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m pugilo de bravos militantes da cultura decidiu se unir
e apoiar a feliz iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal ,
reativando a revista DF Letras, manancial fecundo de páginas
literárias, assinadas pelas mais significativas expressões culturais,
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difundindo a arte em seus diversos segmentos, como manifestação
do espírito, contrapondo-se ao material ismo desenfreado que se apossou
de quase toda a humanidade. ,
Esse punhado de heróis da inteligência e da inspiração, em apoio à iniciativa
cultural da Casa de Lei s da Capital do Brasil, reso lveu empunhar as armas
da sabedoria, que não matam , mas edificam um novo tempo de
conhecimentos e belezas, tocando profundamente a sensibilidade daqueles
que aguardam , -pacientemente, um novo c iclo da humanidade, onde
não mais predominem as ambições desmedidas e o desa mor, que frustram

:L..., as conquistas do espírito.
Esse tempo está chegando e é preciso coragem, desprendimento e ação
para co nquistá-lo em sua plenitude.
A revi sta DF Letras se propõe a ser uma das trin cheiras no combate à escuridão

o

que dominou o mundo. Com o apoio do presidente e dos parlamentares desta
Casa Legislativa , ela será mais uma luz a iluminar caminhos e a ampliar os
horizontes do espírito. Após a semeadura, chegará o tempo de colher.
Ao publi ca r a revista DF Letras, a Câmara Legislativa do Distrito Federal
procura preservar a institui ção, mostrando que a c ultura é fundamental para
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que todos compreendam melhor a importante função de legislar e fiscalizar a
execução das leis.
As Casas legislativas são as verdadeiras guardiãs da democracia; sem elas a
população fica órfã , sem voz para suas justas manifestações. Elas se aprimoram
com o passar do tempo ... se renovam em cada pleito eleitoral , e os valores
parlamentares vão aflorando como se fossem a própria garganta ou a voz do
povo, que não pode ser calada.
Respeitá-Ias é dever de todos .... compreendê-Ias e ajudá-Ias é a melhor
maneira de aperfeiçoar uma instituição que representa o templo onde
se reza a oração das leis.
O próximo editorial será assinado pelo presidente da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, deputado Benício Tavares, que tem dado todo apoio para a
rea liza ção deste ideal de cultura, que é a revista DF Letras.

Newton Rossi
Conselheiro Editorial da revista DF Letras

Um local obscuro, uma espécie de fundo de quintal,
DAISE LISBOA

ganhou vida com a arte. A Oficina do Perdiz, montada
para serviços como soldas, tomos, acoplamento de

Um

motores com bombas e recuperação de motores, criou
um novo hábito entre seus freqüentadores.

palco todo
iluminado
De dia cuidava-se de motores, à
noite atores e atrizes transformavam o
loca l num dos palcos mais disputados
da cidade. Lu xo? Nenhum. A magia da
simplicidade de tornos, prensas e outras
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ferramentas servia de cená ri o para a história de cada dia. O palco, iluminado

para ass isti r
aos espetácul os de
o utros

ato res",

ju sti fica

M angueira. A segunda-feira passou a ser expl orada e ganhou
Cin co

mãis importânc ia ao ser introdu-

anos depo is a arte

z ida no ca lendá ri o de teatro da

batia à porta desse mecâ ni co,

cidade, co mo o grande dia para ir
ao teatro. " Pa ssou a ser um dia

na.

para nunca mais sa ir.
Para manter a tradição, a

mu ito prove itoso para a socieda-

ve l as,

Oficina do Perdiz co ntinu a com

de

co m apoio de ho lo-

espetácu los sempre no início da

fotes, dispensava qualquer

semana. A idéia part iu do ator

Ma ngueira.
À s seg und as-fe i r as

outro adorno.
Passa ram-se 34 anos de uma

Mangueira Di niz que, para aten-

Te rtúl ia à lu z de ve las, co m poe-

der os atores ocu pados com seus

sias. Às terças-fe iras é a vez da

história que começou de repente,

espetáculos nos fins de semana,

bossa-nova e às q ua rt as-fe iras

quando o mecânico José Perd iz,

prorrogou o fi m de semana e

tem leitu ra de Fe rn and o Pessoa.

hoje com 71 anos, comp rou dois

acrescentou um dia altern ativo.

Pa ra pa rti c ipar desse mund o o

terrenos para montar urna oiici-

"Eles também tê m de te r tempo

por
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b r as i I i e n se",

p'bUm

'"TI "',, 21

at es t o u
t em

h h'-15
p" "

o capoteiro Jairo, José Perdiz
e Mangueira Diniz na platéia

Marisa Castro, Elizete Teü:eira,
Isabefla Lyrio e Gê Mllrtu

ga r ao local. O ingresso cu sta

40 pessoas, numa arquibancada

" Hoj e a arquibancada pode rece-

R$ 5,00.

construída às pressas pelo mecânico. "A peça estava marcada

ber até 160 pessoas" . Depois vie-

A idade é apenas um detalhe
na v ida do bem disposto José

para começar às" 20h, mas só ter-

Bella ciao, em 199 1, com 110

Perdi z. Os cabelos brancos não

minei a arquibancada às 20h20,

apresentações. "Foi um sucesso e

negam os anos que se passaram.

quando a imprensa já havia che-

até hoje a peça é come ntada",

Descendente de italianos, José

gado e aguardava o início do

conta Perdiz com satisfação.

Perdiz gosta de conversar e

espetácu lo", relembra Perdiz .

re lemb rar com os freqüentado-

O sucesso foi tanto que a

res a históri a da Oficina do
Perd iz. Cada um conta uma

moda pegou. Tanto que foi
necessário aumentar a arqúiban-

parte que, ao final, se encaixam

cada para atender a demanda.

ram outros espetácu los, como

E dá detalhes. O texto, de um
paulista, tendo Ge Martu no elenco, co nta a história de imigrantes
'. ita l ianos 'que vieram para trabalhar na agricultura brasileira e

perfe itamente.
Começo -

Tud o

começou em 1975,
co m

se u sobrinho

Iva n M arqu es Ribeiro,
que estudava artes
cê ni cas no Teatro
Dulc ina. O rapaz costumava util izar o espaço para ensa iar peça s
com am igos da faculd ade.

Em

M a n g u e ir a

1 988,
Dini z

ped iu o espaço pa ra
apr esenta r a peça

Esperando Godot, de
Samuel Beckett, que
fico u três meses em

6

ca rt az.

A primeira

apresentação reuniu

José Perdiz: luta silenciosa
para manter o espaço artL~tico
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depois partiram para
a indústria. Um deles
era um art ista que
depois se transform ou
em comuni sta. "A hi stóri a se desenro lou
nesse sentido", res ume Perdi z. Com entusiasmo Perdi z co nta
que a descontração
era tanta que a atriz
princ ipal ia para a
coz inha da ofic ina e
faz ia maca rron ada,
um prato apreciado
por

todos.

Outros

~

es p e t ácu lo s d iri gidos por 1
Mangueira Dini z também fize- u:
ram sucesso: Esperando Codor,

Marisa Castro,
Elizete Teixeira
e lsabella Lyrio
em Nada é
impossível,
dirigidas por
Marcos Pacheco

~
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Pedido de casamento e Cala
boca j á morreu (con tinu ação de
Bel/a ciao). " Bel/a ciao era a h istóri a da im igração italiana no
Brasil , e Ca la boca já morreu era
a hi stóri a da imigração do interior do Bras il para São Paul o",
conta Perdiz , com reforço de
Mangueira Dini z. Depois dirigi u
O ve lho e a flor (uma parte da
vid a de José Perdi z) e depo isJosé,
e agora?, que co nta outra parte da
hi stória de José Perdi z.
M angueira Dini z aponta a
Ofi ci na do Perdiz co mo um espaço inu si tado e que serv iu de referência tea tral porqu e fo i utilizada

res da c idade, mas também para

defi nem, entremeando os versos

com

" Os

atores de fora que aqu i vêm admi-

com ca nções de autores compro-

em

rar o espaço", afirma Mangueira

metidos com seu tempo, como

Diniz.

Chico Buarque,

identidade própria.

mecâ ni cos

parti c ipava m

ce na e as máquinas faziam parte
do ce nári o, sonopl astia e i lum i-

A atriz Ruth Guimarães e o

nação". Diniz co ntou que em

marido Sérgio Vianna formam

Djavan, Edu

Lobo, Tom e Vi nícius.
Ruth Gu imarães é a mesma

algumas ocasiões a luz era apa-

um par perfei to no pa lco e na

que, em 1987, apresentou um

gada e o esmeril fazia tanto a ilu-

vi da rea l.

espetá culo chamado Mãe porra

minação como a sonoplast ia.

apresentam na oficina. Na segun-

louca.

Em parte, o que mantém a ofi-

da-fe ira , 28 de julho, o casa l apre-

do ida para tirar o fi lho da droga.

cina é a vo ntade dos arti stas. " Os

sentou Poesia & Canção, uma via-

Q uando conseguiu , estava mais

artistas querem manter a hi stóri a

gem que reveren cia a alma e o

dentro da droga do que ele",

da ofic in a; não apenas para ato-

co ração, co nforme eles mesmos

explicou Perdi z.

Constantemente se
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" Ela lutava fei to uma
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Hi stóri a tri ste - José Perd iz
comprou do is lotes de um gaúcho, mandou fazer a sondagem
de resistência do solo e o cá lculo
estrutural do projeto. A passagem
de pedestres, ao lado do terreno,
foi limpa por seus func ionári os e
a ofici na fo i estendida até al i,
para ficar por três anos. Q uando
fo i registrar o terreno, descobriu
que os terrenos que lhe fo ram vendidos não eram dele. "Quando o
PT estava no govern o de Brasíli a,
meu alvará de funcionamento
ven ceu e eles não me deram
outro", constata Perdiz, dizendo
que depo is di sso fico u experiente
com re lação a documentos. " Perd i tudo: o terreno, o projeto e o
dinheiro. Começou aí meu sofri mento, porqu e estava ocupando
uma área que na verdade é uma
pa ssagem de pedestre", reconhece Perdi z, lembrando que seu
sofrimento começa qu ando a fisca lização ba ixa no local. E quando isso acontece, não fal tam
defensores. " Nessas horas todo
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mundo entra em cena e os fisca is
vão embora".

Art

..
.......S DlaOS

José Perdiz pode não estar no palco, mas sua arte entra em cena
por meio de reciclagem de material da oficina, como os
candelabros utilizados na Tertúlia à luz de velas. As mãos
calejadas denunciam o trabalho árduo a que Perdiz se submeteu
todos esses anos. As arquibancadas foram construídas por ele e
recentemente reformadas. Antes abrigavam 40 pessoas, hoje
podem receber 140 pessoas.
A reforma animou Ge Martu, que está no local desde o começo e
apresentou em 7' e 8 de setembro, duas segundas-feiras, O sonho,
poesias. "Interpretei José Perdiz e mesmo não tendo nada em
comum com ele, até seus filhos acharam muita semelhança entre a
minha forma e a dele de representar alguns de seus tipos",
comentou Martu, completando que o trabalho foi tão bom que
recebeu o prêmio Oficina do Autor Funarte, em 2001.
Ter Perdiz como inspiração não foi s6 no palco. Ge. Martu fez um
vídeo e o Luiz Gonzaga, que trabalha na TV Câmara, fez um curtametragem. Mas foi a peça, Um pedido de casamento, em 1997,
que rompeu fronteiras. Foi a Macei6 (Alagoas) representar Brasflia
num Festival Nacional de Teatro e conquistou nove troféus. "A peça
conquistou o primeiro lugar", comemorou. Momentos de felicidade
como esse é que fazem parte do dia-a-dia de José Perdiz, que diz
ter um sonho: "Quero ver este espaço legalizado, pois hoje não é
mais meu, mas um bem da população que aprecia a arte pela arte".
Como o espaço é democrático, está sempre aberto para artistas que
desejem ocupar o palco. Para isso, basta ter ensaiado os textos e ter
reservado a data com alguma antecedência. O resto fica por conta
da magia entre artista e público.

au

de pa
o FLÁVIO R.

KOTHE

- Eu sou um órfão de pai vivo.
Era isso o que me di zia o corpo
inteiro do meu filho de quatro
anos, com seu olhar di stante, desvi ado de mim . O menino estava
pendurado na grade da ce rca, exa-

irmão, mas ela nem qu isera ouvir
nada:
- É uma puta a mulher que for
sua amante.
Eu havi a tentado argumentar
que não era ass im , que podiam

tamente onde ela se encontrava,
na entrada da ga ragem, com a
ce rca que vinha da lateral da
pequena casa. Eu não morava
com ele e a mãe dele. Só às vezes

ocorrer novas pa ixões e que, de
qu alquer manei ra, a criança era
inocente de qu alquer co isa que os
adultos tivessem fei to. De nada,
porém, adi antara. Apenas me
havia restado ca lar, esperando
que um di a ela pudesse amadurece r. Com a minha esposa nem
adiantava fa lar. Eu apenas disse-

podi a v isitá-los.
Eu pagava o aluguel, as contas
de água, luz e telefone, mas
mesmo assim era insuficiente o
que eu fazia. Por mai s que eu desse, mais queriam que eu desse. Já
por isso eu não queri a mora r com
eles. A mãe trabalh ava sim, mas
ga nhava pouco. O meu sa lári o
não era o de um paxá.
O menino, esperto, cada dia
percebi a melhor o que se passa va .
El e dizia:
- N a casa do ti o Hito é tudo
melhor.
E a avó dele dizia:
- Na casa da Néia ele com e de
tudo, basta co loca r no prato. Aqui
é essa enrolação, ele não almoça
e nem janta direito.
Na minha famíli a, ninguém
sabi a que ele ex isti a. Eu havio tentado ·contar à minha filha de
dezessete anos que ela tinh a um

ra, vendo que ela não imaginava que eu a esti vesse "traindo", que eu ti n ha de fato
um fi lho fora do casa mento,
para ouvir a expl osão:
- Você é mesmo um safado, sem éti ca nenhuma. Qu e
nem o seu irmão. Eu não
quero que essa criança apareça nunca aqui em casa.
Sim, eu poderia ter me
separado da minha esposa e
ido viver com o pequeno
Aldo e sua mãe. Tanto
e l a qu a nt o e u
sabía mos, no
,/
entanto, que
n ã o ha v ía mos sido fei-

!

t os

para

,

-------------------------------------~
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vivermos juntos. Ela era espírita,
'eu era ateu; ela tinh a sangue

Eu não queria sair de um mau
casamento para entrar em outro

sido, porém, o nome que a mãe
hav ia reg istrado no ca rtóri o.

negro e índio, eu era um ari ano
puro; ela se co ntentava em ser professora primári a, eu pretendia pesquisar e publi ca r; ela gastava todo
o sa lário até a metade do mês,
comprando co isas que ela não
podi a pagar, e eu lutava para que
o mês coubesse no sa lári o, etc.

ainda pior. Eu havia conversado
sobre isso com Káti, a mãe de Aldo,

H avia ti do o cuidado, no enta nto,
de não co loca r o nome do pai;
queri a que eu mesmo fizesse isso:
- Meni no gosta de usar o nome

Quanto mais . perto fi cávamos,
mais aumentava a distância entre
nós.

e ela dissera:
- Nem pensar a gente morar junto. Nós somos como água e óleo.
Exemplo d isso era o nome do
menino. Eu sugerira diversos
nomes, sendo Alvim o meu predi leto. Eu era contra o nome Aldo,
pois repetia o nome do meu
irmão. Exata mente esse havia

dopai.
Eu, é cl aro, havia ido ao ca rtóri o e decl arado que o menino era
meu filho. Fossem quais fossem as
conseqüências, eu não ia deixa r
aba ndonado um filho meu. O
míni mo que eu podia fazer, de in ício, era decl ará-lo meu filho. Eu já
não podi a, porém, mudar o seu
nome in ic ial: apenas pud era
acrescentar o meu sobrenome.
O nome era sempre, no entanto, um si nal de dive rgência. Eu
não entendia por que, havendo
m ilhares de nomes possíve is, a
mãe tivera de dar exatamente o
nome que repetia um nome já ex istente na fa mília. Era como se dissesse que jamais aq uele menino
seri a co nhec ido por qualquer
membro da mi nha famí lia. A
minha mãe não saberi a que tin ha
mais um neto; o meu irmão, que
tinha um sobrinh o. O meni no
tinh a no nome já ex istente uma
não existência.
Se eu não consegu ia me entender bem co m minha esposa, que
tin ha tudo para se acertar comigo
e não consegui a há vi nte anos,
por que aposta r que eu conseguiria isso com outra mulher, em relação à qual eu tinha de me segurar
'a cada semana'para não entrar em
uma discussão brava? Q uanto
ma is próx imos esti véssemos, mais
distantes fica ríamos. M orando
longe um do outro, só nos vendo
uma vez por semana durante algumas horas, conseguía mos nos
entender muito bem. El a era
mulher de coragem, uma excelen te mãe, que tinha aceito o
nosso filho como eu nunca v ira a
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minha esposa aceitar a minha
filha .
M ais estran ha era a nossa intimidade. A minha esposa, por
doze anos, não conseguira ter um
único orgasmo. Eu havia me acostumado a procurar outras mulheres, que me compensassem a frustração. Não eram prostitutas, mas
moças que me amavam ou que,
ao menos, gostavam de mim .
Quebrei alguns co rações e houve
despedidas em que, co nfesso, cheguei a chorar.
Havia, porém, na pele da
minha esposa uma tal seda, e no
che iro dela uma tal fragrância que
nenhuma mulher podia para mim
igualar. Se eu me separa sse dela,
fi ca ri a sentindo para sempre sua
falta. Se eu a vi sse na compa nhia
de outro homem, isso me aba laria
até o fund o da alma.
Para os morali sta s, eu seria um
ca lhorda completo; para mim, a

vida era mais complexa do que·
qualquer moral. Enquanto eu
ainda senti sse prazer em tê- Ia nos
bra ços, enquanto eu ai nda senti sse falta de sua presença, enquanto
me incomodasse o que ela fizesse
co ntra mim, não poderia me separar dela. N ão tinha sentido sair de
casa e depois morrer de saudade.
M enos ainda, separar-me da esposa para mais tarde vo ltar a casar
co mela.
O mesmo eu não podia dizer
de Káti. O sexo que eu ti vera com
ela fora o mais selvagem cio que
eu vivera em tod a a minha vida.
Estranhamente, isso havia passado depois que Aldo nascera. Ela
dizia que sua vida sexual já havi a
se encerrado. Eu conseguia até
acred itar, pois não percebia nela
o menor impulso de procurar
outro homem, aproveitar-se de
mim para se esba ldar. Não. Era
mulher muito sensata e pondera-

da. Estava tão enca ntada
com o própri o fi lho que parecia ter parido um deus.
O menino era, de fato, um
enca nto. Falava tudo, mas,
naquele dia, dec idira não
,falar nada. Apenas havia se
retirado, desaparec ido, até
que o descobri pendurado
no ca nto da cerca de grades,
espiando para a rua e mostrando cl aramente que não
queria falar comigo. Eu fui
então fa lar com ele:
- A ldo, eu gosto muito de
você. Por que você não quer
falar comigo? Por que você
está bra vo co mi go? O que foi
queeu fi z?
E ele, nada de responder.
Ca lado, fi cou pendurado na
ce rca . Nem o lhou para mim .
Ol hava para a rua , mas co mo
quem não via nada.
- Quem não quer, já tem,
ouvi-me dizer.
Dei-lhe as costas e fui
para a sala, onde fiquei co nve rsando com a mãe dele.
M eia hora depoi s, vi que ele
ha via ido para o quarto da
mãe. Decidi i r até lá. Torn ei a perguntar o que se passava com ele.
Depoi s de vá ri os minutos ca lado,
ouvi uma voz engasgada dizer ba)xinho:
- Eu queria ir no Shopp ing.
- Ah , só isso? Eu não sabia que
você queri a. Acontece que esta
semana estamos sem dinheiro. Na
semana que vem já devo ter recebido o meu sa lário e daí nós podemos ir.
Eu sabia, no entanto, que isso
não era toda a verd ade. Ele havia
aprend ido a me cobrar presentes
pelas minhas ausências, e eu
sabia que eles não co mpensavam
a ca rência básica. Eu não podi a,
porém, me obri ga r a morar com

DF LETRAS

ele e a mãe, sacrifican do a companhi a dilm inha fi lha e a presença dil esposil, ai nda que fosse
pelos poucos anos em que elas
ainda morariam comigo.
Morrer eu também não podia,
embora fosse uma solução para
mim. Não seria, no entanto, uma
solução para a assistência que eu
prec isava dar ao meu fi lho, fossem quai s fossem as co nd ições de
co nvivênc ia cot idiana que tivéssemos. No momen to, não me restava senão deixa r tudo co mo esta-

va, não mexer no que só pod ia pi orar se fosse submetid o a uma
cirurgia. Eu co nfi ava que a vida
mesma haveria ele encontrar um
di a a solu ção mais adequ ada.

