo colégio onde o filho estudou, o d. Pedro II,
em 1865. Aposentou-se em 1889, vindo falecer dois anos depois na casa
do primogênito, em Vassouras.
Não objetivamos nesse ensaio escrever páginas laudatórias a esses
personagens. Passou o tempo no qual as biografias compunham-se em
extensos elogios vazios de crítica. Contudo, a história mostra que esses
homens foram singulares – todos são é bem verdade – mas esses,
especialmente, pela dimensão que assumem a partir de sua atividade
intelectual no contexto analisado. Mas voltemos ao nosso biografado.
Em 1871, servindo no Uruguai, Lucindo Filho, ao que parece,
trabalhava na contenção de uma epidemia. Dos arquivos garimpados até
o momento surgem vestígios incompletos, desconexos e parciais. Na
laboriosa e agradável tarefa do historiador de “colar cacos” de passado
vamos recompondo a trajetória desse personagem histórico. Em carta de
Dias da Cruz (1826-1878), enviada em abril de 1871 lemos o seguinte:
[...] Ilmo. amigo e colega Sr. Lucindo Filho.
Acabo de receber o seu bilhete / de despedida acompanhado de
/ sua apreciável tese – agradeço / uma e outra, e não podendo /
provavelmente ir dar-lhe um / abraço, por meio desta dou / -lhe
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os parabéns pela honrosa / decisão que tomou de ir socorrer os
nosso irmãos que sofrem .
Faço votos à Providência, para / que seja bem sucedido em tão /
nobre empresa, e para / nesse povo estrangeiro dê novo lustre ao
nome brasileiro [...].6

Das poucas cartas endereçadas a Lucindo na década de 1870, esta
demonstra que o jovem médico tinha aspirações humanitárias. Os
biógrafos de Lucindo Filho, ou melhor, as notas que foram escritas até
hoje, ressaltam sempre a disposição em servir ao próximo. Entretanto, ao
melhor estilo romântico é sempre prudente desconfiar desse já citado
estilo laudatório que marcam as biografias a época. As cartas nos ajudam
a pisar em solo firme para compreender o personagem e fazer afirmações
mais consistentes sobre sua vida.
Ainda sobre o assunto da carta acima há dois bilhetes na
correspondência de Lucindo, escritos em Montevidéu, sem data e
remetidos por Francisco Otaviano. Em um deles lemos: “[...] Sou amigo
de seu pai e estou / as suas ordens. Escreva me dizendo / em que posso
ser útil [...]”.7 Nos parece dessa forma que o jovem médico podia contar
com as redes de conhecidos e influência para se estabelecer e cumprir sua
missão no Uruguai.
Não vamos perscrutar por que Lucindo veio morar em Vassouras após
regressar do exterior. Pergunta insolúvel talvez. O que importa é que
veio. E logo se estabeleceu. A cidade oferecia a quem chegasse a vista de
um centro urbano próspero graças ao cultivo do café. Rubiácea plantada
em vastas propriedades rurais, cuidada pelas mãos negras dos escravos
trouxe luxo e riqueza para alguns e mudou, para o bem ou para o mal, a
vida de muitos. Transformada em vila em 1833, elevada a município em
1857, na década de 1870 Vassouras vivia o auge da produção cafeeira.
Com a construção da estrada de ferro D. Pedro II, a cidade ficou a apenas

