
Editorial
Há poucos dias, ao falar no lançamento de 

uma nova revista de cultura, em nossa capital, lem-
brei o fato de constituírem as revistas literárias uma 
forma de linha auxiliar da literatura. E me referi à 
famosa Revista de Portugal fundada pela geração de 
Eça de Queiroz, a quem se deve a luminosa ideia de 
sua fundação e que ainda hoje subsiste, espalhando 
cultura em todos os povos e lugares em que se fala 
a doce língua em que “Camões chorou no exílio 
amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho”, 
como diria Bilac, em soneto famoso. Igualmente 
foi esta a função de revistas outras, como a Revista 
do Ocidente, dirigida pelo grande fi lósofo espanhol 
Ortega y Gasset, uma das fi guras marcantes da cul-
tura ocidental. Ou ainda a famosa Revue des deux 
Mondes, em cujas páginas se abeberou a geração 
de nossos pais.

Também poderíamos aí incluir o nosso país, 
com publicações congêneres ou ainda vivas, como 
a Revista do Brasil, fundada em meados do século 
passado, pelo excelso historiador e crítico literário 
de renome no país, José Veríssimo, incorporada à 
Academia Brasileira de Letras, na presidência Levi 
Carneiro, em 1914, e sobrevive até os dias atuais.

O nº 47, da Presença, que ora se edita, con-
templa alguns acontecimentos importantes da nossa 
vida cultural. O primeiro deles se constitui na home-
nagem que ora prestamos à fi gura de um dos mais 
completos escritores piauienses, Francisco Miguel 
de Moura que ora publica seu 30º livro, O Menino 
quase Perdido. Está ele presente neste número da 
Revista com uma breve história do Conselho de 
Cultura, (“Cultura é Libertação”) de que foi ilustra-
do partícipe, prestando a esta entidade sua valiosa 
colaboração; de um ensaio de sua autoria, da maior 
signifi cação, intitulado “A Importância da Leitura 
na Formação do Senso Crítico (ou A Leitura e o 
Mundo Imaginário)”, e de uma amostra expressiva 
de sua alta poesia.

Outro fato signifi cativo que aqui se registra 
é o da realização entre nós, em novembro de 2010, 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia, do Congresso Alexandre Herculano: Um 
Expoente da Cultura em Língua Portuguesa, de 

que se publica a participação do Professor daquele 
Instituto, Hugo Lenes Menezes, intitulada “A Pai-
xão segundo Alexandre Herculano: uma leitura de 
Eurico, o Presbítero.” Seu autor realiza perfeita 
exegese da obra literária de um dos numes tutelares 
da Literatura Portuguesa com larga ascendência em 
nossa literatura, no bicentenário de seu nascimento.

Outro fato de destaque, nesta edição, é o da ce-
lebração dos 36 anos de vida operante do Programa 
“A Cara Alegre do Piauí”. Através dele, percorrendo 
os mais distantes rincões de nossa terra, de Parnaíba 
a Guaribas, os seus integrantes, devotados operado-
res da cultura, têm levado ao povo de nossa terra as 
mais variadas manifestações da cultura piauiense. 
Em relação ao Projeto, diz-nos Cineas Santos, um 
de seus inspiradores, na entrevista concedida às 
jornalistas Liliane Pedrosa e Isabel Cardoso, “Não 
queremos conduzir, tutelar ou guiar ninguém. Que-
remos compartilhar, conviver. Acredito que não 
existe instrumento mais importante no processo de 
elevação da autoestima de um povo do que a cultura. 
Vamos continuar tentando.”

Segue-se, na parte doutrinária e fi losófi ca, o 
breve e rico estudo de Celso Barros Coelho, mem-
bro ilustre da Academia Piauiense de Letras, sobre 
Ortodoxia, obra marcante de Chesterton, que mais 
discussão trouxe à cultura ocidental no século passa-
do, e que ora retorna à Revista com sua prestimosa 
colaboração.

Por fi m, há que destacar o artigo reportagem 
da estudante de jornalismo Andressa Kerllen, “Ação 
Social Movimenta Dia da Cultura”, ao relatar o 
movimento ascendente do Conselho no sentido de 
tornar a cultura um processo de inclusão social em 
favor da comunidade da Vermelha, nesta ação social 
que procura envolver a sociedade como um todo.