1

Brasiliense que se preza ama a
cidade em 'suas árvores tortas, tanto
quanto no céu que nos protege e
assusta, imenso. Cada um de nós
carrega esse espaço em seu Íntimo.
O céu de Brasília, como se fosse um
estigma. Faz parte de nossa
formação como pessoa. Está em
nós, sem que se pense como está
em nós. Aparece.

A Poética
da Busca
o

MARCELO PERRONE

Em Homenagem ao Centená rio
de Nascimento do Poeta
Carl os Drummond de Andrade carrega em seu íntimo,
indiferenciado de si mesmo, todo o seu estado, Minas
Gerais. Ass im são as pessoas. Carregam em seu íntimo as
suas cidades, as suas pessoas, o seu própri o tempo.
Podemos confirmá-lo em Ferreira Gull ar e seu " Poema
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sujo" :
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Mu·ndo mundo
Vé1sto mundo
--

E o meu

coré1ç~o

"O homem está na cidade
como uma co isa está em outra
e a ci dade está no homem

Só as igrejas
Só as to rres pontudas das igrejas
Não bri ncam de esconder."

que está em outra cidade".

("Lanterna mágica" -lI/Sabará, p.57)

Isto é igualmente demonstrado por João Cabral de

"Na cidade toda de ferro

M elo N eto, em seu poema " H abi ta r o tempo", do li vro

as ferradu ras batem como sinos."

A edllcação pela pedra:

("Lanterna mágica" - IV/ ltabira , p.58)

"habitá-lo, na agulha de cada in stante,
em ca da agulha instante: e habi ta r nele

"Casas entre bana neiras
mu lheres en tre laranjeiras

tudo o que habitar cede ao habitante."

pomar amor ca ntar.

Drummond ca rrega M in as em si, e desse moela

U m homem vai devagar.

contamin a a sua escrita, po r ela nascer el e sua alma,
onde a m ineirice aflora em tons indi sfarçáve is, como

Um cacho rro va i devagar.
Um bu rro va i devaga r.

marcas registradas de su a poéti ca. Do vo lume

Drummond de Andrade poesia completa & prosa,

Devagar... as janelas o lham.

Edi tora Nova Aguilar, Séri e Brasi leira, quarta edição,
escolhemos alguns exemplo s:

Eta v ida besta, meu Deus."
("Cidadez inha qualquer", p.67)

A rosa do povo
" Uma ru a começa em Ita bira, que va i dar no meu
coração. " ("Améri ca", p. 19 1)

Sentimento do mllndo
" Alguns anos vivi em Itab ira.

Algllma poesia

Principa lmente nasci em Ita bira.
Por isso sou tri ste, orgulhoso: de ferro .

"A doi s passos da cidade importante
a c idadezinh a está ca lada, entreva da.

O itenta por cento de ferro nas almas."

(Atrás daquele morro, com vergonha do trem .)

("Confidência do itabirano", p. 102/ 103)

DF LETRAS

N oventa por cento de ferro nas ca Içadas.
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M uitos estudos já foram rea lizados sobre a obra
literári a de Carl os Drumm ond de Andrade. Tantos
aspectos abordados, filigranas de seu estil o e de sua
ca pacidade expressiva . No entanto, esse minei ro de
Itabira do M ato Dentro, estado de Minas Gerais, pare-

fui abrir e me constipei.
Card íaco e melancóli co,
O amor ron ca na horta
Entre pés de laranj ei ra
Entre uvas meio verdes
Edesejos j á maduros.

ce inesgotável em proporcionar novas descobertas.
Tudo que já se disse é pouco, d iante dele. M esmo
aqueles aspectos j á visita dos em outros estudos não
bastam para esgotá-l o. Curiosamente, podemos voltar

Sentimento do mundo

a qualquer um deles sem que sejamos, necessari amente, repetitivos. Nosso foco será o de 'sua poesi a,

" Ilab ira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dó i!"

apesar do fa to de Drummond poder contar co m i nves-

("Confidência do itabirano", p.l 02/ 103 )

("O amor bate na aort a", p.85/86)

tidas e rea li zações em di versos gêneros literári os .
O presente estudo, longe de qualquer pressuposto
de ser um novo enfoq ue de sua obra, é simplesmente a

José

co nstatação de alguns pontos que consideramos capitais na co mpreensão do uni verso drummo ndiano,

se você gemesse,
se você tocasse
a va lsa vie nense,

quais se jam, em primeiro luga r, a sua ca pac idade de,
pela cond ição de nascimento, educação e formação
l humana (a sua m inei ri ce), ati ngir a uni versa lidade lite-

se você dormi sse,
se você cansasse,

rá ria requerida pelas grandes obras e, em segundo , a

se você morresse ...

bu sca de hu manidade, que ele magistralmente provoca nos seus leitores, por meio da intencionalidade soc ial e humana.
Já por d iversas vezes temos lido acerca de
Drummo nd que sua obra se d istingue pela secura: ti midez e reca to de um minei ro puro. Talvez. Aos meus
o lhos essa secura nada ma is é que um d isfa rce.
Ve rd adeira mente, não há secura alguma em
Drummond, mas somente o disfa rce de sua necessidade imensa de humanidade, que no mais das vezes
identifica como amor. Sua ve rdura preva lece, esca pa
pelas frestas de sua obra, entre os versos de quase
todos os poemas. Vejamos, em sua obra, alguns elementos que demonstram isso:

A lguma poesia
"Os que amam sem amor
não terão o rei no dos céus."
(" Epigrama pa ra Emíli o Moura", p.73)

Brejo das almas
"Amor, a quanto me obrigas.
De dorso curvo e olha r aceso,
troto as avenidas neutras
atrás da sombra que me i ncu Icas."
("O procurador do amor", p.90/9 l )
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"Se você gri tasse,

"O amor bate na porta
o amor bate na aorta,

mas você não morre,
você é du ro, José !"
("José", p.130)

"Na cidadA
toda dA ~.=.?-_

Drummond utili za como ferra menta de sua bu sca
de humanidade a subversão da ordem natural das co isas.

a

que destoa aos 01hos de quem lê, destaca-se

como intrigante e inu sitado e reafirma em nós a nossa
condição de indi víduos di ferenc iados pela vivênc ia
íntim a:
A lguma poesia

" A mão que escreve este poema
não sa be que está escrevendo
mas é poss íve l que se soubesse

,\ Utn

CI-I--vcI

nem ligasse."
("Poema que aconteceu", p.63)
"(a vida para m im é vontade de morrer)"
("Coração numeroso", p.65)
"Meus ol hos espiam
a ru a que passa."
("M oça e so ldado", p.70)
Brej o das almas

" Propõe isso a teu v izinho,
ao co ndutor do teu bonde,
a todas as criaturas
que são inúteis eexistem,
propõe ao homem de ócu los
e à mulher da trouxa de roupa.
Dize a todos: M eus irmãos,

COt

çi:tO. "
)(

Não quereis ser pornográfi cos?"
("Em face dos úl timos acontec imentos", p.90)

pensa, como pensa, temos em Drummond um raro

José

exempl o de autor que bu sca nas possibilidades cri ati vas, além dos recursos próprios da língua, aqueles ele-

"Minha mão está suja.

mentos que valoriza m a sua form a de expressar, de

Preciso co rtá-Ia.
Não adianta lavar.

modo a obter maior profund idade e beleza em seus
textos, que fa lam do mund o, dos homens e das co isas,

A água está podre.

dentro e fo ra deles. E com que humildade conseguia

Nem ensa boa r.

olhar para si mesmo, diante de sua própri a bu sca:

a sa bão é ru im.
A mão está suj a,

Claro enig ma

suja há muitos anos."

" Não amei bastante meu semelhante,

("Am ão suja", p.1 30)
Só proferi algumas palavras
Um fa to que sempre nos chamou a atenção, em se
tratando da poéti ca de Drummond, é que por mais

Não amei bastante sequer a mim mesmo,

que muda sse e evoluísse em sua poesi a, ele manteve,

("Co nfissão", p.23 6/ 237)

todo o tempo, a mesma maturidad e e lucidez, o
mesmo estil o di fe renc iado, único, como se, realmente, o tempo não pudesse alca nçá-l o .
Ass im, mai s do que um poeta que exprime o que

DF LE T RA S

Marcelo Perrone Campos é fun cionári o da Câmara
Legislativa do Di strito Federal, art ista plásti co, ilustrador,
poeta e prosador. Nasceu em Nova Iguaçu, no estado do Rio
de Janei ro, e vive em Bras íli a desde 1963.
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HEITOR ANDRADE
(Especial para a DF Letras)
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Dentre os escritores radicados em Brasília,
Luiz Manzolillo é o mais polêmico. Trata-se de
um intelectual que faz da vida uma grande
aventura do espírito. Nasceu no Rio de Janeiro,
em 26 dejunho de 1930, no bairro do Catete, filho
do comerciante ítalo-brasileiro Antonio
Manzolillo e da pintora italiana Paola Scala. Na
infância, morou um período com a mãe .entre
Nápoles, Paris e Bruxelas. Ao retornar ao Brasil,
prosseguiu seus estudos na Casa d/Itália. Seguiu
até o terceiro ano de Direito (CE e RJ), tendo
também cursado Filosofia e Educação Física,
sempre interrompendo a trajetória acadêmica.
Aliás, dizia Goethe: "Gênio é o que foge da
escola aos oito anos ".
Em 1953, Manzolillo ingressou na antiga
SUMOC, hoje Banco Central do Brasil, logrando
a estabilidade financeira que lhe permitiu os vôos
como escritor: Entre suas veleidades políticas,foi
fundador nacional e presidente do PSB/DF e
candidato a deputado federal constituinte em 86.
Em 69 estreara com Futebol: revolução ou caos,
ensaio que lhe deu notoriedade em todo o Brasil.
Atualmente, vive entre Nova York e Brasília. Nos
EUA escreveu e publicou The eagle ulld the
Tocororo, thrillil1g de tema cubano-americano,
editado pela America House, com grande sucesso
no site da gigante Amazon Book (amazon.com) .
Em 73, transferido para Brasília, ellcontra
ambiente propício para a sua arrancada literária.
Em 91, com A barca de Ceres ganha da Academia
Brasileira de Letras o prêmio Afonso Arinos.
Nos EUA, onde está escrevendo um novo
romance, Christ of Manhattalt. tema
apocalíptico, encontra solo f értil para a sua
garimpagem de poe~a, romancista e andarilho.

DF LETRAS

Heitor Andrade - Qua l a sua
v isão sobre o futuro da humanidade, uma vez que a cultura
da guerra se sobrepõe à espiritua lidade e a todos os demais
va lores criados pelo homem?
Lui z Manzolillo - O be licismo é
apenas o estertor das fo rças retrógradas: estreito é o portal para a
luz do Terce iro Milênio, a Era de
Aquarius e da Reve lação (Apocalipse). A Divina
Providência
escreve certo por aparentes
linhas tortas. Bin Lad en , Saddam
e Bush são os tredos, mas necessá rios porteiros, para o desperta r
da Revelação. Vejam os sin ais:
Laden usa a fortuna propiciada
pela ClA; Bu sh ve nceu AI Gore
numa eleição altamente suspeita
(fraudes na Fl órida ) e agora
banca a vesta l da mora lidade
para cima de um regime cru el
corno o do Iraque. Eles se merecem.
Cidadão do mundo, em face ele
suas vivências no Brasil e no exterior, corno vê Brasíli a dentro elo
contexto internacional ?
Brasília é um pólo cultural , embora ainda pou co exp lorado. Aí
temos um novo proj eto, o
Monumenta, lastreado em financiamento obtido pelo governador Joaquim Rori z junto ao
Banco Int e r a m e ri ca n o d e
Desenvo lvimento, que construi -

" Brasilia é um
pólo cultural, embora ainda
pouco explorado. "

DF LETRAS

17

"
A língua é mais importante do que
a moeda. O Brasil já teve várias moedas, ao sabor
das diversas políticas monetárias. "
rá na Esplanada dos M inistérios
as sedes locais da Bibl ioteca
Nacional e do M useu Nac ional
de Belas A rtes, enci mados pe lo
IPHAN (na anti ga sede do
Touringl. Será o grande sa lto da
c idade para a sua defi nitiva internacional ização, justifica ndo o
títu lo de Patrimônio Cu ltu ral da
Humanidade.
Uma das questões v itai s da cultura mundial é o idioma. A seu ver,
como autor bilíngüe, qual a
dimensão do portugu ês, com o
língua erudita, com ercial e literária?

18

A língua é mais importante do
que a moeda. O Brasil já teve vá rias moedas, ao sabor das diversas
pol íticas monetárias. O idioma
português, v ivo e uno desde a
Co lônia, é hoje uma das
línguas mais fa ladas. Mas,
mesmo entre os países
lu sófonos, o intercâm bi o
cultural é precá ri o. São
necessá rias novas ações
de insti tui ções como a
Academi a Brasi lei ra de
Letras e edi toras como a
Thesaurus. Urge que o
govern o cr ie um programa de exportação da língu a, co m o faze m a
Al i an ça Fr an cesa, o
Instituto Goeth e, a Casa
Th omas Jefferson, a Casa
d ' lta l ia e o I nstitu to
Ca mões. A língua éo mais
importa nte prod uto de
exportação de um país.
Devemos cri ar um organi smo de expansão do idi-

oma, para que o português se
to rne realmente um programa de
governo e um dos modos de afirmação do Brasil no contexto
internacional. De resto, o português escrito é uma das melhores
línguas pa ra a expressão literária.
Recentemente, você inaugurou
um processo cu ltural no SDS
(CON IC) com a performance
Manzolillo, por ele mesmo, no
auditório da ABAVE, que teve
ampla repercussão nos meios
intelectuais e do turismo, além da
mídia. Quai s os seus planos em
relação a Brasília?
Oportuna a iniciativa da
Prefeitu ra do CON IC e da
ABAVE. Espero outras mais. A propósito, apresentei , por meio da
nova " prefeita" Flávia Portela, a

idéia de um projeto chamado
Pró-Monumenta, em apoio e
como public idade do já citado
projeto Monumenta (Minc/GDF),
cujas obras d ura rão do is a n o~. Já
que o CONIC passa por uma revitalização que pende para o lado
cultura l, ta mbém nos coordenamos co m o G DF, propri etário de
várias unidades no loca l, para
que di nam ize seus próprios projetos naq uele espaço. Por exemplo: uma fe ira perm anente de
livros, antigu idades, selos e artesanato. Assim, definitiva mente,
elevaríamos o CON IC ao nível de
uma verdadeira off-Broad way
local , incl usive com a minha
idéia da prom oção de espetáculos teat rais - musicais, coméd ias
e outros - que chama ría mos de
Teatro Permanente de Brasíli a.
Seu romance The eagle
and the Tocororo, recémpublicado nos EUA, muito
pro curado na Amazon
Book, tanto no país do
norte como na Europa, é
um indício de escalada ao
best-seller. Como você
sente isso? Em relação ao
Brasil, qual sua próxima
obra e como você está
admini strando sua carreira literária?
Emocionado e estim ulado
a prossegui r na lu ta. Está
no prelo da LGE o ensa io
Cultura - um sa lto na era
cibernética, onde bu sco
ligar umb il icalmente a cultura ao níve l de potência.
Idéia básica: nenhum país

o Brasil tem um bom
potencial cultural, mas é preciso atingir
o consumo em economia de escala.
vai ao topo sem uma gra nde cultura. O Brasil tem um bom potencia l cultu ra l, mas é preciso atin gir
o co nsumo em economi a de esca la. Ademais do rom ance inédito
Horizonte do sonho (Oricaba na),
primeiro de uma trilogia, pretendo seja montada a coméd ia de
costumes Oh! Shirley... e se traduzam para o portu guês meus
romances em inglês.
Brasília é um grande centro educaciona l-cultural, co m diversas
escolas superiores, sendo ta mbém o paraíso das academias literá rias, além da grande institui ção
que é a ANE - Associação
Nac iona l de Escritores. Como
você vê o DF como pólo de edu cação e letras?
Nós temos inúmera s universi dades, à frente a UnB, o CE UB , a
UPIS, o Objetivo e a FIPLAC,
além de um excelente parqu e gráfico e uma poderosa agroin dústri a, a EMBRAPA na ponta com
suas pesqu isas c ientífi cas. A lém
do ma is, o pa rque ed itoria l possui
um potencial notável que logo se
tornará uma indústria pod erosa.
Outra área cultural importante é
o turi smo: a vocação do DF é o
tur ismo arquitetôn ico, ru raleco lógico, cívico, místico, já no
n ível internaciona l, embora
ainda tímido . O rganizações
como o Banco Central, a Ca ixa
Econômica Federa l e o Banco do
Brasi I, entre outras, çom notáveis
museus e teatros, consoli dam
Brasíli a no campo cu ltu ral. Não
esqueçamos que o DF abriga a
maior representação dipl omática

do mundo, o que disponibiliza,
em term os cu lturais, um grande
repositório para o intercâmbio, co loca ndo-nos em
posição privilegiada
nesta era de globalização. Quanto às
letras, aqui se ed itam inúmeras obras
premi adas pelas vár ias instituições, o que
estimul a o aparec imento de
novos e ta lentosos escritores.
Como Patrimônio Cultural da
Humanidade reconhecido pela
U N ESCO, Brasíli a nos dá dimensão internacional e responsabilidade pera nte o mundo da arquitetu ra e das artes em geral. Você
tem alguma sugestão para co nsolidar esse cabeda l da nossa cidade?
Como em todos os países avança dos, emprestar ma is apoio às
iniciati vas culturais, seja pelas
isenções fi sca is, seja pe la maior
dotação orçamentária. Nos EUA
também quiseram cortar o oficial
National Endowment of Arts.
Mas não lograram êx ito. Aci ma
da linha do Equador seria impossíve l acontecer o que aqui ocorre: a concentra çã o simp lesmente
no eixo Rio - São Paulo. Embora

NY seja a capita l cu ltural do mundo, o utr os ce ntr os, co m o
Chicago, Boston, Fi ladélfi a, São
Francisco, W ash ington e Seattle
são grandes pólos produtores. Só
o enorme Literary market movimenta mais de US$ 30
bilhões/ ano, co nsiderad os os
livros didáticos gratuitos. No
Brasil passamos pe lo d ilema
esfingético: ou crescemos pela
cultura ou a H istória nos devora.
Aliás, necessá rio assinalar, gran de é a diferença entre a prepotente política externa americana e
seu adi antamento cultural, o
maior do mundo.
Heitor Andrade, jorna lista, agente literário, poeta, radi alista, diretor de TV,
publicitário, é professor de cinema no
Curso de A rte e Educação (G B).