6

7

Carta ao Dr. Lucindo Filho desejando boa sorte e apresentando o enfermeiro Antonio José
Henriques. Biblioteca Nacional. I-09,06,093. Fl. 01.
Bilhete a Lucindo Filho dizendo que está a disposição. Biblioteca Nacional. I-02,20,083. Fl.01.
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três horas da Corte. Enquanto na área rural o cenário era dominado pelas
fazendas, na área urbana brotaram ricos casarões, praças, ruas calçadas e
todo o tipo de serviço que uma cidade à altura de Vassouras podia
oferecer.
Mas algo faltava a Vassouras. Tinha lojas, modistas, oficinas,
cervejaria, teatro, biblioteca pública, vendedores de todo tipo, saraus e
bailes para animar a “boa sociedade”. Mas a cidade não tinha um jornal.
Não havia imprensa local. Uma folha sequer. Um município com quarenta
mil habitantes, ainda que a metade na condição de escravos, não dispunha
sequer de um periódico.
Corria a lenda, segundo o historiador Ignácio Raposo, de que um
ilustre membro da elite local não queria a criação de um veículo de
informação, pois, segundo ele, a imprensa era motivo de desavenças e
aquela sociedade era formada por famílias muito amigas.8 Dando crédito
ao historiador e à história, o primeiro periódico a circular em Vassouras
só apareceu em 1873. Coincidência ou não, depois da morte do
personagem citado acima. Na sua redação estava Alberto Brandão,
Rodolfo Leite Ribeiro, Herculano de Figueiredo e o nosso recém-chegado
à cidade, Lucindo Filho.
Dos três primeiros nada diremos aqui. Apenas que fizeram parte dessa
elite letrada local que muito contribuiu para as discussões numa esfera
pública naquela sociedade oitocentista. O Município, como foi batizado,
pertencia a Raymundo Macedo de Pimentel. Ele mesmo assina o editorial
do segundo número do periódico para justificar a existência do jornal e
corroborar a lenda contada por Ignácio Raposo, ao constatar que o jornal
havia sido mal recebido em Vassouras e a ideia de uma imprensa livre
ainda assustava aqueles que temiam a discórdia trazida pela livre opinião.9
Esse era o ambiente no qual Lucindo chegara a Vassouras. O Município,
depois de alguns anos sem circular (entre 1874-76) voltou em 1877
dirigido exclusivamente por ele.

8
9

Cf: RAPOSO, Ignácio, op. cit., p. 158.
O Município, nº02, 22 de junho de 1873.
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Na imprensa local duas atividades merecem destaque: a política e a
literatura. Para esta última começa a despontar um Lucindo Filho poeta e
tradutor. É possível acompanhar nas páginas dos periódicos locais e de
outras partes da província o recorrente nome de Lucindo assinado em
poesias e sonetos. Casado com Eulina Passos, com quem teve oito de
seus filhos, o poeta começou a aglutinar várias ocupações. Nunca
abandonara a profissão de médico. São inúmeros os anúncios de seus
serviços, inclusive no Almanaque Administrativo, Mercantil e Industrial
(o famoso Laemmert) – grande vitrine da sociedade oitocentista da
província do Rio de Janeiro – a partir de 1875.
Estabelecido em Vassouras, Lucindo torna-se professor em vários
colégios da cidade. Sabia latim, inglês e francês. Deu aulas nos colégios
Brandão e Calvet e dedicava longos editoriais para debater os problemas
da instrução primária no Brasil. A biblioteca friamente descrita pelos
avaliadores após sua morte – tendo por critério a divisão entre livros de
capa dura e brochuras – foi sendo ampliada ao longo do tempo, era
necessária a um homem de letras, professor, poeta e redator uma
biblioteca à altura de homem de erudição. Há referências de que fosse um
bibliófilo e colecionar de gravuras. Voltando ao inventário há recibos da
compra de livros: “Recebi do Sr. Elísio Pereira dos Passos a importância
de uma fatura de livros que mandei vir de Paris por ordem do Sr. Dr.
Lucindo Pereira dos Passos Filho [...]”.10
Longe de ficar encerrado em Vassouras, Lucindo viajava frequen
temente à Corte para visitar amigos, e provavelmente seu pai. Tinha
crédito em lojas da Corte como a Cardoso Pereira de Lima, situada na rua
da Quitanda, número 34. Em uma nota de compras anexada ao inventário
sabemos que consumia de lá artigos diversos como fitas, barbante, pó de
arroz, meias, tecidos, chocolates, botas, rendas, gravatas, guardanapos,
chapéu, cinto, tapete e livros, entre muitos outros. Pelas datas de compras
ele aparecia na loja pelo menos quatro vezes por mês.11 Há muitas notas e
recibos; Lucindo era um bom cliente, tinha crédito. Não deixava de ser
um bom vivant, no que há de mais positivo na expressão.
10
11