Jota A, como sempre, com o seu Cartum, volta 
a lembrar o compromisso da espécie humana com 
a preservação ambiental.

Desta forma, a nossa Revista prossegue no seu 
propósito de trazer a debate os temas fundamentais 
da cultura piauiense no contexto da cultura brasi-
leira e das ideias do nosso tempo.

Conselho Estadual de Cultura do Piauí



Com satisfação acuso o recebimento da revista 
Presença (ano XXV – nº 45), relativa ao primeiro 
quadrimestre de 2010, ao tempo em que agradeço 
a atenção para com este Conselho. Quero, ao 
mesmo tempo, congratular-me com V. Exa. E com 
seus companheiros do Conselho pela edição da 
revista, com certeza um importante instrumento 
de difusão e divulgação da Cultura do Piauí.

Ana Luiza Dortas Valadares
Presidente em Exercício do Conselho Estadual de Cultura, 

Aracaju-SE

Recebi a Presença número 46 e já a examinei com 
cuidado. Como sempre, está excelente, recheada 
de bons e variados textos e muito bem ilustrada. 
Dá bem uma mostra do Piauí cultural e da sua 
luta pela afi rmação do Conselho de Cultura como 
entidade infl uente na formação das novas gera-
ções piauienses. Você e todos os demais estão de 
parabéns, inclusive eu próprio, que tenho sido 
contemplado com generosos espaços em suas pá-
ginas. Amigos meus que receberam a revista não 
regateiam elogios. 

Enéas Athanázio
Escritor, Balneário Camboriú-SC

Através do presente, acusamos o recebimento e 
agradecemos o envio da revista Presença, ano 
XXV, nº 45. Aproveitamos a oportunidade para 
parabenizar o Conselho Estadual de Cultura do 
Piauí pelo trabalho desenvolvido. Os assuntos dis-
cutidos na revista enriquecem o leitor, as poesias 
brasileiras resgatam nossa memória e reafi rmam 
a identidade nacional. Informamos que o exem-
plar foi incorporado ao acervo da biblioteca desta 
Superintendência, para pesquisa e apreciação. 
Respeitosamente,

Salma Saddi Waress de Paiva
Superintendente do IPHAN em Goiás, Goiânia-GO

Recebemos e agradecemos a revista Presença 
do Conselho Estadual de Cultura do Piauí, que se 
recomenda pela qualidade gráfi ca e pelo teor das 
matérias que encerra. Foi-nos particularmente 
grato ler o texto do discurso da ex-superintendente 
do IPHAN no Piauí, tão denso na apresentação da 
construção do conceito de Patrimônio Cultural no 
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Brasil e tão informativo sobre os bens culturais do 
Piauí. Com apreço e consideração,

Terezinha Alves de Oliveira
Superintendente do IPHAN em Sergipe, Aracaju-SE

Grato pelo exemplar da revista Presença, 
parabenizo esse Conselho pela Edição nº 46, 
especialmente no que tange às matérias que 
abordam a história e o patrimônio de nossa 
Teresina. Desejando que essa publicação per-
maneça como baluarte da cultura piauiense, 
faço votos de contínuos êxitos a sua equipe de 
produção.

Luiz de Sousa Santos Júnior
Reitor da Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI

Há poucos instantes concluí a leitura da revista 
Presença, nº 46. Número dedicado a prestar 
justa homenagem à bela Teresina, no seu 159º 
aniversário. As matérias nela incluídas são, sem 
exceção, da melhor qualidade, com especial 
destaque para dois textos magníficos sobre 
nossa cidade, um do eminente prosador Afonso 
Ligório, “Teresina de ontem e de hoje”. É texto 
dos melhores que li até hoje sobre o passado de 
Teresina, através da habilidade memorialística 
de seu autor. Nele há história social, cultural, 
portentosa capacidade de retratar a cidade sob 
múltiplos ângulos e com um estilo de linguagem 
de fazer inveja. O texto não é só poético, é um 
ensaio que nos põe em contato com o tempo 
histórico das memórias do autor. Na sua descrição 
totalizadora nada se perde do sabor e do saber 
juntar, em leitura deliciosa e arguta em todos os 
sentidos. O outro texto, “Teresina do meu tempo”, 
de Raimundo de Moura Rego, engrandece também 
o nível desta edição. Moura Rego, texto de forte 
teor lírico afundado na subjetividade temporal de 
um intelectual que, mesmo distante, não esqueceu 
nunca os aspectos mais ternos e comoventes de 
uma imagem de saudades de uma cidade que viu, 
pela primeira vez, em 1923, vindo do Maranhão. 
Tornou-se de Teresina pelo coração de poeta, 
como é exemplo o “Rondó à Amada Ausente”, 
transcrito por ele no texto de memórias. Ligório 
e ele, no plano da memória, se complementam e 
dão, afi nal, uma visão encantadora, em tempos de 
vivência diferentes, mas próximos. Outros estudos 
da revista revigoram o sentido da homenagem a 

Teresina, como os de autoria de Francisca Maria 
Soares Mendes, de Fonseca Neto e de Roberson 
Gramosa, versando todos sobre o espaço físico, 
histórico e cultural da Vermelha. Bom estudo 
histórico sobre a Casa Grande da Parnaíba, de 
Alcenor Candeira Filho, bem documentado em 
pesquisa séria levada a termo pelo autor. Fora da 
homenagem à cidade de Teresina, parabenizo-o 
pela cuidadosa resenha sua, Paulo Nunes, sobre 
o livro de Zózimo Tavares, de título Petrônio 
Portella. Não li o livro, porém a leitura da resenha 
me dá a medida do alcance histórico da biografi a 
política do senador piauiense, do governador, do 
prefeito, do ministro. Você ultrapassa os limites 
da resenha e, na ultrapassagem, a transforma em 
ensaio, em virtude das suas qualidades de leitor 
exímio, de conhecedor meticuloso da história 
cultural e política do Piauí. Seu texto valoriza o 
texto examinado, acende-lhe centelhas pelas suas 
já conhecidas referências eruditas, sobretudo com 
o aproveitamento do domínio da literatura nossa 
ou alheia. Por isso, afi rmei sua ultrapassagem da 
fronteira da resenha para o ensaio sobre outro 
ensaio. Gostei do conto “O Esfolado”, de Pedro. 
S. Ribeiro. O fi ccionista domina a linguagem e 
a paisagem humana piauiense. Podia ser mais 
divulgado. Sua linguagem é talvez o seu ponto 
mais forte. É digno de exame crítico. Li também, 
aliás, reli os dois artigos seus, Paulo, “Alexandre 
Herculano” e “O Novo Nobel de Literatura”. Li 
ainda sempre com o prazer, que espero vindo 
da pena de Enéas Athanázio, com o seu texto 
focalizando a Guerra do Contestado. Com este 
escritor se aprende muito. Li a reportagem 
sobre o pintor Afrânio Pessoa Castelo Branco, 
que não conhecia ainda. Estar longe do Piauí é 
para acontecerem estas ignorâncias sobre tantos 
valores nossos. Li o Plano Estadual de Cultura 
com seu valioso subsídio visando à melhoria do 
Piauí no seu todo cultural. Finalmente, observei 
atentamente o Cartum de Jota A., reprisando o 
tema anterior sobre o desmatamento brasileiro e 
mais uma vez chamando a atenção do país para 
esse crime ecológico. O cartunista é teimoso e, 
com um olhar determinado, dá sinal de que há 
ainda a possibilidade de reagir corajosamente à 
ignomínia do desmatamento. O machado não há 
de vencer enquanto botões de fl ores acenam com 
a vitória da natureza...

Cunha e Silva Filho
Escritor e crítico literário, Rio de Janeiro - RJ
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em língua portuguesa, ao lado de poucos outros, 
dá a dimensão do prestígio intelectual do autor, 
sobretudo, nos círculos católicos em que sobressai 
ao lado de autores célebres convertidos ao 
catolicismo. 