Bibliografi a básica de Lu iz Manzolillo - Roma nces: A H ora do poded Ed iscala,
1982), A chinese dagger (Thesaurus, 90), Pão de barro (LGE, 96), The angel and I
(Minerva, 99), Tlle eagle and the Tocororo (Publish América/America House,
2002) . Poesia : Infinita espiral (Edi scal a, 91). Contos/nove las: A Barca de Ceres
(LGE, 96, prêmio Afonso Arinos, 9 1, Academ ia Bras il eira de Letras), O viajante
(origi nalmente, A viagem, fo lhetim, suplemento BSB Letras, 90/ 91), Conexão
Ô mega Od .ib id., 92). Ensa ios: Futebo l: revolução ou caos (Gol, 69, estréia), O
Brasil socialista - com o será? (Élun, 87), Cultura - lIm sa lto na era cibern ética
(LGE-2003). Tea tro : Reconciliação (ali A vo lta da fada Sayagi), comédi a didática, montada na Seicho-no-Ie/ DF, 94, direção do autor.
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H á quatro anos fui apresentado

à obra de Rosá ri o Fu sco (19 10-

20

1977) por um ami go escritor residente em Brasíli a, por meio de um
exemplar da primeira edição de O
agressor. Antes mesmo de saber
<l
que certa parce la da críti ca o assemelhava a Kafka, além de outros
detalhes da literatu ra do furioso
mu lato ca taguasense, parti para a
leitura. E saí dela perturbado.
Porque estava em contato com
algo rea lmente novo. Não pod ia
comparar o romance com nada
que ti vesse lido até então. Nem
co m o escritor tc heco. Pois o texto
de Fu sco, embora com um pé na
rea lidade e outro no fa ntásti co,
não podia ser considerado lin ea r.
Os personagens eram importa ntes
apenas enquanto portadores de
sua palavra, ou intermediários
(como num enqu ad ramento medi único) do disc urso do narrador. E
embora o romance esti vesse cheio
de jogos de palavras, diálogos chu los, tudo era minu ciosamente pensado, fruto de um traba lho de ourivesa ri a, lento e perfeito, no qua l o
encadeamento das frases só serv ia
à coroação de uma ironia refi nada,
sustentáculo de uma corros iva
visão de uma supra-rea lidadei
aquilo estava, como fil igrana, por
trás de tudo.
M eu fascínio pe lo romance fo i
tão grande que resolv i fazer uma

o WHISNER FRAGA

v isita a Ca taguases, acompanhado
do ami go e escritor Ronald o
Cagiano, para conhecer um pouco
do un iverso criativo do escritor.
Fiquei sa bendo q ue Fusco havia
sido cand ida to a deputado federal
com o bordão "Não fique confuso,
fique com Fusco. Mais vale um
Rosário que um terço" , num pleito
em que obtivera pífia votação.
Mesmo assim atraiu em vida mai s
elei tores do que leitores. Aliás,
algo positivo na vida de um escritor além de seu tempo, vivendo
num país até então rural e sem contato com novidades estéti cas.
Ho rro ri zava as ve lhas carolas
bebendo uísq ue em
trajes mínimos em
sua casa, era de
pouca co nversa no final de
sua v ida e sua
última esposa
fo ra a franzina

Annie, uma francesa com quem
dividiu os anos derradeiros de uma
vida nem aí para as convenções
socia is e os cânones literários. Fui
ao cem itér io e encontrei ambos
ocupa ndo o mesmo túmulo, ali ,
antevendo, metafisicamente, uma
cu mpli c idade literá ri a e pessoal.
Também ouv i de alguém num boteco de Ca taguases que Rosário
Fusco ficou esquecido graças ao
fato de ter apoiado Get(ilio e sua
ditadura e que era cons iderado
uma espécie de "Wil son Simonal
da literatura" (a lu são ao cantor que
apoiou o Golpe de 64 e, dedurou
companheiros e cai u na desgraça
dos críti cos musicais). Duvido que
isso tenha sido tão decisivo assim,
porque a obra de Fusco superari a,
por si só, qualquer estigma alucinatório de eventua is
sectários
patrulheiros ideológicos. Penso
que a ob ra do escritor mineiro esteja há tanto tempo no .Iimbo mais
por seu aspec to literário. Seus
Iivros são para poucos. Fogem à
I inearidade a que os leitores brasi-

leiros estão acostumados. Destoam
do literária e politicamente correto,
ev itando os roteiros redondos,
maquinados para ganhar a atenção
do público. Emais do que isso·, causam medo. Uma literatura tão imponente é uma afronta aos nossos intelectuais assoberbados pelo co modismo e pela inca pa cidade de
ind ignação.
Fusco participou da antropofagia modernista, mas se desvencilhou do que havia de ruim nessa
influênc ia e foi além dos seus companheiros da Verde. Foi poeta também, mas a sua poesia está longe
de ter a importância de sua fi cção.
É ele mesmo quem assegura. sem
co nstrangimento, sem medo de
ferir suscetibilidades, ser o romance o maior dos gêneros.
Por essas artimanhas de que
vive a cultura brasileira, mais interessada em holofotes e bada lações
do que em qualidade, Fusco, além
de esquecido até 2000, quando a
Editora Bluhm ressuscitou "O agressor", possuía alguns romances inéditos. Entre eles, a.s.a. assuciação
dos solitários anônimos, que agora
sa i pela Ateliê Editorial (290 p.). Se
o relan çamento de obras essenciais
da literatura já é uma atitude digna
do mais sublime respeito, imagine
o lançamento de um livro inédito
de um escritor genial!
Rosário Fusco inicia o a.5.a.
com uma epígrafe explicativa do
seu estilo: "Assim como o sobrenatu ral é o reverso do natural, o
supra-real é o outro lado do rea l, o
por-detrás", pretendendo co m isso
si tuar o leitor, que se enganaria ao
ju lgar-se diante de uma obra do realismo fantástico ou mesmo do surrea lismo. Bem certo é, entretanto,
que o termo criado neste romance,
o supra-real, não foi adiante, tendo
os estudiosos preferi do inseri-lo
em escolas já existentes.
Antes de entrar no mérito da crítica do romance em si, fa ço uma

observação no que diz respeito ao
aspecto gráfico. Alguns erros de
ortografia poderiam ser evitados
caso a editora contratasse um revisor experiente, desobrigando-nos
de co nviver com desrespeitos do
tipo "sombran ce lha" e "prefiriam",
mas que , no final, pelo clima de
festa envolto no lança mento, não
comprometem a edição. Outro
fato a lamentar é o prefá cio de
Fábio Lucas remanejado como posfácio, pois seu estudo crítico merece ria abrir a obra .
Em a.s.a.; Fusco trata dos anônimos e das instituições, inclusive
políti cas, co mo pode ser perce bido
pela leitura dos dois últimos capítulos do livro. E como anõnimos
que são, os personagens ganham
nomes que se harmonizam com
s ua co ndi ção, F'ulano/a,
Beltrano/ a, Sicrano/a, Lou ro,
Alemão, Maria e por aí vão. E a
associação é constituída, embora
no fundo não exista e não vá existi r
jamais (o que não importa), porque
todos lutam pela ind ividualidade e
solidão. Paradoxal. Advertindonos do caráter supra-real de sua
instituição, "o co nhecimento do
nosso princípio é a provisória penugem da asa", Beltrano não tenta
arrebanhar novos sócios, mas
transformar os existentes em criaturas duais. A dualidade sempre fo i
preciosa a Rosário Fusco .
Associando a supra-real asa, borri-

fada pelos capítulos do romance, e
presente em anjos ou em cupi dos,
à instituição a.s.a. , fica mais fác il
compreender o romance.
Assim é que não apenas os personagens têm a sua ca ra-metade,
Fu lano/ Fu lana, Sicrano/S icrana,
como, a uma certa altura, solitári os
e desi ludidos com as institui ções,
sejam matrimoniais, empregatíc ias,
médicas, políti cas ou jurídicas, rompem com tudo, e para não se verem
tão sós, passam a ser dois, o segundo representado pelo espírito de
um, no caso de Ful ano, ou alter ego
de outro, Beltrano. Entretanto, sem
nomear este segundo e agora
(co)existente personagem, sombra
e anexo do primeiro, o primeiro
pode seguir na sua aven tura ind ividuai e, visto que inex istente no
plano da rea lidade, supra-rea l, o
que culmina na não-existência definitiva dessa nova sociedade, a a.s.a.
Dotado de um domínio narrati vo que rom peu com as tradições
moderni stas, Fusco é sobretudo irôn ico, sarcástico, iconoclasta - mas
tudo isso permea do de filosofi a e
reflexão. Não encontramos um
parágrafo sequer em todo o livro
que não ten ha um aguçado senso
de demo lição que co nvive com
uma beleza poéti ca sem similares,
uma invejável perícia na co nstrução das frases, uma qualidade estética constante, sem quedas.
Leio na orelha de a.s.a. que
Fusco deixou outros romances inéditos, "amarelando na gaveta",
como bem escreveu Lu iz Ru ffato,
seu co nterrâneo. Fi co na esperança de que sigam o exemplo da
Ateliê e edi tem essas obras, reedi tem os demais romances, todos
esgotados; há uma urgência em
conhecer melhor um dos idea lizadores da revi sta Verde. A literatura
brasil eira de qualidade, amarfanhada e esquec ida nos escaninhos
e gavetas de seus escassos amantes, implora esse resgate.

W hisner Fraga é escritor, autor dos li vros de con tos Seres & sombras e Coreografia dos danados (prêmio Ed ições Galo
Branco, 2002), doutor em Engenharia e estudante de Letras.
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exped ientes, a expensas das vá ri as
classes da sociedade.
Bufão, amarelinho, malandro.

o ALEX COJORIAN

~
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Sempre tem alguém que logo
comenta: "Fulano é mesmo um
pícaro"; ou é outro que vem e fala
de uma cena "picaresca". Para o
Aurélio, trata-se de sujeito ardiloso, astuto, velhaco, patife, viga ri s-

s
ta, e antes finório que fino, esperto,
sagaz . Também quando se fala em
picaresco, dir-se-á burl esco, cômico, ridículo. Em literatura, referi rse-á ao tipo de personagem travessa, bufona, ardi losa, que vive de

No Brasil, sempre há quem esteja
desejoso - para não dizer todos nós
- de dar um jeitinho na sua situação, esse jeitinho tão proverbi al do
brasilei ro , herança talvez da iniciati va particular nos te~ pos co lon iais, necessidade de minimamente
garantir o seu, socia l e territori almente, dada a ausênc ia do braço
ordena dor da metrópole sobre o
conce rto social em fo rm ação.
Jei tinho, herança, necessidade
essa que se estenderá por toda a
Ibero-América, e que, se por vezes
manifestar-se-á no oprimido como
malandro, mani festar-se-á também
no opressor como caud ilho ou ditador totalitário no .arbítrio único de
seu personalismo. Esta parece que
será a si na daqueles que nascerem
deste nosso concerto social: cada
um por si e Deu s contra todos está lá, no Macunaíma.
Da Península Ibéri ca vem o
Lazaril/lO de Tormes, livro pouquíssimo difundido no Brasil, mas
cuja gênese é das mais profícuas.
Esse personagem, tido como o pri mei ro dos pícaros, nasce no sécu lo
XVI, no rio Tormes, próximo a
Salamanca, e, de miséria em miséria , de burla em burla, desde a
infância, passa por vários amos - é
sucessivamente aj uda nte de cego,
de padre, de escudeiro, dentre
outros -, perambulando pela
Espanha quinhentista e absolutista
de Carlos' V, sempre dando um jeitinho para fugir da fome que lhe rói
até o espíri to. Chega a Toledo,
então a capital do império, e logra,
depois de muitas desventuras,
medrar: consegue um emprego
públ ico de pregoeiro das causas e
dei itos de açoitados e enfo rcados,
está corno, mas já não passa fome.
Lázaro, personagem provoca-
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dor de um ri so seco e tri ste, que
depois ecoará mais alto em Dom
Q ui xote, terá muitos sucessores na
América e alhures, sem que no
entanto se co nsiga categorizar o
píca ro ou tampouco enquadrar os
tipos num modelo prévio. Porque
embora sej am fruto de situações
semelhantes e apresentem ce rtas
ca racterísti cas comun s - a esperteza, a argúcia, e uma certa tendênc ia à sá ti ra -, suas peripéc ias e obj eti vos não se redu zem ao denom inador comum. Q uem vir o filme
Iracema, lima transa amazônica,
de Jorge Bodanski , enco ntrará não
um pícaro, mas uma píca ra:
Irace ma, menina-moça egressa das
populações ribeirinhas, chega a
Bel ém na fes ta de Nossa Senhora, e
logo se mi stura à popul ação. Da í
assoc ia-se a vários homens, principa lmente o ca m inhoneiro vivi do
por Paulo César Pereio; os do is personagens se cruza m umas ta ntas
vezes no decorrer de suas peri pécias. No final, Iracema, mais v.e.I ha,
está la rgada num prostíbulo ínfi mo
à beira de uma estrada que liga
nada a luga r nenhum . O film e traz
como pano de fund o a estrada
Belém-Brasíli a e faz uma espécie
de documentação da chegada do
progresso e de suas mazelas.
Inclu sive a personagem-títul o parece não ter feito ca rreira de atri z, sendo, ela mesm a, person agem de sua
própri a rea lidade.
Ou tro personagem histórico
p ica resca m e n te retr at ad o é
Ga lvez, imperador do Acre, do
romance homônimo de Márcio
Souza . Ga lvez é um espanho l aventureiro que, na fase áu rea da expl oração da borra cha na Amazônia,
apo iado extra-oficia lmente
pela ari stocrac ia paraense e por um exérc ito
imprestável, formado
por jorn ali sta s, intelec-
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tua is, bêbados, dança rinas de ca ncã, sobe o Amazonas e toma a vila
de Rio Branco, proclamando a
independênc ia do Acre e se autoprocl amando imperador do Acre.
Depo is de semanas de tremendas
bebedeiras e orgias, é deposto e
expul so de se u impéri o pelo exército bo livi ano. Galvez, já velho,
em Espanha, narra sua epopéia
sem que ninguém lhe dê crédi to.
Entre os extremos desses do is
tipos aventureiros, o excluído e o
ca udilho, grassa na literatura brasileira, para não di zer na da Améri ca
Latin a, grande ga leria de personagens. De A pedra do reino emerge
Dom Pedro Dinlz Q uadern a, o
Decifrador, mi stura de tipos em
que predominará a esperteza do
píca ro. João Gril o e Chicó, do A uto
·da compadecida, típ icos aj udantes
ou serviçais, são muito aprox imados ao ti po ibéri co, como de resto
toda a obra de Suassuna, que corre
no leito da cultura peninsul ar.
Emi grados com as ca ravelas,
viera m ressurgi r no sertão do
Nord este, entre outros, João Gri lo e
Ca nção de Fogo, a prin cípi o figu rantes dos romances de viol a, mais
tarde fixados em letra e imagem
pelo co rdel. Do folclore peninsul ar
erra pelo Brasil também Pedro
M alasa rtes - o Pedro U rdemales
espanhol - , ma s este forj ado nos
mo ldes do bufão medieva l, · com
se u entendi mento exagerado, grotesco mesmo,
da rea lidade.
O píca ro ce rtamente está aparenta-
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do com o bu fão medieva l, mas se o
bufão está preso às cortes e à opressão feudal , o píca ro adapta-se aos
novos tempos, às novas co ndi ções
que a modem idade traz: em vez de
feudalismo, absoluti smo; em vez
'de escolásti ca, contra-reforma. O
píca ro, sobretudo, será filho de seu
meio, tanto na península quanto na
Améri ca: surge sob o regime da
opressão social e da fa lta de perspecti vas, sempre perco rrendo o
edifício socíal e procurando as
pequenas brechas onde aproveite
sua argLl cia.
Embo ra Lazarilho de Tormes já
inaugure uma ce rta urbanidade,
tipos mais citadinos serão o espanhol Dom Pabl o (Historia de la
vida dei bU5cón, em portu guês, O
ga tuno, na traduçã o de Eli ane
Zaguryl, de Francisco de Quevedo
e, no Bras il, indubita ve lmente, o
Leonardo, que surge a part ir de
1852, nos jorn ais, com a publi cação de M emórias de um sargento
de milícias, de M anuel Antônio de
A lm e id a. E nesse mo m ento
Am éri ca e Penínsul a Ibéri ca se distanc iam , poi s enquanto Dom
Pabl o sej a mesmo uma espécie de
ga tun o (aind a que ao fin al este em igre para a' Améri ca), Leonardo será
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da estirpe do malandro genuiname nte brasil eiro . Certam ente
ambos são píca ros, cada qual a seu
modo e de acordo com o que a si tu ação se lhes apresenta. Entretanto,
enquanto alguns estão
preoc upados com
sua fome ou su a
po sição soc ial,
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Leonardo está mesmo é interessado em patuscad as, travess uras, e
nos seus am o res . A o fin al,
Leonardo também ·se arrimará ao
Estado (que o persegui a na fi gura
do major Vidi gal l, torn ando-se
parte das fileiras do delegado .
Talvez afin al não se devesse
falar de pícaro, ma s de um modo
de ação pi caresco, porque é ni sso que estes e
outros tipos enco ntram sua unid ade.
Di zem alguns que "píca ro" vi ri a do espanho l picar, o
que seri a revelador de sua ori gem
hispâni ca e também subalterna: lá
se di z pícaro de cocina, ajudante
de coz inha. Advindo de cla sses servis, e servindo a outros esca lões
socia is, o píca ro terá esse di stanciamento necessá rio para a sá tira ou
para a críti ca soc ial. Outro aspecto
é a notável descri ção da vida coti diana e de época que emerge de
sua narrativa personalíss ima, a tal
ponto que a Ru a aca ba, m uitas das
vezes, suplantando, como personagem, o personagem prin cipal no caso do Laza rilho, ultrapassa
até a Fome!
E ass im , o lh and o para a
Anti güidade, encontraremos vá ri os de seus predecesso res, no
Satiricon de Petrõni o, no Asno de
ouro de Apul eio, nos Diálogos de
Lu ciano, na com édia greco- latin a.
Basta isso para se pensar que mais
ju sto fosse dizer presença da tradiçào mediterrânea entre nós, do
que apenas ibéri ca, tradi ção que
Ar iano Suassuna apontará como
patrim ônio dos " povos morenos".
A deri vação do tipo chega até os
di as de hoje, nos nossos melhores
malandros ci tad inos, na figura de
um Noe l Rosa e até de um
M adame Satã, pers'onagens de
ca rn e e osso mesmo, tão representati vos da malandragem ca ri oca,

da Lapa, do ca ldeamento das
raças e das culturas, e que têm no
mulato a sua efígie, e no choro e
no sa mba a sua banda sonora cuj os primórdi os, aliás, estão
registrados nas Mem órias ... , de
Manuel Antõnio de Alm eida.
Nào esqueçamos do Din o, personagem de Hugo Carva na em Va i
trabalhar, vagabundo, que passa o
film e todo lembrando-se e procurando seguir - como melhor lhe
parece - o con se lho do guarda ,
logo no iníc io do filme, à saíd a da
cadeia : " D ino, é preciso aproveitar as co isas boas da vida". Porque
a pri meira coisa que Dino, em
li berdade, fa rá é pa rar num boteco
e pedir: "Me dá meia hora de ce rvej a! "
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A todo insta nte e com prosaica
insi tência, algumas pessoas, fe lizmente poucas, até com a melhor
das intenções, põem-se a defender
Brasflia a apêndice da União, prela ao Plano Pi loto, sob o imprestáve l argumento de que esta lucraria
com a supressão do pesado encargo que representa.
Nem seus destemidos construtores e planeja dores chegaram a
ta nto. Se válida sua teoria, a ma ioria dos estados brasileiros deveria

da pelo ma ior dos e tadistas que o
pais produziu, Juscelino, ,apenas
COmo

do

a estapafú rdia tese da volta de
tendendo irracionalmente confiná-

ou Camberra, pois ela não foi cria-

ent i dade

administrativa

ou

po l it i cosacrossanto

museu, senão e primordialmente

verde e

dos
jardins

como pólo de desenvolvimento e
interiorização do Brasil, com avenidas amplas, quadras arborizadas, verdadeiros jardins paradisíacos e milhares de metros de área
verde, com ótima qua lidade de
vida, que poucas cidades possuem. E tem tudo que as melhores
cidades têm. Nã<? vamos pôr tudo

deixar de sê-lo, por estarem fa lidos

a perder por mero capricho de

e, portanto, sem cond ições de

alguns poucos.

sobrevivência, o que esbarra, de

Há que se notar que o bem mais

pronto, na quebra do princípio

precioso do universo é o ser huma-

federativo, tão caro a todos nós.
O Distrito Federal não é mero

o LEON FREJDA
SZKLAROSKY

reboque, distrito ou município,

no, daí por que a cidade a ele deve
adaptar-se, e não o homem a ela. É
uma quimera acorrentar-se a cidade

mas uma un idade federativa, que

a lim ites predeterminados. Planejar

compõe a Federação, e conquistou

é coisa bem distinta da idéia de apri-

sua plena autonomia com

sioná-Ia em lim ites medieva is, mura-

a

Constituição de 88 . É um estado-

lhas ou guetos, felizmente supera-

município,.de fato e de direito.

dos e sepultados pelas cinzas do

É um grande erro comparar-se

passado e da história.
O ser humano deve encontrar

esta ci dade - monumento incrustado no cerrado - a ta ntas outras

na cidade seu aconchego, e não

como Ottawa, Pretória, Islamabad

seu algoz.