Inventário post mortem, op. cit., fl. 35.
Ibdem, fl. 36.
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Aliado aos dotes literários e à atividade de médico-jornalista, nosso
modesto personagem também era músico. Compunha especialmente
peças para piano. Valsas e polcas, entre elas.12 Para o prazer diletante
adquiriu um piano Gaveau em 1889, doado antes de morrer a sua esposa
e excluído do inventário.
Retornando à atividade de redator, Lucindo fundou em 1882 o
periódico Vassourense. Tendo adquirido a tipografia d’O Município em
1877, provavelmente era a mesma que agora fora rebatizada. Entre 1880
e 1881, a cidade viveu sua mais severa epidemia de febre amarela. A
doença, que há muito já assustava os moradores da cortes e demais
centros urbanos, ceifou vidas em Vassouras, inclusive redatores de outros
periódicos locais. Além disso, provocou um esvaziamento do centro
urbano. A maioria da população que podia fugiu para as áreas rurais,
onde ainda sem explicação a febre não se desenvolvia; ficaram os pobres.
Ficou Lucindo, trabalhando na Santa Casa de Misericórdia.
O Vassourense surgiu como um reanimador da vida social da cidade.
Debelada a epidemia há um grande esforço para mostrar à população da
província, onde paulatinamente o jornal ganha assinantes, que a cidade
renascia das cinzas, como uma fênix. Não havia mais riscos e o centro
urbano se tornara novamente habitável. Chama atenção aqui o curioso
fato de que mesmo o jornal tendo sido fundado quase um ano após o fim
da epidemia, existe uma grande preocupação em chamar a atenção da
sociedade e das autoridades municipais para a questão da “higiene
pública” com receio de que a falta de cuidados “higiênicos” criasse as
condições para o reaparecimento da doença:
O estado sanitário desta cidade é excelente, não há receio mais
que reapareça a epidemia de febre amarela. Contudo chamamos
a atenção da autoridade competente para os vendedores de
frutas verdes, que de vez em quando se veem pelas ruas.13
12

13

A Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, guarda algumas partituras compostas por Lucindo
Filho. Cf: http://acervo.bndigital.bn.br/sophia/externo/busca.asp, acesso em 10 de agosto de
2013.
Vassourense, nº 1, 19 de fevereiro de 1882, p. 3.
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[...] o que é fato é que, se a epidemia não tivesse declinado por
falta de combustível, e pela entrada do inverno, apesar de todas
as reclamações ainda estariam sendo enterrados cadáveres de
epidêmicos no cemitério atual tornando-o foco de infecção
permanente.14
Chamamos a atenção do fiscal da freguesia para o estado de
imundície em que se acham as ruas. Cortaram-lhes as barbas
com tesoura, mas esqueceram de passar a navalha.15

Podemos perceber pela forma como são veiculadas as notícias um
teor de alerta às autoridades municipais para que tomem as medidas
necessárias de modo a evitar que doenças, como a febre amarela,
reaparecessem. São comuns na seção do noticiário e no editorial esse tipo
de posicionamento em frente à Câmara Municipal. Nos exemplares por
nós pesquisados para elaboração desse ensaio, encontramos ainda a
publicação, na íntegra, de um relatório produzido pelo Doutor José
Teixeira, ao que parece, médico que compunha uma junta de higiene
enviada da Corte para tratar os doentes durante a epidemia de 1881. O
referido relatório foi dividido em onze partes e publicado do número
cinco ao quinze das edições do Vassourense em 1882. A partir da coluna
“epidemiologia”, o público poderia conhecer o que havia se passado no
decorrer da epidemia, como salienta Lucindo Filho:
Ainda está bem viva no espírito de todos a recordação da terrível
epidemia de assolou esta cidade nos anos de 1880-1881. Não
temos necessidade agora, nem queremos relembrar os quadros de
aflição dolorosa que se desenrolarão nesta triste época; ainda não
se apagaram os vestígios, que tão fundos e duradouros persistem,
entorpecendo e perturbando a marcha da nossa pequena marcha
social outrora tão serena e sossegada [...].