•

...
•

•
'"

~

•

.. •.•.

•

..

I

Agostinho d Silv
o JOSE SANTIAGO NAUD

Na obra imen sa de Agostinho da Si lva, o tema em questão
bem que pode partir de uma quadrinha, dele ouvida aqui mesmo,
Nos primórdios da Univers idade:

Só ao teu Deus sêfiel
No que tu tenhas de fé.
Quem sabe o deus que tu crias
Esconda o Deus que Deus é.
Ta l dia léti ca, no implícito desvela mento de sua semântica,
traz à bai la o espírito e a liberdade. De um lado, o Ser absoluto;
de outro, o exercíc io criador, porém contingente. Vê-se que há
na cri atura a ventura de toca r o Criado r. Nessa dimensão
esconde-se a verdade, preexistente a nós. Ass im o.pensador
dinamiza, como buscador do saber, o fecundo exercíc io da
dClvida . Na demanda, nem peca por orgul ho nem se amarra a
qual quer prescrição impositiva. Li bertá ri o no exercíc io da fidel idade, honra a " nova c iência " formu lada após a Ren ascença,
sem ferir a tradi ção. Com isso, não furta ao m istério a sua fat ia,
nem cega o fio da ra zão. A lca nça o ponto de equilíbrio em que
os contrários se co mplementam. Corpo e alm a, mente e coração. Perfaz-se a total idade.
Rac ional ele sempre fo i, sem perder nunca a
reta do discurso. Jamais escorregou na
arrogância do nega ti vo. Um caso de inteligência. M esmo o esca rninho Vo ltai re,
ao racional ismo redutor do Sécu lo das
Lu zes, di zia-se intri gado com o mundo, e não pod ia imaginar esse imenso
relógio sem um relojoeiro. O que não o
impediu de aprimorar a inquietude,
nem submeter-se a qualquer prescrição
d iscricionári a. Igualmente, na evo lução da
ciência ocidental , chegaria o momento em que o pragmatismo aplicado à teoria levou Thom as Edison a dizer que " a

• Comunicação apresel1tada no seminário internacional sobre vida e ohra do
mestre, em agosto de 2002, na Universidade de Brasília (UnB), DF
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sdeputados
distritais, ao
longo desses
mais de doze anos de
existência da Câmara
Legislativa, sempre
demonstraram um carinho e
empenho muito grande pela
valorização da cultura no Distrito Federal.
Muitos dos projetos que viraram leis, ou aqueles
que estão ainda em tramitação nas comissões permanentes
da Casa, mostram o interesse dos parlamentares em
fortalecer as diversas formas de expressão
•

cultural da CIOlaoe, ~~~~~~~~~

DF Câmara Legislativa

Anilcéia Machado

Augusto Carvalho

Júnior Brunelli

Chico Floresta

(PMDB)

(PPS)

(PP)

(PT)

Cultura e arte
são a expressão
maior de uma
nação. Por isso,
devem ser valorizadas, incentivadas, estimuladas. Brasília,
ainda jovem, já tem mostrado
sua marca, mas ainda falta muito. A cidade carece de mais
espaço para mostrar seu trabalho e mais estímulo aos artistas
locais. É preciso mais incentivos fiscais para que nossos
empresários impulsionem a indústria cultural no Distrito FeIleral.

As Noites Culturais T-Bone,
que completam
14 edições em
setembro de
2003, deverão
entrar para o 'calendário cultural
oficial do Distrito Federal. Com
essa proposta, projeto do deputado distrital Augusto
Carvalho está tramitando na
Câmara Legislativa, e a expectativa é de que seja aprovado,
pois o evento bianual é um dos
mais importantes realizados em
Brasília na área cultural.

Em um país que
enfrenta sérias
dificuldades
econômicas,
com reflexos
dramáticos nos
índices de violência urbana,
projetos voltados para o lazer
e a cultura, especialmente visando as comunidades de baixa renda, são uma necessidade
urgente e um dever do Estado.

A originalidade
do fazer cultural
no Distrito Federal expressa a
própria multiplicidade étnicocultural que
está na base da
formação de nossa cidade. Essa
di versidade, que pode e deve
ser potencializada, nos permite uma possibilidade de diálogo com todas as facetas culturais de nosso país para afirmar
cada vez mais Brasília como
pólo de produção cultural.

l-

Arlete Sampaio
(PT)
A deputada Arlete Sampaio
(PT) apresentou
projeto de lei
propondo
o
nome de Cássia
Eller à Sala
Funarte, que fica L-_~"""",""
atrás da Torre de Televisão. A sala
foi reaberta com uma grande homenagem à cantora, que incluiu
apresentação de Gisa Pilhan e
show com WagnerTIso e Victor
Biglione. "Este é um merecido reconhecimento ao trabalho e à
pessoa dessa fabulosa mulher,
mãe e artista, que fez com que o
Brasil prestasse um pouco mais
de atenção a Bras.ília", disse Arlete. Cássia nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1962, mas
foi em Brasília que deu os primeiros passos de sua carreira,
cantando no Bom Demais, da
Cristininha, e participando do
espetáculo Gigolôs, dirigido por
Alexandre Ribondi.

Beizício Tavares
(PMDB)
O projeto que
I apresentei à Câmara Legislativa prevê a
criação
de
incenti vos fiscais para que os
I débitos das empresas inscritas no cadastro da
dívida ativa com a Fazenda do
DF possam ser abatidos até o
limite de 10%, a partir de doações e investimentos em projetos culturais e esportivos. O
projeto também pretende proporcionar à população portadora de deficiência acesso à
prática de atividades culturais,
esportivas e de lazer, contribuindo para sua integração na comunidade.

I

I

Carlos Xavier

Chico Leite

(PMDB)

(PC do B)
Um dos criadores da revista
político-cultural
Há Vagas, da
UnB, onde se
formou em Direito e cursou
Comunicação
Social, o advogado, promotor
de justiça, professor de Direito
Penal e deputado Chico Leite
iniciou sua participação. nos
movimentos estudantis no Ceará, seu estado de origem. Veio
para Brasília em 1982. Poeta e
escritor, através da Casa de
Justiça e Cidadania, instalada
na Ceilândia, tem promovido a
educação no ensino fundamental e a alfabetização de adultos. Foi um dos formuladores
dos programas Paz na Escola e
Paz no Trânsito, no governo
Cris!ovam Buarque.

A Cultura contribui para a diminuição da exclusão social e
para o reforço
da auto-e tima
das pessoas e
das comunida- L - _......_ - '
des locais. Desse modo, a Cultura, visando proporcionar a
todos uma vida mais digna,
mais livre e mais feliz, é elemento
indispensável e essencial para
a própria qualidade de vida. Por
isso, nesses quase nove anos
de mandato, tenho sido autor
de vários projetos de lei que
favorecem a disseminação da
Cultura para todos os moradores do Distrito Federal.

DF Câmara Legislativa

Chico Vigilante

Fábio Barcellos

Erika Kokay

(PT)
A cultura no DF
é um desastre .
Sem uma políticá
. específica para a
área, a capital da
República, que já
produziu tantos
artistas de projeção nacional, fica entregue ao
marasmo, pois não existe incentivo algum à produção cultural.
O Distrito Federal precisa de uma
legislação que atenda aos
anseios da classe artística, promovendo a real valorização de
todos aqueles que fazem arte no
DF. Além disso, é necessário a
atuação de um conselho de cultura formado por quem representa, de fato, o pensamento da classe. Somente assim poderemos
pensar em executar uma política
cultural, em vez de insistir em iniciativas pontuais.

-

Eliana Pedrosa

(PT)

(PFL)

Um dos papéis
da
Câmara
Legislativa é
fortalecer as
manifestações
culturais, já que
isso é garantir a
construção da
identidade do povo do Distrito Federal, contribuindo para
o exercício da plena cidadania.
Entendemos nossa cultura
como um pilar de transformação, que amplia a visão da sociedade sobre as manifestações que advêm do povo e que
fortalecem sua história e tradição.

Brasília possui
uma vocação
cultural que, a
cada dia que
passa, se consolida. Primeiro
foi o rock
brasiliense que,
no final dos anos 70, início dos
80, contagíou todo o país. Atualmente, vários artistas da cidade destacam-se no cenário
nacional.
Na
Câmara
Legislativa, tenho apresentado
projetos que incentivem ainda
mais a cultura e os artistas do
Distrito Federal.

Aguinaldo de Jesus
(PMDB)
Estimular o conhecimento dos
bens e valores
culturais de nossa cidade contribui para o processo de preservação desses .
valores; e as diversas manifestações socioculturais com acesso democrático aos locais públicos e privados fortalecem a relação de identificação da população com a cidade e seu patrimônio cultural. Dessa forma posso
afirmar que Brasília não surgiu
apenas como um princípio de urbanismo modernista, mas como
um espaço privilegiado para inovações em todos os campos. Portanto, faz parte do meu trabalho
contribuir para a manutenção dos
bens socioculturais da capital de
• todos os brasileiros.

t
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Gim Argello

Eurides Brito

João de Deus

(PFL)

(PMDB)

(PMDB)

(PP)

A cultura do
Distrito Federal
é rica porque
rica é a mistura
de povos que
ajudaram
a
construir a capital do país e
escolheram esta terra para vi ver.
Vale destacar algumas manifestações culturais do DF: o encontro da Folia de Reis, festa
religiosa, rica em música e dança, e a reconhecida dupla Zé
Mulato e Cassiano, detentores
do prêmio Tim de MPB, que
ajudaram a transformar a região
num pólo de resistência cultural, onde os brasileiros
relembram suas origens.

É difícil falar de
cultura sem falar
de educação,
pois ambas são
" irmãs siamesas" . Em outras
palavras, integram um processo indissociável. O alimento para a alma advém do
binômio educação x cultura.
Como parlamentar, quero apoiar as iniciativas nessas duas
áreas que venham beneficiar a
população do Distrito Federal,
sobretudo a parcela mais carente.

Prédios do Setor Sudoeste e
de Águas Clar.as já estão exibindo obras de
artistas plásticos do DF, em
resposta à lei do
deputado Gim ArgeUo criada em
abril de 200 I. A Lei das Artes,
como ficou conhecida, toma
obrigatória a existência de esculturas ou pinturas em edifícios recém-construídos com área
igual ou superior a mil metros
quadrados. De acordo com Gim,
a legislação inovadora visa incentivar a produção artística
brasiliense, facilitar o acesso da
população às criações artísticas de pintores, escultores e
designers gráficos. Para expor
suas obras, o interessado precisa residir no DF e ser cadastrado na Secretaria de Cultura
ou em entidades representativas dos artistas plásticos.

A política cultural do DF merece
atenção do governo-oquejávem
sendo feito, mas
a prioridade de
investimento
deve ser dada
sempre com vistas a permitir o
acesso de todas as camadas da população, sobretudo as mais carentes, a um melbor padrão cultural.
Como deputado oriundo dos quadros da PM, conheço as dificuldades das pessoas mais humildes em
melhorar sua formação cultural.
Somente quando ti vermos uma
distribuição de renda mais justa,
poderemos ver os trabalhadores
podendo ir a teatros, ao cinema e a
outros espetáculos. O GDF deve
continuar valorizando sua política
de levar, gratuitamente, shows e
apresentações artísticas para as cidades-satélites do DF. A nossa cultura precisa ser democratizada cada
vez mais, tornando-se verdadeiramente um bem coletivo e social.

I

DF Câmara Legislativa
Jorge Cauhy

Leollardo Prudente Paulo Tadeu

Peniel Pacheco

(PFL)
A cultura no DF
está cada vez
mais representativa. A cidade
está com novos
espaços de divulgação e Brasília tem eventos que já marcam a agenda
cultural do DF, como o Festival
de Brasília do Cinema Brasileiro, que já está na sua 36" edição. O ODF também tem projetos para que a cultura esteja ao
alcance de todos ; prova disso
são os concertos gratuitos que
ocorrem nOITeatro Nacional. O
projeto Arte por Toda Parte,
que é um sucesso, leva diversão e cultura para todos os
brasilienses. Nós, parlamentares, precisamos trabalhar ainda mais pela cultura da nossa
I
cidade.

(PMDB)
Um País sem
cultura é um
País sem história, e um País
sem passado
pode ficar sem
um futuro. Ariqueza de um
povo se mede pelo volume de
investimentos de seus governantes nas mais diversas formas de cultura. Apresentei dois
projetos. O primeiro deles é o
Brasília, Capital da Cultura, que
resgata a identidade dos estados que formam Brasília, o DF.
O outro projeto é o que cria o
Festival de Inverno de Brasília,
nos moldes do que acontece
em Campos do Jordão. Seriam
15 dias de muita alegria, com
música, comidas típicas, danças e outras manifestações artísticas.
-I

(PT)
Ter dinheiro representa ter
acesso a tudo o
que ele pode
comprar, inclusive cultura. Por
isso, cabe ao
poder público
garantir à população carente o
acesso à cultura, seja ela de massa ou popular. O deputado Paulo Tadeu acredita que, para isso,
democratizar os espaços em que
as manifestações ocorrem é fundamental. Não é à toa que, em
Sobradinho e em Taguatinga,
Paulo Tadeu mantém espaços
culturais para apresentação de
artistas locais. Tradições folclóricas, como a festa do bumbameu-boi e as dramatizações da
ViaSacra,semprerecebememendas de iniciativa do deputado
nos orçamentos do ODF.
I

(PSB)
"Morreu Afonso Brazza e,
com ele, o único pólo de produção cinematográfica ~o DF,
porque o Pólo
de Cinema e
Vídeo - aquele localizado num
descampado, em Sobradinho,
e que produziria não sei
quantos fUmes por ano - está
morto há muito tempo. Brazza
deixou a lacuna dos que não
esperam, mas realizam. Ele, sim,
a seu modo, fez cinema no DF
e difundiu a cultura de massa.'.'

José Edmar

Odilon Aires

Pedro Passos

Wilson Lima

(PMDB)
A imagem de
equipes de atletas brasileiros
nos atuais jogos Pan-americanos, cantando o Hino Nacional brasileiro, com emoção e patriotismo,
fizeram-me lembrar de lei que
tive a oportunidade de aprovar
nesta Casa, a Lei n.o 1.239/96,
que instituiu o "momento cívico nas escolas públicas do Distrito Federal". Constitui esse
evento o hasteamento da
Bandeira Nacional e da bandeira do Distrito Federal, uma vez
por semana, acompanhados da
entoação do nosso hino, por
alunos e professores. Trata-se
de iniciativa há muito esquecida e que tenta recuperar a estima e o sent~mento de patriotismo pelo nosso país e pela nossa cultura cívica.

(PMDB)
A arte do Distrito Federal já
vem despontando no cenário nacional
como uma das
mais promissoras, devendo se
transformar, num futuro próximo, na mais completa expressão artística de sua população.
Entretanto, o acesso ainda é
precário, especialmente da chamada Terceira Idade. Mas para
cornglf essa distorção,
apresentei projeto criando O
Programa Escola de Arte e Artesanato para essa faixa etária.

(PMDB)
"Brasília moderna, com céu
tão deslumbrante, também
possui
uma
vida cultural intensa, capaz de
abrigar tantos "-"''''---'-1&..-'-'
regionalismos. Ela é, em sua
essência, o berço de intelectuais e celebridades da música
popular brasileira e da arte contemporânea. Por isso, precisamos unir esforços para demo- ·
cratizar o acesso aos bens culturais do Distrito Federal e
transformar a nossa cidade em
um dos principais centros de
cultura e turismo do país".

(PMDB)
Não é sem motivo que Brasília
tomou-se Patrimônio Cultural
da Humanidade. O Distrito
Federal reúne
os ingredientes
que permitem à cultura se desenvolver em suas modalidades e manifestações. Se tocarmos um frevo, pernambucanos, paulistas, mineiros, cariocas, brasilienses e outros que
aqui moram vão cair na alegria
do frevo . Aqui surgiram várias
bandas de rock que fazem sucesso. Se dermos.uma volta pelas
feiras do DF, certamente vamos
encontrar artesanato de todo o
país, até da cultura indígena, além
da culinária típica dos diversos
estados. O Distrito Federal é um
celeiro da arte, ·de artistas e da .
cultura popular, que reúne uma
amostra cultural de todos os brasileiros num só lugar.

A função do corpo
é levar a mente
a passear
função do corpo é leva r a mente a
passea r " e , filosoficam e nte ,
Sampaio Bruno escolher como epígrafe do livro O Brasi/ menta/ frase
semelhante, de Lester Ward: "A
tarefa da mente é a de d irigi r a sociedade". Ora, Agostinho da Silva
cumpriu na mais perfeita extensão
da sua vida e da sua obra esses precei tos, e com incl inação lúdi ca
mais o senso de servi r. Críti co e
generoso, debru ço u-se à janela do
mundo justi fica ndo o ofíc io co rpora l e anímico da própri a ex istência.
Esclarecendo o compromisso vi tal
de cada um, ilum inou as origens e
os fins do ato humano.
Bem advertido andou o jovem
pi"ntor Carlos Aurél io quando, em
março de 1996, significativa mente
no Convento de Cristo do castelo
ele Tomar, fez uma exposi ção ele
quadros com o mapa de Portugal,
representação embl emática da
Árvo re ela Viel a. No mapa, as dez
Sephirot, que são os chacras cósmicos repercutidos em nós, correlacionam o nexo íntimo e causa l
e ntr e visíve l e in v is íve l .
Formulação da Billah hebraica ou
da Sophia grega, em portu guês
Sabedori a, representam a ciência
da totalidade e estão distribuíelas
por sete níve is horizontais, que são
os sete planos elo Ser al inhaelos verti ca lmente em três co lunas. No
pó lo esp iritual, a ela di rei ta ,
Miseri có rd ia, é positiva e ce ntrífuga; no pólo material , a da esquer-

da, Rigor, é negati va e centrípeta; a
do meio é do Equilíbrio: reúne os
estágios de reino, fundamento,
beleza e, à mediação de vontade,
Kether a coroa do mistério vital.
Correlaciona m-se todas. Em tal
figuração, o canto superior corresponde à situação geográfica de
Tr ás-os-Mont es e coube ao
Agos t inho, na co lun a da
Miseri córdi a. Sobre essa região portuguesa o homenageado já escreve ra (1): "Quando chegou a minha
hora de nasce r no céu elas idéias,
estava atento ao globo terrestre
que ia passando pela frente à espera de encontrar uma terra que me
agradasse. (. ..) Nascer não é uma
fata lidade, mas uma escolha préco nsc iente, daquela consciência
que se perde quando se voa do
Céu para a Terra , como dizia
Platão ... Eu o que escolhi fo i Barca
D' Alva , que é a última terra portuguesa antes da frontei ra el a
Espanha ... " . Pois al i aparece ele,
com os seus gatos, "à luz da amerrdoeira pintaela" . No chacra ou na
casa do abso lutol inteligível , o
mundo da esperança . À articulação elo manifestado, nesta ascensão do materi a I ao espi ri tua I, isso
quer di ze r altura e sabedoria. Não
me adm iro, pois, que aqui em
Brasília, na década dos sessen ta ,
dada inteligência feminina o cha masse de Augustus, em vez de
Agost inho . Hoje ela ainda reitera
esse nome e agrega outro, ori entar,

•

(1) SILVA, Agostinho da. Reflexões, afori.smos. paradoxos. Brasília, Thesaurus

Editora ; 1999, p. 179.
(2) CHRISTIE. Agatha. Cartas na mesa. Riode Janeiro, Editora Record; 1987, p. 136.
(3 ) SILVA, Agostinho da. Dispersos. Lisboa , ICALP, Ministério da Educação: 1988,
p.598.
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de Pu cka Sahib, homem de sabedoria, "o sagaz, digno de intei ra
co nfiança, que julga com imparcialidade" segu ndo leitura fe ita em
Agatha Chri stie (2). E está certa. As
mulheres, por intu ição e pendor
compassivo, sempre fora m as primeiras a perceber a grandeza do
mestre na cla rid ade dos seus obscuros paradoxos, tão distantes do
ordi nário e da empáfia mascul i na.
Já estamos então em condições
de compreender o ponto fulcral da
idéia de Deus para o auto r. Em
1974 ele escreveu (3): " Diz-me
Frei C. H . que posso tranqüilamente pensar que Deus, si multaneamente, existe e não existe. Veria,
então, Deus, muito de acordo com
uma idéia da físi ca cosmo lógica de
nossos d ias, e não me serve para
nada um Deus que não resista à
ciênc ia (. .. ) ao tomar Deus conhecimento de si próprio, se vê, o u é,
sujei to e objeto, Pai e Filho, com
um interva lo imediato de tempo e
espaço, como me sucede a mim
quando me vejo ao espel ho (... ) e
isto, que só ex iste quando D eus
ex iste e porque é Pai e Filho, sujeito e objeto, chamarei eu de Espírita
Santo II Pondo de lado esta questão do Espírito Santo, para não exa ltar os meus amigos de esquerd a
que me crêem místi co (e oxa lá o
fora , bem seguro de não ca ir em
ca tec ismos pretos ou vermel hos) e
para não desca nsa r os meus amigos de direita, que poderiam co nfundir este meu Espírito Santo com
a pomba amestrada que durante
tanto tempo, mais com artes de corvo, separou a Igreja de Cri sto que a
fundou , direi, acumul ando as enor-

I
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Nascer não
é uma fatalidade, mas uma
escolha pré-consciente
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midades, L.,) no momento em que
o mundo explode de Deus, ou
Deus explode em mundo, deixa
ele de ex istir como Absoluto e, portanto , co m o Deus; é, já , a
Trindade; e dessa, claro está, posso
eu falar; o que não vale a pena,
pois de outra cois'á não têm tratado
os teó logos".
Esta é a religião explíc ita do
Agostinh o, sustentação de sua ciênc ia e sua fé, que o levavam a chover sobre bons ou maus e recla mar,
por exempl o, de um projetado instituto teológico nesta UnB a inclusão de babal ori xás incumbidos de
ensinar a crença ioruba, povoada
de deuses mas sem tomar nunca o
nome de Deus em vão. De fato, é o
ful cro que sustém e impulsa a roda
de um pensamen to ve locíssimo,
ca paz do diá logo generoso. Sem
excl uir a devoção tr in itária, incorpora tradições mais antiga s e abre
as cortinas do futuro. Aqui o fo lc lore portu guês, com fidelidade eti mol ógica , serve para o resplandor
da verdade, oculta em si mulacros
e registrada pel a ciênc ia etnográfica. Com ri gor lógico e amparado
no fato histórico, conduzido pela
ventania do poético ele aflorou os
grandes mitos . São manifestações
messiâni cas da sua pátria, a utopia
ou ucroni a do Q ui xote peninsular.
Com agudez mental, rompe a mesquinhez coeva . Ass im, do "nada
que é tudo" far ia brotar, mais que o
porquê, o para que as nações existem. Fez de PortLlgal espelho do
Mundo. Jamais se enredou nas
teias do nacional ismo, ne01 se rendeu à exa Itação equ ívoca de um
destin o manifesto. Não fo i sa lva-

dor da pátria ou justiceiro da
humanidade. Oponente feroz de
qualquer totalitari smo, fosse po líti co ou religioso, são seus vetores:
1- Cister e a aceitação da mudança; 2 - os cava leiros-monges e sua
ação templá ri a; 3 - a Festa do
Espírito Santo, com o apelo ecumênico; 4 - a fraternidade e pobreza
franciscana; 5 - o Qu into Impéri o e
o Encoberto, passagem uni ve rsa l à
eternidade. Nunca se dispôs erroneamente ao sebasti anismo no que
ele imp lica de estupidez ou fan atismo. Mas lhe confere va lor real , este
sacrifício e a aceitação do martírio,
na porfia dos caminhos do Craa l.
O espírito de Agostinho da Silva
refletiu de tal modo a Nação que
dele se pode dizer, sem exagero,
quanto o Pessoa disse do Bandarra:
" Não fo i nem san to nem herói , /
Mas Deus sagrou co m seu sinal /
Este, cujo co ração fo i / Não português mas Portuga l" .
Nestas condi ções, é com luc idez que, ao considerar as diferentes épocas naciona is, sua refl exão
pôde ava liaro 25 de Abri l (4): " Acaba a segunda época de Portu ga l
rente a nós, sagrando esta data para
todo o futuro L.. ) se liberta o Pa ís de
ser metrópol e e, desaparecido o
conceito de fie l como o de ser ele o
fiel de outras religiões, ideologias
ou costumes, se vo lte a atenção
para o infiel que o é porqu e se afasta da fide l idade que deve ser essencial em todo o homem, a de ser fie l
a si próprio, a de se cumprir tal
co mo é, exemplar único de um dos
infi nitos aspectos de que o humano

•

pode revestir-se. Para que tal aconteça se despirá a Nação de todo o
egoísmo nacional ista, e de toda a
retóri ca messiânica e quererá que
co m ela floresça, primeiro o co njunto de Povos que em sua mesma
Língu a se entendeu, e logo, por
eles, a Ocidente e Oriente, e a
Norte e a Sul, sem explorados nem
exploradores, um mundo de trabalho comum, sem mandantes e servos (. ..) assegurando-nos assi m, no
Tempo, o nosso matemáti co assento, e, no Eterno, nosso impossível
vôo a todo o céu que se crie". São
palavr<ls que averbam sua plena
adesão à profecia de Joaquim de
Flora sobre as Três Idades, pedra
angular da gênese humana e terrestre.
Quanto ao movimento da
Filosofia Portu guesa, punh a lá o
mestre suas reti cê nc ias. Não ca be
aqui nenhuma aná li se, mas valha
referir que, para ele, a mi ssão naci onal sempre esteve mais vo ltada ao
agir que ao pensar, urgência de
povoar o mundo antes que interpretá-lo. No mar navega nte, entre
Camões e Pessoa, importava mais a
" Terra toda uma" que descrita.
Abra ça ria o A lberto Caeiro ouvindo-lhe o oxímoro de que "há metafís ica bastante em não pensar em
nada". De certo, co mo filósofo portu guês co nsid erava apenas o
8aruch (Bento ou Be ndito)
Esp inosa que, embora continuasse
a fal ar o idioma familiar, a par do
latim , espanh ol e neerl andês, já
não era mais português; os an tepassados, expulsos pela intolerân-

(4) Id. Ib, p. 594.
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Há metafisica
bastante em não pensar
em nada

cia e o fan atismo, fi ze ram-no
estra ngeiro. Mas, junto aos ensa ios
de Montaigne (que o Agosti nho via
também portu guês), será Espinosa
sua maior e talvez (lIli ca afinidade.
Já ve remos por quê. O judeu meteu
Deus no mundo, ao contrário de
outro senhor da Ciência Nova, o
Newton, que, não obstante seus
livros de alquimia, viu o mundo
co mo que ilbandonado de Deu s.
Esp inosa foi expulso da sinagoga e
igreja s, mas dava início ao criti c ismo bíbli co, que soma ho je lingüistas e arqueólogos. Ao recusar honores, casava-se com a pobreza.
Honrando o silêncio, fez coni
esmero o seu traba lho. E, sobretudo, bu scava pre ervar a ordem fixa
e imu táve l da Natureza. Tinh a por
objetivo da governa ção a I iberd ade e fo i preceito impreterível do
seu proceder, matemat icamente
ético: não rir nem chorar sobre os
atos alheios, senão compreendêlos.
Qu a n t o à lib er d ade em
Agostinh o da Silva, prefiro ceder a
palavra a voz mais competente.
Acaba de sai r em Li sboa um li vro
de Joaqu im Domin gues, professor
em Braga. Intitu la-se De Ourique
ao Quinto Império (5). Escrito para
refl etir sobre uma filosofia da cultura portuguesa, estud a a operação
do m ito nos fundam entos da nac ionalidade e alarga-se, através de
370 páginas, à utopi a consagrada
pela semen tei ra de Viei ra. Poi s, justa mente, ded icando essa obra magnífica aos ami gos do Brasil , co mo

"penhor do futu ro da cultura lusíada ", pedaz o traba lho em doze
anos e, "num esforço de diálogo
transatlântico", o põe sob a inspiração de Agostinho da Silva. Sua avali ação, nas págin as finais, são ba stantes para definir o mllne inspi rador, seu ofício libertário de 88
anos: "Convicto de que tudo começa e se decide na I iberdade e na respon sabilidade de cada pessoa singu lar C..) por mais de uma vez lembra as vi rtudes conventuais e m i Iitares, ao pensar numa organizaçâo
de homens livres, cujo melhor
modelo terá sido o das ordens de
cavalaria , em que a disciplina consentida na ação se arti cu la à comunhão vivida na fé e à pobreza partilhada e sublimada na cast idade.
(... ) A solução está, po·is, no aperfeiçoamento indi vidual, segundo um
modelo que contempla a integra li dade da pessoa, ma s que atinge o
máxi mo grau de eficácia quando
integrado em livres formas de associação fratern a".
Parodio S. João. " O mito se fez
homem ."
Neste mesmo ano, quando ce lebramos o ce ntenário de publ icação
da pedra fu ndamental da soc iologia
brasileira, cujos sertões tanto comoviam o Agostinho, importaria indagar das ligações dele com a terra.
Vejo que o tema será tratado amanhã por José Luís Conceição Silva,
autor de li vros decisivos sobre agri cultura ou os mistérios de Portugal.
Gostaria, entretanto, de fazer duas
referências.

•

(5) DOM IN GUES, Joaq uim. De OL/rique ao Quinto Império. Lisboa, Imprens,l
Nacional-Casa ela Moeda (Temas Portuguese,l: 2002 , p. 362.
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A pri mei ra, sobre Canudos, que
sangrou temas djl etos ao mestre,
como o sebasti anismo e a exp lo ração dos exc luídos. Parece incrível,
e é sa tânico até que, a um século
da denllncia de Euclides, o problema não esteja sequer equac ionado. Ao contrári o, as favelas multi plicam-se em todo o país. A ineficácia de su posta elite, perversa e
hipócrita, avança no erário e continua a jogar para amanhã a so lução
do prob lema, mácula imperdoá ve l
de meio milênio. M al nos ampara a
advertência de outro pal adi no do
Graal que, como o Agostinho, traznos o maná da esperança . Ariano
Suas una tem advertido que é precisamente da favela que brotarão
as sementes da viragem, a faísca
ri scada lá va i prec ipitar a eletról ise
da nossa miscigenação, gera ndo o
homem novo . Con tudo pergunto,
precisarefTlos de ou tro milênio?
A segunda liga o Agostinho a
dois santos de sua particular devoção : Bento, de NCtrsia; Fran c isco,
de Assis. O ora et labora do primeiro e os esponsais com a pobreza do
segundo coordenam a relação amorosa do homem com a terra. Corpo
e mente só na co mpai xão se reso lvem. E agora ponho-me a ve r o
nosso professor trança ndo as pernas por aqui , no ca mpo em constru ção da nossa uni vers idade. Sem
qualquer co nfusão ou má von tade,
prestava atenção igual aos seus
pares ou à queixa dos pequenos
em suas angCl sti as cot idi anas.
Q uantas vezes o vi zel ar pel a segurança dos bi c hos, que ele trata va
como se fossem pessoas. A propósi to, Victo r Alegr ia, seu editor bra-
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Convicto de que tudo
começa e se decide na liberdade e
na responsabilidade "
si l i e n se, t es t e munh o u e m
Reflexões, aforismos, paradoxos
que publ icou em m anuscrito :
"Agostinh o amava seus dois gatos.
M as amava também, igualmente, .
seus inúmeros ami gos. Li suas últimas ca rtas, escritas em máqu ina
ve lha e muito bem usada, e abi smei-me com a vita lidade intelectu al sempre a cri ar mensagens para o
mundo futu ro, onde o outro lado
da tradição portuguesa cresce raízes dum novo envo lvimento humanísti co e espiritu al. O s o lhos vo ltados sempre a novos tempos, fecundados por oculto sêmen mi steri oso, que atravessa os séculos para
germin ar no tempo próprio, no
tempo certo . Agostinho foi, é e será
sempre a lu z que almejamos. Até
que o grande Sonho nos aproxime,
definiti va mente" . Igual imagem se
me fi xou, tal qua l aqu ela do bi ótipo que ri scou o Almada Negrei ros
numa parede da Faculdade de
Letras, na Un iversidade Cl ássi ca
de Li sboa, representando o Al berto
Caeiro. Jeito ca mponês, pleno de
energia, o ca belo espi gado, o queixo firme, o olh o vivo, o corpo sóli do, mac iço, de passo leve e todo
espiritu al, a i luminar o espaço que
ocupava. A imantação terrestre,
propíc ia à transcendência celeste,
serve-me de arqu étipo para o
Agostinho, que me ficou na inteli gênc ia e na alma. Homem para
quem a vocação de servi r e a preservação ambi ental seri am o
melhor exercício de cumprir as saudades de ser santo. Não com aqueles o lhos de lu z abi ssa l e fúria ul tramontana do Léon Bl oy que escre-

veu Mulher pobre, ma s com a doçura da Úmbria franciscana ou a precisão esclarecida de quem, entre
duas eras, co nstrói urna bibli oteca
e é efi ciente no meio da reza ou do
trabalho . M ais que enlevo patri ótico ante o antepassa do heróico, ou
razão emocionada em face da
aventu ra marít ima, o que move
essencia lmente o pensamento de
Agostinho da Sil va é a alegri a de
ser vivo e livre, e so lidário, o ínti mo
ca roço da sua alma. Ass im também, no mar ilimitado da incerteza
ou nos embates do confronto entre
bem e mal, flutu a co mo estanda rte
a certeza de que, j untos, a mente e
o co rpo são apenas aspectos da
totalidade que se impõe ha rrnoniza r. A conj unção de todos os contrá rios conforma o nosso mundo.
Fatalmente, a consubstanciação de
espírito e liberd ade.
Antes de encerrar, eu gostaria
ainda de di ze r que o V III poema
do Guard ado r de Rebanhos serviu-me sempre como antífona de
qu alquer pági na que eu lesse na
vasta obra de Agostinh o da Si lva .
Seu l iv rinh o U m Fern a ndo
Pessoa, ded icado " aos ami gos dos
outros", desd obro u co m brev idade profund a a unidade e d ivers idade da cri ação, reboa ndo em linguagem belíssima a uni voc idade
do Poeta. O auto r soube ser pl anetário co m a Mensagem e inaugu raI co m o Pastor amoroso, sempre fiel ao mi stério e mi ssão de
Portu gal, que é reunir tempo e
espaço para que o Tao se encontre

com o Espírito Santo. No Ori ente
e no Oc idente, ao No rte e ao Sul ,
juntos, a mesma lu z pac ificadora
do Zen o u da Estrela de Belém.
Nesta altura cumpre ai nda não
om itir, nesse que fo i antes e
sobretudo um pedagogo autêntico, o respei to pa ra com a co ntribuição muçulmana e record ar parti cul armente sua adesão à dança
místi ca dos Sufi , ca paz de transce nder Espaço e Tempo nas ci randas do êxtase. E aqu i a cri ança i rradia aquela cha ma que nos liberta,
até de nós mesmos, e perma nece
pa ra sempre no adu lto, renova ndo o co ração. O mun do qu e ele
anunc iou corn o " o reinado da cr iança e a sac ralização dos animais
e tu do o resto", para que levemos
conosco " um sentido de ord em
não opress iva qu e impeça o caos
e o ndas de imag ina ção a sa udar o
q ue ainda não ve io, com uma
China ca da vez mais para o co ncreto , um Bras il todo virado ao
sonho e, no meio, uma Á fr ica qu e
nos ensine a todos, já que o índi o
enfraqueceu por tanto século de
luta. E toda a atenção a ca da notíc ia de auro ra " . Porqu e, em ve rd ade, em ve rd ade, " a verd ade só na
multipli c idade é ve rd ade, e po r
isso se esconde no pa radox o" . (6)
Bem o advertiu quem confeccionou o fo lheto da programaçã o
deste Seminári o .
"M ais que tudo eu quero ter
pé bem fi rme em leve dança
. co m todo o saber de adu Ito
e todo o brin car de crian ça!"

•(6) Nota /, /d. /b, pp. 178·e 183 .
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CASSIANO NUNES

"'
,,-,.um braz.i lian ist
Atualmente, tendo já ul trapassado os 82 anos de
idade, costumo lançar um olha r para
o meu passado, procurando e ntender, com clareza,
o que ne le realizei ae modo pos iti vo, e também
reconhecer o que falhou , por falta de lu cide \ , , - \
pessoal e da ausência de apoio socia l.
Temos a crença de que de uma temporada
bélica só resulta uma visão de destroços, '
mas não é bem assim ,

'
A

Segunda Grande Guerra do século passado levou o govern o america no a fundar um benéfico
movi mento cultu ral de "boa vizinh ança " , de múlti p las ati vidades, A d istribu ição de bolsas de estud os, no Bras il ,
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para jovens bem-dotados, fo i uma
ação de filantropia, oriunda dessa
época. Tive, então, a felicidade
de ganhar uma bolsa para ir aos
Estados Unidos estudar a cu ltura
norte-americana , na Miami
University, em Oxford (Ohio),
durante um ano. Não me limitei a
seguir os cursos da Universidade
(alguns desses cursos eram excelentes). Procurei estar presente
nos eventos culturais, em que
encontrava escrito res america nos
de alto va lo r. A lgumas vezes,
esses intelectuais eram interessados na cultu ra brasileira.

Foi aí, então, que tive a boa
so rt e de con hecer o prof.
Raymond Sayers, que já tin ha passado uma tempo rada no Rio de
Janeiro e, de novo em sua pátri a,
cooperava, com muito ardor, no
intercâmbio cultural que ligava o
Brasil e os Estados Unidos.
Raymo nd Sayers era um homem
si mples, modesto, discreto e laborioso. Convivia agradavelmente
com estud antes estrangei ro s e também com os intelectuais negros de
Nova York. A todos gostava de ajudar. Creio que foi ele que me
gara ntiu o convi te da New York
University para ir até lá lecionar
Literatura Brasileira. Meu apego
ao Brasil e à cultura bras ileira é
que me levaram, depois de três
anos de exercicio das letras brasileiras na prestigiosa institui ção, a
voltar para o Brasil. Mas minh a
am izade a esse professor e beletrista durou até a sua morte.
Há dias, mexendo nos meus
I ivros, deparei com uma obra I iterária de Raymond Sayers: Onze
estudos de literatura brasileira.
Resolvi logo relê-Ia , o que fiz com
muito prazer. O volu me foi lançado em 1983, pela ed it ora

Civil ização Brasileira, em convênio com o Instituto Nacional do
Livro e a Fundação Nacional PróMemória. O livro começa com
um excelen te ensaio sobre o unive rso poético de Cecília Meireles
e fin da com uma exposi,ção ampla
sobre a literatura brasi leira no
Portugal o itocentista: às críticos,
os jornais, as rev istas. Esse volume pro,!a que Raym ond 5ayers
não era apenas um entusiasta da
vi da I iterá ri a, mas, antes de tudo,
um erudito.
O esc ritor americano não só
analisa alguns dos n.ossos principais esc ritores mas também evidencia o seu interesse pelas relações raciais na literatura brasileira. Sayers valo riza basicame[1te o
coletivo nos seus artigos mas os
seus melhores ensaios - os mais
finos e penetran tes - tratam dos
seguintes autores: Cru.;: e Sousa,
Castro Alves e, espec ialmente,
Machado de Assis. No estudo
"Machado de Assis e seu Otelo
brasileiro", em que compara o personagem de Shakespeare ao marido de Cap itu do romance Dom
Casmurro, obtemos a original idade e a perspi các ia do analista.
Embora evidenc ie Sayers uma
valo rização dos movimentos literários e suas ideologias, isto não
quer di zer que ele neg li genc ie o
exame do comportamento das
figuras humanas que ve mos nos
romances que estuda .
O assunto racial é sempre apresentado por Sayers com critér io e
simpati a. É realmente uma pena
que Raymo nd Sayers nãq tenha
sido mai s conheci do, mais di vulgado, no nosso país. De qualquer
modo, ele mostrou as suas qual idades de artista. Lamentave lmente,
com o desaparecimento da política
que sustentava o intercâmbio ·cui~
tura l do Brasil com os Estado~
Unidos, os "braz ilianistas" não
vêm mais ao Brasi l.