14
15

Vassourense, nº 3, 5 de março de 1882, p. 2.
Vassourense, nº12, 7 de maio de 1882, p. 1.
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Mas não devemos abusar do estado favorável em que se acha a
salubridade pública; é preciso dar mais importância aos
preceitos higiênicos, o que o simples bom senso indica. Não
parece que acabamos de sofrer tantas calamidades; a incúria e
desídia continuam a ser nota dominante no seio da população.
As ruas estão imundas, o cemitério municipal continua a receber
cadáveres, de todos os protestos particulares e oficiais, devendo
nós dar graças às circunstancias naturais que fizeram com que
não desmorone a eminência onde se fazem os enterramentos.
Se não nos cuidarmos, se continuarmos a preparar terreno,
veremos de uma nova semente fazer desenrolar-se outra
epidemia de febre amarela semelhante à que tanto nos
acabrunhou, e cuja história acaba de ser dada à luz pelo ilustrado
Sr. Dr. José Teixeira, no relatório que dirigiu ao presidente da
junta central de higiene pública.
O relatório do Dr. Teixeira é a historia exata da epidemia de
1881; e nós, publicando-o em nossas colunas, prestamos um
serviço ao público, ensinado-o a precaver-se dos males futuros,
e pondo-o de sobreaviso, pois se não tivermos cuidados, e se
não atendermos às exigências da higiene, poderemos ver
desenvolver-se uma febre qualquer de mau caráter, inda mesmo
que não seja o tifo americano.
Limpeza das ruas e quintais, e remoção do cemitério, eis o que
desde já é necessário que se faça.16

Nesse longo texto do editorial, o redator deixa bastante clara a função
do jornal Vassourense naquela sociedade. A publicação do relatório, nas
palavras do redator, tinha o objetivo de “prestar um serviço público” e
“ensinar a população” a precaver-se. Delineamos assim, o primeiro
aspecto dessa imprensa nascente na cidade de Vassouras de fins dos
oitocentos. A formação do redator pode nos ajudar a compreender a
extrema preocupação com a necessidade da limpeza da cidade e a correta
utilização do cemitério.