LETRAS

Ah, minha Maceió antiga, dos meus tempos de menino,
Quando chamava os fiéis para a missa, ou novena,
Pelos sonorosos acordes, a voz sagrada de um sino.
Tanto a contrita beata, como a casado ira pequena.

Iam à Senhora do Livramento levar prece ao Divino,
Ou à Senhora do Rosário, a meiga virgem serena,
DATAHUALPA
VIANNA

Ou à Senhora das Graças, ofertar-lhe o santo hino,
Ou, ainda, à Catedral banhada pela brisa amena.

Eu olhava, abismado, no sacrário, Jesus no Horto.
Ouvia dobres a finados anunciando ilustre morto.
Eram assim, os nossos sinos, sagrados relicários.

Enchiam a cidade de repiques em dias de procissão,
Tocados por competente maestro, o zeloso sacristão.
Agora, ó Senhor Deus, estão mudos nos campanários ...

o

SALoMÃo SOUSA

Estes comentários deveriam ser formulados há mais de cem anos, quando
do aparecimento de O ateneu (1988), de
Rau l Pompéia; ou há mais de cinqüenta,
quando saía Mundos mortos (1937), de
O ctávio de Faria; ou, ainda, há qua se
cem anos, oportunidade em que o austría co-a lemão Musil dava a co nh ecer o
seu primeiro roman ce, O jovem Tórless,
(1906). Esses três romances guardam íntima re lação, po is, de uma forma ou de
outra, questionam a natureza moral na
visão de estudantes inseridos em estruturas repressivas. Mas ainda são comentários oportunos, pois, atua lmente, são

apurados altos índi ces de agressividade interna i izada na
ju ventude brasi leira.
A abordagem de um assunto que comparece em territórios tão di sta ntes, com
defasagem de poucos anos, mas com
antecedentes premoni tórios de futuros
regimes totalitários, co mprova a relevâ ncia da aprox ima ção críti ca de
Pompéia e Musil. Independente de o
Brasil ser uma nação nova, de estar co nstruindo uma sociedade peculiaríss ima,
onde sobressaem a afetuosidade, a alegria e a hospitalidade - basta ver a vasta
imi gração nos tempos de regi mes totalitári os da Europa-, mui tas vezes aqui a
soc iedade se antecipou na construção
de resistências a sistemas in sustentáveis
para a construção de um homem moderno. Não será agora que acei taremos um
sistema familiar e educacio nal que pode
apontar para a co nstru ção de um
homem brasileiro agressivo, presumivelmente totalitário.
O jovem Tórless saiu a primeira vez
no Brasi I em 198 1 pela Edi tora Nova '
Fronteira, qu e prometeu do mesmo
autor, e cu mpriu oito anos depois, a
pub licação de O homem sem qualida-
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des - Iivro fu ndador de novas estruturas rom anescas. Aquela casa edi to ra só não completou a prometida
série de obras de Lúcio Cardoso,
fi ca ndo impossível ter acesso à
completude de seus diários e ao
seu festejado pri meiro li vro de poesias.
Não foi só a edição de O jovem
Torless que sa iu com atraso no
Brasil. Apesar da ta rdi a afirmação
do parqu e editori al brasileiro, mui tos li vros foram publi cados com
atraso injusti ficável no Brasil, basta
ve r a ausência de traduções de
obras de Herder, de Herzen, de A
vontade de poder, de N ietzsche (já
que aquela que circulou tempos
atrás nem sequer pode ser co nsiderada) . Apesa r de ter contri buído
para alguma fundação da literatura
bras ileira, só há menos de uma
década foi traduz ido por aqui Os
anos de aprendizagem de Wilhelm
Meister, de Goethe. Évergon hosa a
ca rência de edições decentes de
nossos clássicos! Até quando continu arão in ex iste ntes edições
decentes de Machado de Ass is,
Raul Pompéia e tan tos outros clássicos brasi lei ros, que às vezes
ficam fora de mercado ou presentes
só em edições vexatóri as !
Ass im, nossos jovens jamais
aprenderão a gosta r do livro, pois,
antes de chegar a ser um elemento
de form ação de nac ionalidade, o
li vro tem de ser uma jó ia cobi çada
pelo o lhar e pelas mãos.
Pais - vocês não se envergonham?-, um maço de fo lhas
xe rografadas jamais significará um li vro. Um jovem
que não teve alguns livros
nas mãos jamais se imbuirá
de humanidade para não
chega r a algum tipo de person alidade totalitári a. Um
homem sadi o tem de ser
construído d iuturn amente,
com li vros.
Brevemente, o li vro de
Musi l esta rá circulando nas

bancas, nas co leções distribuídas
po r j orn ais do Rio de Janeiro e São
Paulo, fato que torn a ma is obri gatór ia a sua aproximação dos
romances de Raul Pompé ia e
Octávio de Fari a, e, ainda, a avaliação da edição de livros popu lares
no Brasil.
Até agora, a nossa experiência
na publicação de livros de bolso é
nula. Sempre que ela fo i experimentada, a vestimenta não ga rantiu a co ncretização do casamento
com o leitor. Os editores se limitaram sempre a obras manj adas e já
com esgotadas possibil idades de
mercado, sem merecer lembrança
o aca bamento agressivo (basta ver
que elas jama is chegam aos sebos,
pois todas acabam esfarinhadas
nas primeiras leituras). E fata lmente serão esfari nhadas as que chegam atualmen te às bancas em distribu ição da Folha de São Paulo e
de O Globo. Sobra, atualmente, a
experiência das coleções O bras
Primas, pela Nova Cultura l, e
Grandes Escri tores da Atualidade,
da Planeta DeAgostini (espanhola
recém-chegada ao mercado).
Não vingaram as experiências
da Rio Gráfica (do sistema Globo),
que chegou a publicar modern os
como M usil, Durrel e André Gide;
e clássicos como Stendhal, Conrad
e Maupassant. Não fo ram ed ições
esfa rinháveis, mas em papel desestimulante. Também a Reco rd se

esqueceu do sucesso das ed ições
de bolso espan ho las, fra ncesas e
inglesas, que, embora bara tas, muitas chegam a ser. objeto de luxo.
Suas ed ições de bolso traziam manchas aperta das, impressão suja,
co lagem desprezível e péssima
seleção de títu los. O leitor brasi leiro já está ma is exigente e m ais inteligente. Não quer ficar por aí suj ando a mão de tinta e perden'd o
tempo com le itura de materia l desca rtável. M usi l, em O homem sem
qualidade, diz q ue Ué preciso um
sentido pa ra as co isas desde que
elas não têm ma is co nteúdo" .
Mas tudo diz que ainda temos
de persegu ir algum sentido e
algum conteúdo. Não deixemos de
louvar, no enta nto, as edições de
M achado de Ass is, Eucl ides da
Cu nha, entre outros, pela Record,
voltadas para o uso d idático, pois
conseguem trazer reprodução co nfiável do texto, melhor preço e acabamen to razoável. Vamos dar
algum sentido às edi ções, já que
nova configuração se apresenta
com as ed ições da Cosac & Na if e
da Planeta. Essas edi toras poderiam cri ar co leções respe itáveis para
os clássicos de nossa li teratura, que
au mentassem o orgul ho de suas
existências e de suas lei turas.
Quer~m manga r do leitor brasileiro! Não há como fica rm os
jogando fora os nossos livros ao fim
de uma v iagem de metrô. Até as
':, ,

editoras un iversitári as entram neste
círculo de descaso. Como podem
in vestir em títulos que chegam a
menoscabar a constru ção de nossa
nacionalidade? Q uem abordará
este assunto? Q uem mete a mão
nes te vespe iro? H em ? H em ?
Q uem, quem ?Saudação, no entanto, à Edusp, pela edição caprichada
da série de Joseph Franck sobre
Dosto ievski ; e à Unesp, pela reedição da obra de Dante M oreira
Leite, sobretudo de O ca ráter nacional brasileiro, que pode ajudar
muitos comedores de braqu iári a a
ampliar a visão para as questões da
nac io nalid ade. D ante M o rei ra
Leite sabe ler, sabe interpretar, identifica r as linhas do pensamento brasileiro, sem perder os pés da concretude da co nstru ção de nossa realidade.
Só conseguimos gra ndeza se
superamos aqueles que são pi náculos. Só deixa mos de ser ca mpeadores de nelores qua ndo consegui mos tirar o chapéu para os co nstrutores de nossa nacio nalidade. Só
não nos derrotaremos quando
nosso projeto não demolir, mas
construi r j unto . Por mais que o ato
criati vo seja solitári o, a constru ção
não tem significado sem a parti cipação do outro, prin cipalmente do
outro que veio antes. Se eu fosse
algum pin áculo, tirari a o chapéu
para Dante M oreira Leite, que não
desmerece os seus antecessores,
po is quer construir a parti r do
ponto em que deixa ram o arca bouço da co nstrução da nacionalidade. M as, se eu tirasse o meu chapéu, da altura de minha pequenez
só conseguiria sa udar os seus pés.
Não podemos q uerer zombar dos
ca mpeadores se não conseguimos
nos libertar nem mesmo de nosso
própri o chapéu.
M as, só para fechar a questão
de Musil e Raul Pompéia - apesar
de ser mais recente (1937), o li vro
de Octávio de Fari a é o mais retrógrado na questão da abordagem do

tota litari smo, talvez por isso não
te nha merecido mais reed ições.
A lega que é o divino que coíbe os
impul sos violentos no instante da
gestação da liberdade (antes o
Reich já demonstrara que o divi no
e o auto ritari smo da fa míli a poss ibilitam a implantação de regimes
tota litários). Em Rau l Pompéia, o
agente repressor é a própri a estrutura em que está inseri do o homem
para ser co nstru ído, indica ndo que
o repressor destró i a personal idade
ou constró i uma personal idade
totalitária. E, em M usil, é o homem,
antes de qua lquer sistema, o agente repressor. E mais: o homem de
Musil - este que está inserido na
modernid ade - não se defende da

construção da repressão, deixa que
ela se constru a e o afete mortalmente.
É uma sitúação inverossímil
para a compree nsão humana, mas
Musil entende também que a
repressão está integrada ao impulso do homem para alca nça r a liberdade. Se o homem é livre, mas não
enten de o que significa a liberdade, va i se julga r com o direi to de
usá-I a para a agressão e, fata lmente, o assassi nato. Portanto, se não
co ibi mos, se não co nstruímos a
l iberdade no ind ivíduo, podemos
cO fl stru i r o repressor, podemos
co nstruir o totalitári o em nós própri os, ou co nstrui r o agressor que
irá nos abol ir.
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Entrev ista concedi da
ao esc rito r Newton Rossi.

Indagações
ao Secretário de Cultura do Distrito Federal
Embaixador Pedro Henrique B ório

Como diplomata, o senhor,
certamente, conheceu
diversas culturas em todo o
mundo. De que maneira essa
experiência pode ser
aplicada em Brasíli a, uma
vez que aqu i, na Capital
Federal, convivem várias
representações diplomáticas,
que podem dar valiosa
colaboração à cultura local?
Das experiências intern acionais, acredito que as mais interessantes sej am as relati vas a ter podido observa r como outra ca pital pl anejada, que é Washington, se comporta em relação à sua vasta gama
de ati vidades cultu rais e à co mbinação cultura e turismo, da maior
importãncia também por sua relevânc ia econômi ca para aquela
cidade. Nesse sentido, a constru ção do Complexo Cul tural que o
govern ador Joaqu im Roriz já iniciou, resgatando uma "dívida" de
mais de 40 anos, tem um evidente
paralelo com a implantação em
Washington do Kennedy Center e
de mui tos dos museus daquela
ca pital, como de certo modo ta mbém com o caso do Linco ln Center

de Nova York. Trata-se de obra de
importância central, e ainda não
de todo compreen dida, não só
para o DF, como para Brasília, e
pa ra todo o país.
Já o aumento da presença in ter-
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nacional em Brasília com certeza
contribui rá cada vez mais para
que a cidade pertença a um circuito de artes mais arejado e de
melhor nível. Isso já vem ocorrendo, por exemplo, nas parcerias
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com certas Embaixadas, e mesmo
com países em gru po, para semanas de c inem a, exposições, concertos e outras.

o

da presença

2&----

internacional
em Brasília

As atividades culturais
. em Brasília são muito
intensas e os ativistas
que as realizam
nem sempre têm o
apoio que merecem
ou de que necessitam.
Quais as linhas
de ação prioritárias
de sua atuação à frente
da Secretaria?
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Acredito que a relação da
Secretari a, do Governo, com quem
de fa to faz a cultura precisa ser
ca da vez mais fluida, aberta. Para
isso, tenho procu rado ouvi r ao
máximo, participar e repeti r que
ta nto as sugestões quanto as críti cas são e sempre serão bemvind as. No caso das críti cas, especia lmente as que também tragam
sugestões. Nessa mesma linha,
creio que o papel de interl ocução
do Co nselho de Cultura, do
Conselho de Cinema e Vídeo, das
entidades que congregam os arti stas e outros tem crescido, e é bom
que assim sej a. Ademais, temos
procurado reforça r as ligações
com as admin istrações regionais, e
com quem nelas se ocupa da cultura, j á que atuam muito próximos
de suas comunidades e têm ca pacidade que pode ser mais explorada de colaboração na definição de
ati vidades e de co mo gastar de
modo cada vez mais criterioso e
com melhor foco os recursos
públicos, que no ca mpo da cultura
são po r defini ção quase sempre
escassos.

aumento

com certeza
contribuirá cada
vez mais para
que a cidade
pertença a um
circuito de
artes mais
arejado.
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Os artistas, daqui e de
fora, reclamam da falta de
espaços para
apresentarem-se e do
preço elevado do aluguel
das salas de espetáculos
existentes em Brasília. A
Secretaria tem algum
plano para fomentar a
criação de novas salas e,
ainda, estimulos para
torná-Ias atrativas às
companhias e ao público?
A meu ver, a questão dos preços
das salas é em boa medida um

mi to. Pri meiro, porque é preciso
lembrar que esse tipo de "rec lamação" norma lmente se refere à Sala
Villa Lobos, a ma is importante
daquele que afina l é - como o
nome o diz - o Teatro Nacional da
Capital do País, ou seja, que deve
ter co mo alvo ser o mais nobre dos
espaços cênicos do Brasi l. A lém
d is50, a maiori a desconhece que
os custos de manutenção do Teatro
Nac ional são altos, ou que teatros
si mi lares pelo país afora cobra m
taxas muitas, e até muitíssi mas
vezes, superiores às daqui. Por fim,
é preciso assinalar que as taxas arrecadadas vão prec isamente pa ra o
Fundo da Arte e da Cultura, ou
seja, pa ra o fomento da própri a produção artísti ca do DF. De todo
modo, estamos estudando fórmu las tais como a maior segmentação
de preços de ingressos, para torn ar
os espetáculos mais acessíveis.
O Governo do DF, tem sim, pIanos para aumenta r os espaços; por
exemplo, o projeto também j á
an unciado pelo governador Roriz
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de co nstruir se is centros cu lturais
em ,c idades-satélites. Além disso,
temos procurado rev ita lizar os próprios espaços existentes, como é o
caso da Concha Acústica, hoje em
fase final de recuperação e que certamente muito em breveyoltará a
bri lhar. Acompanhamos com todo
interesse, ai nda, a reabertura dos
espaços que são do DF mas estão
cedidos à Funarte, em con vênio, e
que, confiamos, logo vo ltarão a ser
opção importante. Por outro lado,
o própri o Compl exo Cultural da
Espl anada ainda prevê, além da
Bibl ioteca inic iada e do Muse u já
em licitaçã o, um grande conjunto
de sa las mu ltimíd ia, de lojas, cafés
e outros, bem como um grande centro musica l e um c inema de 180
gra us, cuja co nstrução co nfiamos
em breve poder inic iar em parceria
com a iniciativa pri vada. Ressa lto
que esses espaços não têm qualquer sim i lar em grandeza em todo
o Brasil, e, quem sabe, mesmo na
América do Sul. O impacto de sua
construção para Brasíl ia e sua cultu ra, e até para o país, será de
exce'p c ional importânci a.

em Ceil ândia , h ip hop e m
Sobradinho, e mui to mais . Há, ainda, evidente apreciação do que é
bom, o que temos sentido notadamen te ao levarmos a Orqu estra
Sin fôn ica para nlimero cada vez
maior de co nce rtos na s saté l ites,
co m excelentes resu ltados . O
Cinema Voa dor também cresce u
mu ito, co m quase 300 sessões programadas no ano passado, o projeto Arte por Toda Parte que poderá chega r a quase 600 espetáculos, e assim por diante. Há também possibi I idades, que estamos
exp lo rando, de muito mel hor arti cul ação para uso de espaços já
existentes, como os tea tros da
Pra ça de Tag u atin ga, o d e
Sobradi nho, o Cin e Itapoã do
Gama, a Ca sa do Cantador da
Ce i lândia , e de cada vez maiores
parcerias com entidad es como as
p r ó p ri as Admi ni s tr ações
Regio nais, o SES I e a PUC de
Taguatin ga, ou mesm o o Centro
Cul tura l do Banco do Brasi l, com
o qu al estamos em co nve rsação
sobre ações conjuntas em área s
do DF o nde eles aind a nãoa tuam.

5__Quais são as propostas

Existem proj etos de amparo e
formação das vocações
artísticas de nossa cidade que
já deram ao Brasil valores

de atuação da Secretaria
para as Regiões
Administrativas do
Distrito Federal?
A Secretari a está dando especial ênfase à descentra l ização e à
incl usão, à atu açã o cada vez mais
intensa nas sa télites e com as satélites, já que nelas se co nstata produção cu ltu ral muito vigorosa,
identidades e vocações .bastante
afi rm ati vas. Po r exemp lo, e para
c itar apenas a mú sica, há fo rte presença de ascendênc ia nord estina
no Núcleo Bandeirante, reggae

"

Temos procurado
revitalizar os próprios
espaços existentes,
como é o caso da
Concha Acústica.
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extraord inários, conq uistando,
para nosso orgulho, os mais
ca lorosos aplausos?
,seguramente, o melhor projeto
de amparo às vocações artísticas
do D F hoje é o Fundo da Arte e dil
Cu ltura, que dobrou em recursos
em relação a 2002, ul trapassando
4 milhões de reil is; em 2003 apoiou ce rca de 280 projetos dos 478
que exam inou, em co ntraste com
cerca de 120 em 2002, de 228 recebidos. O Fundo consol idou credi bilid ade, tem baixíssimo índice de
inadimplência , é mu ito democrático e ta mbém está ganhando qUill idade. Em relação não apenas ao
fomento fi nanceiro em si , eu diria
que há muito o que fazer - e esperamos co nseguir - , com o aumento
de ofic inas de formação espec ial mente na peri fer ia, na cooperação
com a Escola de Música , nas parcerias com as universidades, na revitali zação do Pólo de Ci nema e em
tan tas ou tras vertentes. Isso ,
porém, só alca nçará seu máx imo
potencia l se co nta rmos com ma ior
parceria com os próprios artistas,
talentos, jovens - e por que não
falar?- com os própri os empresários loca is.

pode e precisa se integrar
ao que poderíamos chamar de circuito intern ac ion al de primeira classe,
do qual faz parte apenas
marginalmente, até porque, por exempl o, ainda
não conta exa tamente
c om a l g o c omo o
Compl exo Cu ltu ral. Ou
seja, Brasília ainda não
pode sequer receber exposições intern ac io nais de
maior port e. Essa é uma
melhor projeto
im e n sa tarefa , qu e
de ampuo às vocações
demandará de todos os
segmentos culturais do
artísticas do DF hoje
DF muito profissional isé o Fundo da Arte
mo, co nhecimento proe da Cultura.
fundo dos padrões internac ionais, planej arn ento
de cada vez mais longo
universalista, como o senhor vê
prazo e recursos impo rtantes .

o

À semelhança do que
ocorre com o cinema, havia
em Brasília o Encontro
Nacional de Escritores,
promovido pela extinta
Fundação Cultural do DF.
Há possibilidades de
revivê-Io, tendo em vista o
seu potencial gerador de
novos valores da
intelectualidade?
Há, sim , espaço, seja para possível retomada do Encontro, seja
para maior atenção aos escritores.
Acredito que já na Feira do Livro
de 200 3, ava nça mos um pouco
nessa direção. Na mesma linha, o
FAC aprovou número record e de
projetos de escritores loca is no
ano passado.

7___
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Senhor Secretário, as
manifestações artísticas do
Distrito Federal - as artes
plásticas, o teatro, o cinema, a
música, a literatura, entre
outras - clamam por mais
justas oportunidades para
realizarem-se e transformar
Brasília na Capital Brasileira
da Cultura. Com sua visão

a possibilidade de se
estabelecerem parcerias com
outros estados e com outros
países, visando atrair recursos
que atendam às demandas
artísticas e culturais da capital
brasileira, de modo a elevá-Ia à
capital cultural de nosso país'!
Tenho procurado em mui tos
contatos com os estados, espec ialmente com os co legas secretári os
de Cul tura ou presidentes das
Fund ações Culturais, e ainda com
arti stas, produtores e outros, enfa ti za r que Brasíli a também quer cada
vez mais ser a vitrin e do que há de
melhor do Brasi I, ou sej a, quer ali ar
sua vigorosa produção loca l à
vinda crescente para cá do que de
melhor se produ z nas artes em todo
o país. Esses contatos já ava nçaram
um pouco mais nitidamente com o
Centro-Oeste, e cam inhamos para
a implantação de um ci rcuito reg ional, com ma ior intercâ mbio.
Já sobre a inserção intern acional , tenho repeti do que Brasíl ia

"

Sobre esses recursos, é prec iso
lembrar que, até o momento, o
govern ado r Rori z não pôde co ntar
com qualquer aporte federal para
essas obras, apesar de emenda ao
orça mento da União destin ar 31
milhões de rea is para o Complexo
Cultural, bem como .25 milhões
para a reforma do Centro de
Convenções - outro proj eto da
maior magnitude e que também
tem íntima relação com a dinami zação da c idade. Portanto, a meu
ve r é preciso mobilização cada vez
maio r, e de todos, já que os investi mentos em cultura, ass im como
igualmente oco rre com o turi smo
- e especialmente quando ambos
estão combinados como hoje no
DF -, comprovadamente dão resposta rápida e muito intensa.
Assim, Brasília tem muito a ganhar
ao enfrentar esse desafio com tod a
a sua típi ca ca pacidade de fazer
muito rápido e bem, ali ás inspirada
no seu próprio melhor exemplo, o
do presidente Kubitschek, que sempre nos serve de insp ira ção e de
alento.
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SchulIlann - Myrthen Op. 25
Leipzig, 1840
Tradução livre de Flávio R. Kothe
Widmung _ Dedicatória F. Rückert

. eu poderi a vig iar a noite mais longa, sempre sonhando

Tu, m inha alma; tu, meu co ração; tu , m inha alegri a;
[tu , m inha dor;

6 fascínio por A lguém! 6 céu de Al guém!

tu, meu mundo em que vivo; tu , meu céu em que fl utu o;

Eu poderia perco rrer o mundo inteiro por amor a

ó tu, m inha tumba, em que depu s para sempre a
[min ha inqu ietaçã o.

[A lguém.
Poderes que guardam o Amor, ponham-se a sorri r por

Tu és o repouso, tu és a paz, tu és pelo céu a mim
[destinada.

[A lguém,
protejam A lguém onde perigos ameaçam, dêem-lhe

Q ue tu me amas, me dá va lor a mim, e o teu o lhar me
[sublima;

6 fascínio por Alguém! 6 céu de A lguém!

tu me elevas além de mim, meu anjo bom, meu
[melhor eu.

Eu gosta ri a, oh! que não gostari a eu pelo meu, pelo
[meu Alguém!

Tu, mi nha alma; tu , meu coração; tu, m inha alegri a;
[tu, m inha dor;
tu, mundo em que vivo; tu , cé u em que flutuo; meu
[a njo bom, meu melhor eu.

Freisinn - Espírito liberal Goethe
Deixem queeu fiqueem ci ma da se la!
Fiquem vocês em suas cas inhas, em suas tendas !
Q ue eu alegre cava lgo pa ra o d istante,
acima do meu boné somente as estre las.
Ele pôs a mente como gui a em terra e mar
pa ra que vocês se alegrem o lhando sempre para o alto !
Deixem que eu fiqueem cima da se laf
Fi quem vocês em suas casinhas, em suas tendas!
Que eu alegre cava lgo para o d istante,
acima do meu boné somente as estrelas.

Dernussbaum -Anogueira-J. Mosen
Floresce uma noguei ra di ante da casa,
perfu mada ela estende os seus ramos.
M u itas flo res adoráveis estão pendentes,
suaves ventos vêm envo lvê-Ias com ternura.
M umuram d ivid idos de par em par,
incl inam com deli cadeza as cabeças aos beijos.
Sussurram sobre uma jovem, que pensa ri a noi te e dia
sem saber sobre o que seria.
Sussurram, sussurram, quem saberi a
se é tão suave o que d iriam,
sussurram sobre um noivo e o ano que vem.
A j ovem escuta, vibra a pl anta;
suspi ra, delira, sorri no sono e sonho.

Jemand -Alguém- R. Bums
M eu co ração está sombri o, não o digo, meu coração
[está sombrio por A lguém:
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[com Al guém.

[um sa lvo-conduto.

Lieder - Canções Goethe
Canção I
Sentado soz inho, como estar melhor?
Meu vi nho eu bebo sozinho;
ninguém me impõe lim ites,
posso ass im pensar por mim .
Sentado soz inho, como estar melhor?
Como est ar melhor?Como estar melhor?
Canção 11
Não ponhas, ó brutamontes, o caneco
de modo tão brutal ante o meu nariz !
Quem aqui me trouxer o vinho,
si rva com todo ca rinho,
senão se estraga o vinho .
6 amável rapaz à porta do boteco,
vem para cá , não fiques por lá!
O ra em d iante tu me servi rás,
tu esse vinho não me azedarás.

Die lotosblume -A tlorde lótus H. Heine
A fior de lótus se assusta com o fu lgordo so l,
e co m a ca beça inclinada aguarda a no ite sonhando.
O luar é seu amante, ele a acorda com sua luz ,
e ela desnuda amiga suas pi as feições de flor.
Ela se eleva e arde, e brilha, olhando ca lada para o alto:
el a perfuma e geme, e treme,
de ta nto amo r e temor, de tanto am or e temor.

Talismane - Talismãs - Goethe
De Deus é o O riente! De Deus é o Ocidente!
Terras do Norte e terras do Sul, estão em paz na sua mão.
De seus cem nomes, seja esse altamente louvado!
[Amém.
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De Deus é o O riente! De Deus é o Ocidente!
Fazer-me errar quer a errância, mas tu sabes tirar-me
[do erro .
Quando eu ajo, quando escrevo, dá s direção a meu
[ca m inho!
De Deus é o O ri ente! De Deus é o O c id ente!
Terra s do Norte e terras do Sul, estão em paz na sua
[mão. Amém! Amém!

Lied Der Zuleika - Canção da Zu\eikaGoethe
Como com íntimo deleite captei teu sentido, ó canção!
Com amor pareces dizer: estou a seu lado, do seu lado
[estou.
Sempre se lembre de mim sua amada bem-aventurança,
dando de presente o d istante a quem a vida lhe dá .
Sim, meu coração é o espelho em qu e tu , am igo, te
[m iras;
teu si nete nesse peito, beijo após beijo, imprimas.
Doce escrita , pura verdade me prende em simpatia!
Pura encorpa a clareza do amor nas feições d a poesia.
Como com íntimo deleite ca ptei teu sentido, ó ca nção!
Com amor pareces d izer: estou a seu lado, do seu lado
[estou.

Die Hochlãnder-Witwe -

A viúva do

montanhês - R. 8urns
Vim para as Terras Baixas, ai , ai, ai!
Tanto me espo liaram quede fome eu morro.
Assim não era lá nas mo ntanhas, ai , ai, ai!
Não havia nos va les e cumes mulh er mai s fe l iz,
pois vinte vacas eu tinh a então, ai, ai , ai !
Manteiga e leite elas me davam, e no ca mpo pastavam!
E sessenta ovelhas eu tinh a, ai, ai, ai!
Com lã mac ia, na gea da e na neve me aqu ec iam.
Ninguém era mais feliz queeu no gra nde clã:
Dona ld era o homem mais belo, e meu era Donald.
Ass im foi , assim tudo era até Cha rl es Stuart chegar
para a ve lh a Escócia l iberta r:
Don ald preciso u então à pátria o braço emprestar!
O que ela mandou fazer, quem não sabe?
Mas o inju sto ganhou do justo, e no campo
sangrento de Culloden caíram senhor e se rvo.
Oh, que eu tenha vindo às Terra s Baixas, ai-ai-a i !
Ora mu lher ma is infel iz não há da montanha até o mar!

Lieder Der Braut- cançõesdanoiva - F.
Rückert
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Canção I
M ãe, mi nha mãe!
N ão crei as que por amar a ele tanto
eu deixe de amar a ti como antes!

M ãe, minha mãe!
Desde que a ele eu amo
é que agora eu te amo tanto,
deixa eu te pu xa r para o meu peito
e te beij ar como ele faz, como ele faz!
M ãe, minha mãe!
Desde que a ele eu amo
é que agora eu te amo tanto,
tu que me deste essa vida
que ora se tornou tão qu erida,
que ora se to rnou tão querida.
Ca nção II
Deixa-me recostar em teu peito, mãe, minha mãe!
Deixa o temor.
Não perguntes: como tudo vai ca lhar?
Não perguntes: como isso vai acabar?
Acabar? Nunca deverá acabar!
Cal har? Nem mesmoeu se i como!
Deixa-me recostar no peito, deixa!

Hochlandlers Abschied

Despedida

do montanhês - R. Bums
Meu coração mora nos montes, meu coração não
[mora aqui,
meu co ração mora nos montes, no recan to da mata .
Lá o cervo ele caça, lá o corço persegue;
onde quer que eu esteja, meu coração mora nos
[montes.
Sejam felizes, ó montes cobertos de neve,
sejam fel izes, ó matas, pedra s cobertas de musgo,
ó regato a ca irem co res mi l !
M eu coração mora nos montes, meu coração não
[mora aqu i,
meu coração mo ra nos montes, no recanto da mata.
Lá o ce rvo ele caça, lá o corço persegue;
onde quer que eu esteja, meu coração mora nos
[montes.
Adeus, morros meus, meu secreto lugar,
está lá o berço da liberdade, o berço da coragem.
Para onde quer que eu vá , onde quer que eu esteja
tudo para os montes me atra i, para os montes me atrai.

Zum Schluss ...:

Como conclusão - F.

Rückert
Aqui nesses ares opressos onde a melanco lia floresce,
trance i para ti, irmã, de noiva a grina lda imperfeita!
Quando formos adm itidos lá no alto,
eo filho do d iv ino nos contemplar
o amor há de trançar, no iva-irmã, a grinalda perfei ta!
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Em novembro de 1984 Oswald ino Marques trou xe de vo lta os poemas que eu lhe mostrara no primeiro encontro e que seri am publicados posteriormente com o títu lo de Ca ntigas, obra que merecera,
de sua parte, a introdução intitulada "Na outra
ponta do arco-íri s" .
Neste segundo encontro a autora estava aflita, na
expectativa de qual viria a ser a opinião do mestre que
acabara de conhece r. Mas com a sensibil idade aguda
que lhe era própria Oswa ldino, tendo percebido o
natural estado emoti vo de sua interlocutora, trouxera
para uma rápida leitura a dois o seu A dançarina e o
horizonte, ed itado em 1977. Estabeleceu-se então o
~im a de cord ialidade que perdurou por todo o tempo
em que ele esti vera entre nós.
Além do críti co, do lingüista, do ensaísta com
visão sociológica do mundo, e poeta, Oswa ld ino possuía assim uma outra dimensão, recôndita, preva lente
nos gestos e atitudes diante do mundo: a sol idariedade.
A partir de três obras, dentre outras, de diferentes
épocas, A arte do amor, de Amaru, séc. VII d. C. ,
Discurso sobre o belo, de Goethe, princípio do séc.
XX, e a introdução, da lavra de Oswaldino a uma coletânea de poemas, 1986, intitu lada "O pri sma e o arco-
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íris", é possível observar a evolução dessa sensível postura da humanidade com re lação ao outro, através dos
tempos.
Em escritos atribuídos a Amaru, sécu lo VII d.C.,
diz-se que Saravat i, deusa hindu da lírica e da mLlsica,
concedera a Shankara um prazo para que ele discorresse sobre o amor conju ga l, ele que tinh a viv ido em
celibato. Shankara passou a conviver com várias
mu lheres e, tendo adquirido grande experiência e
sa bedoria, venceu Saravati no desafio que se propuseram. Aproveitando essa experiência, Shankara escreveu um tratado sobre a <Jrte do amor em que as mulheres são descritas com simpatia e compreensão, e os
homens co mo amadores.
"Atingido pelo lótus que ela passeava nas mãos, o
amado, cujos lábios estavam escanda losamen te
marcados pelos dentes de ou tra mulher, perma neceu quieto, de o lhos ce rrados, como se o polem da
flo r houvesse neles penetrado."
(Amaru , A arte do amor, poema 17)
"Quando o amado adentrou o lei to
Quando aprisionada em seu abraço
Eu sequer podia lembrar quem era ele
O u quem eu era, e como se dera nosso encontro."
(Amaru, A arte do amor, poema 19)
Em Oswaldino, ao contrári o de em Amaru, o poeta
já tem a posse dos elementos que norteiam os seus se ntidos na relação co m o outro. Já não é aprendi z. É
sujeito em pl ena consc iência de sua entrega e do objeto de seu gesto .
"Não, não é o mar no ofego das ondas
São os teus seios bojando-se cremosos."
(Oswald ino, O prisma e o arco-íris)
" Eu quase não te ouvia estava por inteiro estonteado
Com o jogo das corolas a riva lizarem com tua face,
Do cetim das pétalas a querer sup lantar a mac iez
deteu colo.

Tudo em pura perda , pois tu a fe itice ira beleza
Ofusca, Lu aríril , o esplendor dos rosais. "
(Oswaldino, O prisma e o arco-íris)
" Se moldo a argil a querendo
Fazer uma alfa ia,
E sa i-me um câ ntaro,
Éela digo que, invisível ,
Pondo seu corpo de permeio,
Cu iou meus dedos por suas ancas."
(Oswa ldino, O prisma e o arco-íris)
Oswaldino torna co ncreto o que predi ssera Rainer
Maria Rilke em sua Cartas a um jovem poeta, em
1904.
" Esta humanidade da mulher há de v ir à lu z nas
tra nsformações de sua si tu ação exterior, as convenções de exclusiva feminilidade ... Um dia ali
estará a moça, ali estará a mu lher cujo nome não
significará apenas uma oposição ao macho nem
susc itará a idéia de co'mpl emento e de limite, mas
sim a de vi da, de ex istência: a mulher ser humano.
... Eesse amor mais humano assemelhar-se-á àquele que nós preparamos lutando fatigosamente, um
amor que consiste na mútua proteção, limitação e
sa udação entre duas sol idões."
Essa disposição íica exp líc ita na obra de
Oswaldino:
"Transcorreu tanto tempo que fiquei sem saber se
você é que se derramava em mim ou se eu é que
me enxugava em você. Ou se eu é que me derramava. "
.
("Xerox de sonho", Oprisma eoarco-íris, pág. 41 )
Essa bu sca etern a pel a beleza, que pode definir-se
como o tra ço verd adeiramente humano da humanidade, um d ia trará para nosso gáud io outros poemas eróti cos el e Oswa ldino Marques, que por acaso se achem
ocultos em alguma gaveta ... Q uem sabe? Pois ...
"O belo é man ifestação de forças ocu Itas da natureza. Se o belo não se manifestar, essas forças permanecerão para sempre ocultas."
(Coethe, Discurso sobre o belo)

DF L ETRAS

o fraseadodo imaginativo
compctlitor popular
o RENATO 'VlVACQUA
Os compositores popu lares brasileiros são de inesgotável in venti va. Neste meu arti go pretendo mostrar
o talento com que eles pin çam expressões do dia-adi a enraizadas e cri am outras, enca ixa ndo-as com
extremo oportuni smo em suas obras. Comecemos
com um painel zoológ ico.

O careca é a co ntragosto um referencia l.
Antô ni o Brasil, Jota Amânc io, M anoe l Vieira e
Célio Cordeiro mostram isso:

Ataul fo A lves fil osofa em seu excelente sa mba " Laranja madura " :

Antes de ser o bru xo m i lionário,
Coel ho fo i um talentoso parce iro de
Seixas . Do is provocadores:

Laranja madura
Na bei ra da estrada
Ta bi chada, Zé
O u tem marimbondo no pé.
A bicharada contin ua desfil ando. Conde e J.
Romero recomendam:
Ca lado é bom
Sisudo é bon ito
Boca fec hada
Não entra mosquito.

Na ca reca dele a moçada tá de ol ho
A careca do ca reca é tobogã de piol ho .

Eu sou a mosca que pousou na sua
[sopa.
. M ostra ojeri za aos machões. O ca marão é saída para José Ri bas e Alédio
Santos:
Eu só entro em pagode
Q ue tenh a muita mulh er
Po rque na mi nha opini ão
Ba rbado só cam arão.

No iníc io do século passado, um senador do Piauí
fo i apelidado de Vaca Brava. Em certa ocasião foi aparteado com ironi a: "Vossa Excelência, com certeza
quer me avaca lhar" . N ão demorou e o termo fo i parar
nas ru as:

Na década de 50 o ca rro Cad i llac
era c hamado rabo de peixe, pe lo formato da trasei ra. Gilberto Martins e
Ary Monte iro foram ao tema:
Você quer rabo de peixe
Conversível ou baratinha
Pra que você não me deixe
Dou -lhe um rabo de sard i.nha.

Neste Rio de Janeiro
Neste ce ntro abençoado
Sej a pobre ou ri co
Tudo está avaca lhado.
O mote do Barão de Itararé, com sua mord acidade,
é aproveitado na composição ca rn avalesca "M archa
da ga linha".
Ri co come peru , rico come contente
Pobre quando come gali nh a, meu irmão,
Um dos dois está doente.
A penúria de Zé da Zi lda não podia ser mais bem
expressa:
Eu dou pul o e dou sa lto
Até pareço um ca brito
M as d inheiro no meu bolso
É língua de mosquito!
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Carl os Robe rto é outro que quer
di stâ ncia do GLS:
Essa não, homem eu não vejo
Mulher é meu desejo.
M as homem "Credo em cru z"
Não tenho paladar de avestru z.