16

Vassourense, nº 5, 19 de março de 1882, p. 1.
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A tipografia de Lucindo contava em 1896 com quatro funcionários e
um gerente. Para além do periódico semanal, a tipografia prestava uma
série de outros serviços como encadernação, impressão de cartões,
panfletos, despachos da Câmara Municipal, impressão de livros. Sobre
essa última atividade vale uma nota.
Lucindo Filho não publicou nenhum livro de literatura em vida. Após
sua morte o filho Elísio organizou alguns poemas sob o título Flores
Exóticas, nada além. Entretanto, como tradutor Lucindo empreendeu a
publicação de poemas do escritor norte americano Longnfellow, reunidos
em Quatro poemetos de Longfellow (1882), Virgilianas (1884), do poeta
latino Virgílio, Novas Virgilianas (1888), do mesmo autor; publicou
ainda Estudos da Língua Portuguesa (1890), obra, ao que nos parece, de
filologia. Há ainda inúmeros trabalhos de medicina publicados em
periódicos variados e alguns reunidos em pequenos volumes.
Na década de 1880, Lucindo ganhou visibilidade graças à publicação
do Vassourense e do número cada vez maior de colaboradores ligados à
literatura nacional do período. Personagens como o jovem Olavo Bilac,
Lameira de Andrade, Raimundo Correia (então juiz de paz em Vassouras),
Lúcio de Mendonça, entre outros. Mesmo residindo em Vassouras ele
fazia parte de um grupo que pensava naquele período literatura, política e
de uma maneira mais ampla o que seria o Brasil no futuro. Quais projetos
de sociedade fariam o país alcançar a modernidade?
Ao caminhar para a conclusão deste ensaio biográfico podemos lançar
duas assertivas que corroboram a hipótese do título. A biografia enquanto
gênero permite conhecer vidas. Elucidar trajetórias individuais para
compreender o movimento da história. Na menor escala de observação são
sempre os indivíduos que movem a sociedade. Desse modo, ao analisar a
biografia de personagens como Lucindo Filho compreendemos a
complexidade de um indivíduo que circula por diferentes espaços, possui
muitas habilidades, dialoga com redes complexas e ao fim não pode ser
rotulado ou enquadrado em apenas uma delas. Qual Lucindo contar? O
médico, o músico, o literato ou o redator? Longe de alcançar motivações
subjetivas podemos apenas reconstituir parcialmente a paisagem no qual
ele viveu, observar seus movimentos para entender o sujeito histórico, seu
tempo e aquilo que muda graças às ações dos homens.
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Algumas notas sobre as fontes
A guisa de considerações finais, gostaríamos de apresentar um balanço
das fontes documentais pesquisadas até o momento, bem como o que já
se escreveu acerca de Lucindo Filho.
As primeiras notas biográficas saíram da pena do contemporâneo, e
amigo pessoal, Raimundo Correia. Após publicar uma série de artigos
sobre a vida de Lucindo no jornal Folha de Barbacena, reconhecendo o
pouco alcance que tinha aquele periódico o escritor publica os artigos, no
formato de opúsculo, em Lisboa (1898), sob o título Lucindo Filho.
Em 1903, Nelson de Sena publicava na Revista do Instituto Histórico
e Geográfico do Brasil, um estudo intitulado Traços biográfico de
serranos ilustres já falecidos, nele há uma nota dedicada a Lucindo. O
certo é que Lucindo tenha nascido em Diamantina e não no Serro. Meros
pormenores. O trabalho detalha toda a produção intelectual de Lucindo; é
ainda o primeiro a fazer referência à condição de homem “mestiço”. O
mesmo texto foi publicado em 1905 na Revista do Arquivo Público
Mineiro.
Nelson de Sena trabalhou por muitos anos no Arquivo, reuniu em
fichas todas as referências que encontrava acerca de mineiros com algum
destaque na vida pública. Sobre Lucindo Filho existem dezesseis
indicações de autores que dedicaram alguma nota sobre o diamantinense.
Muitas são reproduções do texto redigido para a Revista do IHGB em
1903, outras são citações esparsas sobre o médico, o poeta, o músico,
nem todas elogiosas, vale salientar.
O último trabalho sobre Lucindo Filho que conhecemos data de 1997.
É uma tentativa de biografia que esbarra na documentação escassa e
acaba ficando na reprodução do material listado por Sena no início do
século. Rudy Mattos escreveu Lucindo Filho, sua estada em Vassouras
por ocasião do seu centenário de falecimento. As comemorações se
deram na Academia de Letras de Vassouras, onde o homenageado é
patrono da cadeira de número três.
O desafio colocado hoje para uma nova biografia de Lucindo Filho,
para quem a escrever, é compreender toda essa produção, como também
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datá-la e encará-la como fontes, criticá-la. Hoje temos ainda um
considerável número de cartas enviadas a Lucindo, embora haja apenas
uma remetida por ele a Lúcio de Mendonça. Não há diários, não há
memórias, as obras editadas pela Tipografia do Vassourense são raridades.
Existe o inventário, documento preciso. E ainda existem os jornais ali
também é possível recuperar muito de quem foi Lucindo Filho. Como se
posicionou diantes dos desafios de seu tempo. Em seus editoriais, suas
opiniões tornam-se mais uma fonte para recompor – em narrativa que
recupere sua dimensão intelectual – de soslaio, sua vida.

Serrano de Pilão Arcado:
Esse segredo chamado Gerais
Ivana Ferrante Rebello*

Ninguém sabe Minas. / A pedra / o buriti / a carranca /
o nevoeiro / o raio / selam a verdade primeira, /
sepultada em eras geológicas de sonho. /
Só mineiros sabem. / E não dizem nem a si mesmos /
o irrevelável segredo chamado Minas.
Carlos Drummond de Andrade

Na madrugada do dia 14 de novembro de 1929, Antônio Dó foi
assassinado. Com ele se perderia uma história essencial ao povo do
sertão; história acontecida na contramão dos fatos oficiais e cujos
segredos, aparentemente, seriam por muitos anos resguardados pelo
mugido das vacas no curral, pelo sussurro do vento nos leques dos
buritizais e pela voz do matuto contador de “causos”.
Em 2009, chegou-me às mãos um exemplar deste Serrano de Pilão
Arcado, de Petrônio Braz – não consegui desvencilhar-me da leitura.
Página por página eu via ali realizado um projeto literário grandioso,
nascido do fôlego de pesquisador de seu autor e da inspiração que este

*

Doutora em Literatura de Língua Portuguesa. Membro da Academia Feminina de Letras de
Minas Gerais e do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros.
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herdara do pai, de suas muitas leituras (as dos livros e as do mundo) e
daquelas ditadas pelo profundo amor a sua gente.
Quando o autor convidou-me a prefaciar esta terceira edição do livro,
soube de chofre o tamanho e a dimensão da empreitada, tanto que adiei
como pude esta escrita, esperando amadurecer em mim a voz da leitora e
o comedimento necessário à crítica. Sempre que me disponho a falar de
Literatura, retomo uma questão cada vez mais premente, nesses tempos
de palavras tão escassas quanto inférteis, e de muitos prenúncios da morte
da arte da escrita, como se nossa época não suportasse mais o verbo
trabalhado e uma letra manejada por mão de mestre.
O que faz, afinal, uma obra literária? Entre os motivos, inúmeros,
que poderia elencar, reporto-me ao poder de transformação e de
resistência que toda Literatura, a rigor, deveria ter. Transformação,
porque o signo literário revolta-se contra o óbvio e o repetido. De uma
forma ou outra, seja por meio da revolução da língua ou pela forma
com que o escritor cria imagens ou símbolos, ou ainda por conseguir
dar nome e forma a uma dada experiência, ele transforma a linguagem
conhecida, imprimindo nela sua dicção e sua inspiração pessoal. E
resistência, porque as obras da Literatura não se prendem a modelos ou
modas, elas carregam uma dimensão transversal, atemporal, que
atravessa os anos e nos permite lê-las com os olhos de hoje, independente
de sua marcação cronológica.
E sendo eu uma leitora de Literatura devo reconhecer que poucas
coisas comparam-se ao prazer de ler um romance contemporâneo, narrado
à maneira clássica, exemplar, capaz de capturar o leitor do início ao fim
da narrativa, pela razão primeira de encenar uma história bem contada,
no sentido mais abrangente do termo, entre outras razões, que pretendo
aqui, sucintamente, apontar. O romance em questão é este Serrano de
Pilão Arcado. A saga de Antônio Dó, escrito pelo mineiro de São
Francisco, Petrônio Braz.
Trata-se da edição de um livro que, sob todos os aspectos, reconheço
como obra literária e, além disso, trata-se de um livro escrito por Petrônio
Braz, a quem admiro como profissional, cidadão e “homem humano” –
naquela dimensão maior a que se refere o incomparável personagem
Riobaldo, do romance Grande sertão: veredas.
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O livro une a investigação histórica, a análise do advogado e a
capacidade de fabulação, portanto é sob três vozes distintas que Petrônio
Braz narra seu romance. Inspirado, talvez, por Euclides da Cunha, que,
ao narrar a batalha de Canudos, em seu fabuloso Os sertões, dividiu o
livro em três tomos, para representar três aspectos distintos daquela
página crucial da história do sertão brasileiro, Petrônio Braz divide,
também, a sua narrativa em três fases: “As Origens”; “Os Antecedentes”
e “O Revide”.
Há, na estratégia de escrita, uma intenção programática: representar
as fases distintas da vida de Antônio Dó. Trata-se de fases perfeitamente
interligadas, mas cada qual mantendo uma unidade em si; são separadas,
mas apontam para uma progressão necessária: unir as pontas da vida,
como diria o personagem Bentinho do memorável romance Dom
Casmurro; para além da história conhecida e oficializada, desvendar os
esconsos do homem, descobrir nele os vestígios do menino, perscrutar os
mistérios que rondam todos os fatos. Desde o início do livro, o leitor se
vê motivado pela mesma inquietação que inspirou Petrônio Braz a
escrever o livro: quem foi, afinal, esse António Dó?
Sem cair na tentação de idealizar, Petrônio avança na construção do
personagem, dando-lhe constituição humana. Antônio Dó, perseguido
pela polícia e protegido pelos fazendeiros locais, que lhe davam acolhida
e guarda, transformar-se-á, com o tempo, na figura mais lendária dos
Gerais. O jagunço feroz, que a historiografia oficial e os fatos de jornal
retratavam, é remontado, no romance, com seus defeitos e virtudes, seus
impulsos de vingança e seu senso de justiça, suas fraquezas de homem e
seus ideais de sertanejo. Petrônio Braz não cria um herói, no sentido