Cri ativa observação é a
Pan c hito , Cl óv i s L i m a
Nascimento Filho :

( Pa u l o Rogé ri o, H é l i o
N asc im e nt o, Leo p o ldo ,
Ismae l)

e

Se mamão tivesse vitamina
Sabiá não tinha a perna fi na.

o

mesmo Nascimento Filho, agora
com José Roy e Julio Ca rlos, está convicto:

No ca rnava l de 70 Aluízio
M arin s, M . A lves e Esaer Li ma (já
repa raram a fa rtu ra de autores para
tão pouco conteúdo?) lamentam:
A maré não tá pra peixe
Vou pegar tatu na serra
O bom ca brito não berra.

Eu nasci pra ser sultão
Uma andorinha só não faz verão.
Roberto Bittencourt não quer muita
conversa:
Q uem refresca pé de pato é lagoa
Essa é boa, essa é boa
Pega outro alguém
Não vem que não tem .
O s ditados zoo lógicos são apreciados pelos
compos itores. Vi cente Longo e Waldemar
Camargo mostram esperteza:
Papagai o come milho,
Periquito leva a fama
Qu em é bobo fica em casa
Quem não chora não mama.
O " zoólogo" Vicente Longo continu a com W aldemar Ca margo, durão:
Tá na hora da onça beber ág ua
Morena, morena
Éhoje que você me paga.
O experi ente Rutin aldo está atento :
Papai é macaco velho
Não bota a mão em cumbuca
N ão boto, não boto, não boto porq ue machuca .
Sebasti ão Gomes, Haro ldo Lobo, um dos nossos
mai ores compos itores carn avalescos, e Jülio Leil oeiro,
que lhe comprava parceri as mais pa ra aj udá-lo a sa ir
do sufoco, preferem as 101itas:
M orcego voa e não é passari nho
Gosto de broto e não sou cabritinho.
Ali ás, cabrito conformado é o que não falta:
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Vou trocar você por UI11 ca brito
N ão quero grito, não quero gri to
O bom cabrito não be rra
Já di sse alguém COI11 razão.

João de Barro e J. Jr., em
196 2, já antecipava m o boom
do remelexo dos bum-bun s no grande
sucesso " Tw ist no ca rn ava l" :
Q ue ri fifi , que futebol
Q uem se remexe
Émi nh oca no an zo l.
Em outra compos ição Bragui nha se
rende à envo lvência da mu lher:
Cachorro se prende pelo pescoço
Papaga io pelo pé
M acaco pe la ci ntura
Eo homem por onde é?
Só quem sabe é a mulh er.
A cobra também despertava insp irador fascínio:
Seu di nheiro é igual a pé de cobra
N inguém vê.
(Pi col é da Beij a-Flor/ D icró)
Wa Iter Levita e o côm ico Zé Tri ndade preparam o bote:
Va mos, menina, va mos
Va mos bater um papo
A cobra que não anda não engole sapo.
O utro répti I sel11pre convocado é o jaca ré:
Acerta o passo, Ma né
Q uel11 nasceu pra lagarti xa
N unca chega a jaca ré.
(Rutin aldo/Jorge Was hin gton)
Chacrinha , sel11pre surreal ista,
Macedo procl ama:

CO I11

GetCil io

Al ô, alô, Dona Aurora
Jacaré pra ca ntar del11ora.
Vicente Longo e Waldemar Call1argo choral11ingam:
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E
Éhoje, é hoje, irmão
Tô matando jacaré a be li scão.
Junot Dutra é precavido:
Va i, bochechudo
Ri o onde mora piranh a
Jaca ré bebe água de ca nudo.

o

cúmulo da in capac idade é detectad a por Ca rl os
Roberto:
Você não é de nada, só é mesmo de pagá
Q uer entrar em toda joga da
Você é de dar nó em rabo de preá.
Os ditados são aprovei tados com muito oportull ismo. Ass im fizeram M auro de Almeid a e João Lopes no
ca rn ava l de 1971 :
Q uem a paca compra ca ro
Caro a paca va i paga r
Você errou e não adianta chorar
Porqu e não acreditou no provérbi o popul ar.
" Provérb io" é obra da exímia dupl a paul ista Den is
Brea n e Oswaldo Gu ilherme:
Se um não quer do is não bri gam
Éo provérbi o quem di z
Mas se isso fosse verd ade, meu bem
Como eu seri a fe liz.
Augusto de O li ve ira e Ni lo Barbosa não fi cam
longe da verd ade:

Pereira M atos e Geraldo Gomes estão determin ad os:
Eu se i que ela não me tem amor
Mas eu sou louco por aquela cri atu ra
Eu vou cumprir o ditado
Água mole em pedra dura
Tanto bate até que fura.
O ve lho ba bão é detonado por Dora Lopes, N il o
Via na e Bati sta:
Com esse ve lh o ninguém agüenta
Anda pra trás e não é ca ranguejo
Só va i ao teatro na fil a do ga rgarejo.
D iz que está por dent ro com as vedetes
Que nem ca roço de abacate
O velho está por fora que nem arco de barril.
Chacrinha reto m a, co nsel heiro:
Amor é como piruli to
Começa com açúcar, acaba no pa li to .
O recado ao bon-viva nt de A rn ô Prozenza no e A.
Madureira é duro:

Ditado certo alguém dizia
Se bobear fi ca pra titi a.
Em pa rce ria co m Castelo, o eterno Má ri o Lago
ca nta o retorn o:
A cadei ra de balanço está ali
Fi cou para sa udade
Então, como sempre, entraste
Q uem foi rei não pe rde a majestade.
J. Jr. e O ldemar M agal hães iro ni za m a ingênu a
Ma ri a:
Eu nunca vi pesca ria, Ma ri a
Sem ca ni ço e sa mburá
Q uem não arri sca não peti sca
M as sem isca, essa não !
Você não sa bi a, M ari a
E fo i no golpe do arrastão.
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Q uem dá sopa a vagabundo
Éprato fun do
Va i traba lh ar, va i traba lh ar
Q uem engord a porco é ração
Mansão de vagabu ndo é galpão.
A termino log ia pa ra o pa u-dágu a é va riada. José

Roy, Ca rl os Gonzaga e H enri que de A lmeida fize ram
"Ba lão apaga do" para o lo ngínq uo carnava l de 1962 .
Apagado esl ava Ca rl os Gonzaga , roqueiro, grande
sucesso em 1958 co m " D ian.a", tendo que apelar:
O lha só a cara dele
Vej a o jeito que ele tá
O bicho bebeu, bebeu
Ta mais cheio que pneu.
Tá, tá, lá embriagado
O bicho tá ca indo fe ito ba lão apagado.

47

o

pai chato recebe de j . Jr., Vicente Longo e
Oldemar Magalhães um título bem expressivo:
Estava tudo legal
M as de repente engrossou
O pai dela é um chute na ca nela!
Em outras ocasiões a mulher é que é a encrenqueira. A festejada dupla Haroldo Lobo e Milton de
O livei ra não perdoa:
M aria arranja bode, só me dá trabalho
Eu não sou jardineiro pra andar quebrando
[galho.
Segundo Almirante, a palavra "roseta r" provocou
debates filológicos ao aparecer numa marcha dos autores citados aci ma, nos fes tejos de 194 7. Com duplo
sentido foi a ma is ca ntada:
Por um car inho seu, minha cabrocha
Eu vou a pé a Iraj á
Que me importa que mu la manque
Eu quero é roseta r.
Dirc inha Batista ca ntou o sa mba conformista de J.
Jr. e José Bati sta:
Ai, ai, não há de ser nada
Qu em bota pobre pra frente é topada.
Q ueixume também com Beth Carvalho interpretando Rubens da Manguei ra:
Todo rico quando morre foi Deus que levou
Todo pobre quando morre fo i cac haça que
[matou.
Pobre, negro, homossexual, j . Piedade foi assim:
uma figura trágica. Talentoso, vendeu centenas de
músi cas para sobreviver. Ataulfo Alves o tinha como
ótimo sa mbi sta. Sobraram alguns sucessos: " Tudo acabado" , gravado por Dalva de Oliveira; " Navio negreiro ", lançado por Caymmi e que chegou à Améri ca do
Norte através de Pau I Robson e " Chora, doutor" . Seu
último samba - o autor já em penúri a - é uma co nstatação dolorida:

Mulher pra mim
Tem que ser ch uchu be leza.
Tem que ser enxuta
Não me dou bem com mulher fajuta.
Nesta marchi nha de carnaval A. Messina, Belmiro
Barr la e Robe rto Am aral paparica m:
Jó ia, jóia, jóia. Essa garota é uma jóia
Oh! que transa lega l
Na minh a patota
Vai brin ca r o ca rn aval.
Em "Não sou pamonha" o compositor Baiano avisa:
Teu escracho está com igo
A grana não levas não
Tu pensas que eu sou otário
O que eu quero é cavação.
O sa mba de Dora Lopes "Conversando com gíria "
precisa de bul a:
Se não afin ar sua bandola
Sua vaca va i pro brejo
E você entregue às pulgas vai ficar
A grinfa que lhe refresca
Não agüenta a bola e a sua marola
Vai marinhar
Pode ser mão de cin za , acerta o passo, majó
Va i lá na muvuca
E faz a pedida na hora maió.
j amelão fez sucesso com "M ora no
assunto", de Padeirinho e Joaquim
Santos. Outro quebra-cabeça pa ra
os não ini ciados:
Mora no assu nto e vê se
[te manca
M e admiro muito de
[vocé pondo banca
Sabe lá o que é isso? É
[fogo na roupa.
Eu te dei o assunto e você
[não morou.

Azeitona na minha empada ninguém bota
Porqu e ninguém é companheiro na derrota.
As gírias surgem e são logo incorporadas. As referências às mulheres tanto podem ser depreciativas
como elogiosas. Geraldo Nunes e B. Barbosa são exigentes:
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Eu sou durão, não dou moleza
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mguém pode ria ajudarme (esta a mi nha convicção), embora volun tário s n ão fa l tassem.
Enquanto m inha mul her
dormia ou saía para o trabalho,
eles me v isitavam, ín timos e so lícitos. Intu ía m, talvez, que eu rea lizava a inu sitada tarefa. Pa reciam
saber de minh a luta e do peso que
me afli gia.
Embora suas interferênc ias me
in c omodas se m , p ertu rbasse m
ainda mais, no fun do do meu
tumulto interior e do empenho em
conc luir com brev idade a missão,
havia tremenda cu riosidade. Uma
vez que nada revelavam sobre
quem lhes entreabria meus mundos, eu co ntava com a ajuda do
tempo para, mais cedo ou mais tarde, entender o que oco rr ia. "Seriam
mesm o ami gos ou part icipavam de
alguma conspiração arm ada co ntra mim ? E se fosse esse o caso, a
propósito de que a engendravam?
Co nheceri am Altereude e nossas
mortais diferenças e incompatibi li dades? Algumas dessas presenças
fatalmente me envolv iam, e passei
mesmo a delas depender, profundamente.
M arin alva atravessava a porta e
ia entrando sor ridente e am iga.
Di zia "oi", beijava-me o rosto,
punh a-se à vo ntade
sobre o so fá-ca ma

c

o
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Altereude
•
precisava
morrer
o JOANYR
DE OLIVEIRA

(nunca usou a cadeira ju nto à
min ha) e me estendia uma fo lha de
pape l. Em ambos os lados, garranchos, ideogramas , ca rac teres
quase indecifráveis, capazes,
porém, de dizer-me semp re alguma coisa, a acrescentar idéias, a
desenterrar fatos, a reaviva r
impressões deixadas por leituras
ou encon tros.
Bastava-me refl etir sobre ta is
coisds pdra que Ma rinalva logo me
sorrisse. Fazia-o com mu ita doç ura, e me oferec ia lápis pacientemente preparados, ele pontas dguelas, e eu os recebia apenas pa ra
não fa ltar com a devida cortes ia.
Enquanto o silencioso ritua l se
desenrolava, e era sempre o mesmo, sem, no entan to, resvalar para
a monotonia , eu podia perceber
seus sutis mergulhos em mi nha
mente. Nada lhe era ocu lto! Nada,
exceto - eu supunha - o meu tipo
de relac ion<Jmento com Altereu de.
Sim, ela não parec ia suspeitar
sequer de que a determinação passara a ser a e l iminação de
Altereude e ele que eu haveria de
consumar, por fim, o ato extremo.
Por vezes, tomei tempo de
minhas escassas e prec iosas horas
para tentar encontrar as chaves do
enredo em que me via aprisionado.
Princ ipa lmente, desej ava sa ber da
procedê n c i a

1
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dos vis itantes, da natureza deles;
quem lhes outorgava poder para
invadir o mais recôndito de meu
ser; quem os ord enava assim a
ordenar-lhes coisas, para
haverem como so ldados
submissos, atores ou destros bailarinos a deslizar
no pátio e no palco que
eram algo chamado eu.
Aos sábados, vi si tavame Monsieur Dumoll et.
Que figura , ó céus, que
augusta e preciosa fi gura! Ao
contrário da descontraída e
terna Marinalva, o austero
cava lheiro jamais entrou sem
bater (e eram sempre, rei igiosamente, três batidinhas nervosas e
compassadas) e nunca usou senão
a cade ira . Estava sempre elegante,
embora à antiga, mantinha-se compenetrado, inspirava grande respeito. Não usava uma simples borracha ou ca neta sem prévia autori zação. Isso me intrigava, aborrecia, antes de acei tá-lo com suas
excentric idades larga mente compensadas pelos beneíícios advindos de seu al to saber. Mantinha-se
emperti gado, a responder a questões co mpl icadíss imas por mim
jamais formul adas, embora as apreciasse sobremanei ra , e em que se
mi sturavam lúcidos postul ados e
bolorentas erudições hoje inteiramente superadas pel as descobertas dos pesquisadores, pel a ciência
e pela tecnologia. E ai nda expunh a
fórmu las e desenvo lvia dissertações - colhidas em futu ro próximo
ou remoto, consoante me explicava , sem que eu jama is ousasse duvidar ou question·ar. (El e lembrava
um tanto meu pai - tirante no rigor
e na intolerância com que o ve lho
sempre me tratava - e por isso me
retraía.) Fascinado pela sua estatura intelectual - ainda mai s marcante que a fís ica: Monsieur Dumollet
era alto e atlético -, certo dia ensaiei tímid a co nsulta sobre o mecanismo da psicologia humana, questões no terreno do direito, da ética,
da rei igião, da crimi nologia ... Seria
sobretud o i nteressante ouvi-lo
especificamente sobre ... Bem, até
ele parecia ignorar meu caso, e

as pessoas - as tan gíveis e comuns,
co mo também as que transitavam
no superi or plano de Monsieur
Dumollet e Marinalva. Todavia,
não logrei ocultá- Ias de minha
mulher. É que os brados noturnos, a emergir dos pesadelos,
acabaram por desnudar
completamente o drama,
o meu ve lho drama que
tanto desejei levar encoberto para otúmu lo.
Depois de grande insistênc ia, ace ite i sa ir co m
minha mulher em bu sca da
defin itiva aj uda, já que o ca mi nho para isso parecia estar con~
~~'--./)) c luído. O circunspeto senhor a
~
./"
~ cUJa porta batemos mostrou-se
logo afabi líssimo e muito compreensivo. Não proferi u contra mim
nenhuma pa lavra má. (E como
seria temerário qualquer inseguro
temi que dele irrompessem impiepasso, qualquer pal avra que lhe
dosas pedras - insinuações, admodescortinasse o fundo esconderijo
estações, anátemas...) Aceitou-me
onde me reco lhi a. A lém do mai s,
teria eu espa ço para perguntas?
exa tamente como sou, e apesa r de
seus questi onamentos - constanConseguiria quebrar o permanente
tes, longos e meticulosos -, senti
monólogo em que ele, embora
imed iatamente que nem de longe
sóbrio e em tudo civi li zado, se derintentava comprometer-me. Era
ramava sem parar, com toda a sabedori a da Terra?
como se o meu crime não houvesÀs três horas da manhã, pontuse sido mais que mera (e heró ica)
al mente, meu v isitante emudecia.
tentati va de li vrar-me... de mim
mesmo. Sabia a suicídio, é verdaApenas por uns pares de segundos,
de, mas a um suicídio bem singunão mai s que isso . En tão, a alternar
seu arca ico francês co m um esotélar, em legítima defesa e em extreri co arama ico ou um latim bem
mo estado de necessidade. No
começo, eu o enca rei com grande
ac ima de meus vernizes lingü ístisurpresa - pois a sua fisionomia se
cos, deixava comigo uma frase
me afigurava bastante familiar -, e
nova, cu jo sentido apenas vez por
ou tr a eu l ograva alca n ça r.
senti-me perturbado, pondo-me a
Cerimonioso como de costume,
ind agar sob re como aque le
pedia permissão (fazendo-o semhomem havia co nsegu ido abrir o
pre na língua mater: data venia ... )
grande segredo. Mas, com o tempara pega r o negro chapéu e a benpo, passei a vê- lo sem reservas,
admitindo-o como a um grave e
ga la, depois para levantar-se e em
sublime co nfessor, digno de toda
seguida para sai r... A princípio,
intentei acompanhá-lo (inutillT1€nsubmissão e aca tamento. E, de
enco ntro para encontro, embora
te), curioso quanto ao rumo por ser
me fosse difícil entender a maiori a
tomado pel a si ngularíssima pesde suas expl anações, de seus d izesoa. Nada jamais consegui vis lumbrar além da porta que, se fec hada
res, passei a sentir-me cada vez
o esperava, fechada perm anecia à
mais leve e mais perdoado.
sua célere passagem.
Agora, que o outro se foi completamente, ca minho em paz sob o
Assim, por al guns anos. E eu
sempre a supor que aquelas visitasol e sem aquele insuportável peso
ções e a ca usa de minh as angústias
de no ites. Altereude prec isava
passassem desperceb idas de todas
mesmo morrer.
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Aos 92 anos, Rachei
de Queiroz despediu-se
da vida, no dia 5 de
novembro de 2<:>0;3, no
Rio de Janeiro -de1l!3fldo para o povo brasileiro Uma obra imortal. Por quase 70
anos dedicou-se à literatura, tendo
atuado como professora, romancista, jornalista, cronista e teatróloga.
Rachei foi a primeira mulher a
entrar para a Academia Brasileira
de Letras, onde ocupou a cadeira
número 5 . Nascida em uma famflia
de intelectuais, em 1910, em
Fortaleza (CE), depois de formada
no Curso Normal, estreou como
jornalista no jornal "O Ceará", assinando sob o pseudônimo de Rita
de Queluz. Foi aí ~ue as portas se
abriram para seu talento. Foi redatora no jornal e, paralelamente,
lançou-se como escritora, com a
obra O Quinze, em 1930. O tema
do livro foi o mesmo que a levou a
sair do Ceará e mudar-se para o
Rio de Janeiro: a seca.
Ao tornar-se conhecida e admirada pelo público e no meio literário, Racbel recebeu um prêmio no
ano seguinte, com seu segundo
romance, João Miguel. Em 1937,
lançou O Caminho das Pedras.
Dois anos depois, foi premiada
novamente, homenageada pela
Sociedade Felipe d'Oliveira, pelo
romance As Três Marias .
Sem esquecer a literatura,
Rachei retoma a redação de jornais,
passando a escrever para os jornais
"O Cruzeiro" e "O Jornal". Anos
depois, foi colaboradora de "O
Estado de São Pauld' e "O Diário
de Pernambucd' .
A escritora sempre desenvolveu
sua consciência política: foi militante
do Partido Comunista Brasileiro
(PCB), embora a política não convivessecom a literatura.
Rat hel morreu enquanto dormia. Ela já havia sofrido um acidente vascular cerebral dias antes e
partiu serena, d~ixando a seus
milhôes de leitores uma obra fantástica e imortal (DL)

Adeus, Baquel (saudade) de Queirozl
Teu corpo frágil vai, mas tua voz,
Gravada, para sempre, há deflcar
Nas praias transitórias da existência,
Mostrando que a beleza da eloqühlcfa,
Nem afúria do mar pode apagar.
Newton Rossi