clássico do termo, mas desmitifica o bandido. Das páginas de seu
romance, emerge um homem premido pelas circunstâncias, corajoso o
suficiente para ir contra tudo e todos; sendo um fora da lei, tinha um
código de condutas marcado por um curioso senso de ética e respeito aos
oprimidos; há nele uma inquietante fúria e uma enternecedora falibilidade.
Mas, para além da história do homem, conta-se a história de um sertão
vasto, que emerge desde a Bahia, em Pilão Arcado, até a cidade de São
Francisco, princesa barranqueira do norte de Minas Gerais e sobe até a
Serra das Araras.
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Serrano de Pilão Arcado trata, sobretudo, do sertão dos Gerais, que
foi, por muitos anos, relegado ao atraso social e ao esquecimento político.
Recriado literariamente na ficção de Petrônio Braz, encontra acento na
história literária de uma terra e de uma gente. Por trás do drama
vivenciado pelo jagunço Antônio Dó, a obra coloca em cena uma
identidade mineira fragmentada, diferente, e mais difusa que a unidade
mineira forjada, em que se privilegiava o consenso e se excluíam todos
os conflitos. O mundo dos jagunços, com seu novo código de condutas,
explicita as facetas da marginalidade, da exclusão e da rebeldia, que a
história oficial não conta.
Nas descrições da paisagem, descobre-se uma incontestável
declaração de amor do autor pela natureza do sertão:
As terras da vazante, naquele ponto, como uma obra-prima da
natureza, formavam um paraíso, ainda não maculado pelas mãos do
homem. Somente o gado, em pastoreio livre, por ali passava (...). O
arrulho de uma juriti, o voo rasteiro e curto de uma garça, provocado pela
presença intrusa do cavaleiro, contemplavam a beleza natural da vazante
virgem.
“O senhor tolere, isto é o sertão”. A fala do jagunço Riobaldo, no
trecho introdutório de Grande sertão: veredas, serve de epígrafe à obra de
Petrônio Braz. Em seu romance, lê-se um sertão que é tudo, metáfora da
onipresença e da ambiguidade, visto que nele tudo cabe e tudo falta, ao
mesmo tempo. Essa forma de conceber o sertão resulta de uma percepção
da condição humana e da sua fragilidade, que faz do jagunço Antônio Dó
um homem da modernidade. Para ler esse autor, inspirado, como não
poderia deixar de ser, nas lições de Guimarães Rosa, é preciso tomar
como ponto de partida a compreensão do sertão não como um recorte
geográfico ou um lugar de fronteira demarcada, mas como um espaço
imaginário, onde cada homem projeta a sua individualidade. O sertão de
Rosa, que se afirma como “o sertão dentro de mim”, encontra respaldo no
sertão recriado por Braz, que, entre outras coisas, dedica o seu livro aos
pássaros que voam livres pelos céus do vale do rio São Francisco; aos
poucos animais silvestres que ainda perambulam livres e soberanos pelas
suas vazantes e pelos cerrados; aos peixes sobreviventes que povoam
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suas águas; às árvores que até agora sobrevivem à devastação do homem;
às veredas do Grande Sertão que ainda correm límpidas com suas linfas
cristalinas, desafiando os desordenados desmatamentos de suas cabeceiras
e de suas margens; às chuvas que, às vezes, regam o sertão e, numa busca
pelos escaninhos da existência invisível das lendas regionais, à Iara, ao
Caboclo-d’Água, ao Famaliá, à Mula-sem-Cabeça, ao Romãozinho, ao
Lobisomem e ao Caipora.
Esse sertão é uma composição entre a criação poética e a pesquisa
histórica, representando ainda uma dilação espacial que se estende da
ribeira do São Francisco aos trâmites políticos e sociais de Minas Gerais
do final do século XIX. Nesse livro, leem-se os Gerais como o território
de uma tensão permanente, produto de uma luta entre o pessoal e o
coletivo, entre o progresso que chega e a sobrevivência dos ritos, crenças
e sabedorias antigos.
Ao encerrar o seu livro, Petrônio Braz recorre ao fecho requisitado
por José de Alencar para dar termo à fábula de formação do Ceará,
Iracema – “E tudo passa sobre a terra.” Discordo, do Petrônio, como
Machado de Assis discordou de Alencar, ao fazer sua crítica à obra
Iracema. Discordo, porque passam os anos, passam os governos e passam
as modas, mas permanecem os grandes homens e os grandes livros.
Eis como compreendo esse Serrano de Pilão Arcado – A saga de
Antônio Dó.

Desespero manso
Yeda Prates Bernis*

O desespero manso ronda a alma.
Nuvem perversa
que a luz não atravessa
e entra pelos poros até o peito.
Escorre pelas veias,
líquido e morno fogo,
e dilacera, sem piedade,
a emoção.

*

Poetisa, autora de vários livros. Ocupa a cadeira nº 6 da Academia Mineira de Letras.

O neófito
Newton Vieira*

No princípio era o sonho...
O céu não conhecia as estrelas, e eu já sonhava contigo.
Em meu viver onírico, atravessei longínquas eras em busca de ti.
Somente agora te encontro, para os esponsais de nossos corpos e almas.
Ganimedes redivivo, deixaste de ser quimera.
Saúdo teu ingresso nos mistérios do prazer:
– Sê bem-vinda! Eu te batizo em nome do amor inominável
e das outras forças ocultas do Universo
neste ritual transbordante de enlevo.
Afogo a placidez de meu outono na tua sede primaveril de descobertas.
Na fornalha da volúpia, a anos-luz do pejo, contemplo-te a beleza víride
e te acarinho as formas rijas...
Aspiro à quietude das horas
(o tique-taque do relógio me exaspera!).
Bebo néctar nas pétalas entreabertas de tua flor inda orvalhada
e me deleito no alfenim do teu beijo, lânguida taça de delírios soníferos.
Adormeço a cantar...
De repente, a aurora, mãos gotejando sangue,
rasga as entranhas da noite...
Então desperto sorrindo...
Banho-me na luz do Sol a pino que acendes no olhar...
e tomo a decisão de jamais devolver-te ao Olimpo,
caia ou não sobre mim o anátema de Zeus.

*

Membro da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Ensaísta e poeta, reside em
Curvelo – MG.

Luto, leve-me daqui
Sharon Penha da Silva*

Então ela veio visitar-me
trazendo consigo seu olhar tristonho, docemente embargado.
Como no sonho sem saber que não é sonho.
Voltem, dias de ventura, e tragam-me o meu sorriso,
voltem, meus amigos, e façam-me feliz
tragam para mim as ondas amadas,
ceifem esta dor tão desapropriada
que em nada combina
na visão emoldurada da bela donzela
que canta, dança,
encanta nas janelas de minha alma.

Vento, sopre até ela e leve saudades...
Em devaneios sucumbo, em miragens
como no sonho, sem saber que não é sonho.
Examino à minha volta e dou meia-volta.
Na bagagem só a saudade me acompanha.
Leve-me daqui, que já não é o meu lugar.
Vou para junto de ti, ó donzela,
porque a felicidade me abandonou.
Como pudeste deixar-me aqui
em sofreguidão a lamentar por ti?

*

Poetisa, reside em Belo Horizonte.
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Tanto amor que prometeste ...
Leve-me agora a escuridão em ondas de escuma,
leve-me embora, anjo da noite,
não posso mais ficar. O destino me traiu,
levou o meu amor
sem um último adeus, sem um último beijo.
Deixou-me esta dor...
Não suporto mais viver.
Como Romeu, quero um gole
do veneno que te levou.
Como no sonho sem saber que não é sonho,
encontrar meus amigos
que me façam feliz.
Amor meu, amor meu,
Mais um pouco e já sou teu.
(Após ler um pouco de Álvares de Azevedo)

Obras recebidas
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