Foi publicado em 1908, já decorridos, 
portanto, mais de cem anos, sem que perdesse sua 
atualidade e encanto, embora pouco divulgado em 
nossos dias. Quero, nesta oportunidade, e como 
objetivo principal desse artigo, ressaltar que, entre 
nós, o centenário de Ortodoxia não foi de todo 
esquecido. Recebeu ele signifi cativa homenagem de 
um insigne intelectual e notável jurista, o Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho – Ives Gandra da 
Silva Martins Filho, em artigo publicado na Revista 
do mesmo Tribunal (jul/dez - 2008). 

O trabalho do Ministro Ives Gandra é uma 
percuciente análise do capítulo acima referido, 
que trata de A Moral no País das Fadas, ou, em 

Chesterton, ou, por extenso, Gilbert Keith 
Chesterton, é um escritor inglês que viveu entre 
1874 e 1936, produzindo uma obra imensa que 
se destaca, sobretudo, pelo tom polêmico e pela 
riqueza dos paradoxos de que é nutrida. 

Envolveu-se em debates memoráveis em 
defesa de princípios arraigados no seu espírito 
e fortalecidos em sua fé católica, sendo um dos 
célebres convertidos ao cristianismo e defensor 
intransigente dos dogmas católicos. 

Um dos livros mais discutidos de Chesterton, 
com tradução em língua portuguesa, (tenho o da 
Livraria Martins, do Porto, de 1956), é Ortodoxia, 
que traz, na referida tradução, um estudo-prefácio 
de João Ameal. Aponta nele a revolução de 
Chesterton, a revolução do pensamento ao chefi ar 
uma reação contra o esteticismo, juntamente com 
Hillaire Belloc. Não se contentou, aí, em criticar os 
últimos resíduos do velho esteticismo. Nas palavras 
de Ameal, tal “era tarefa demasiada pequena para 
sua envergadura e para o seu desígnio. Continuou 
a ofensiva. Os seus golpes caíram, impiedosos e 
certeiros, sobre os novos heréticos, sobre a trindade 
dos grandes leaders: Kipling, Wells, Shaw.”

Para a Ortodoxia de Chesterton é que nos 
voltamos, pois ela nasceu sob o impacto dessa 
polêmica, numa harmoniosa combinação de 
contrastes que tornam a obra tão penetrante em 
suas análises e tão contundente no seu sarcasmo. 

O livro é uma afi rmação de princípios pessoais 
e uma confi ssão de fé cristã. Di-lo o autor ao explicar 
o conteúdo da obra: “Resta-me acrescentar uma 
nota puramente elucidativa que, como deve 
acontecer com todas as notas desta natureza, vem 
já no princípio do livro. Esses ensaios limitam-
se, unicamente, a discutir o fato real de que a 
teologia central cristã (sufi cientemente resumida 
no Símbolo dos Apóstolos) é a melhor fonte de 
energia para a ética”. 

Há um capítulo especial sobre um tema 
que, em nossos dias, assume papel relevante nas 
discussões que se travam nos cenários políticos, 
literários e sociais. O tema da Moral. É o capítulo 
Quarto, sob a designação “A Moral do País das 
Fadas”. Seria uma moral mais autêntica do que a 
moral do país dos homens?

Ortodoxia, que é o seu livro mais divulgado 

Celso Barros Coelho*
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outra tradução, da Ética da Terra dos Elfos. Sobre 
a fi gura de Chesterton diz acertadamente: “Uma 
das características mais marcantes de Chesterton 
é o seu gosto pelo paradoxo: fazer afi rmações 
aparentemente contraditórias e disparatadas, 
mas que, na verdade, correspondem à realidade. 
As imagens que propõe para explicar suas teorias, 
além de sumamente poéticas, são tremendamente 
impactantes, por contrastarem com a opinião 
reinante em seu meio. 

Selecionando algumas passagens desse 
capítulo, Ives Gandra, a partir da explicação de 
Chesterton sobre a Lei da Felicidade Condicional, 
compara o pensamento chestertoniano ao de 
Aristóteles e Kant, num exercício de lógica intelectual 
que prima pela clareza, pelo conhecimento 
da filosofia desses autores, incluindo também 
Sócrates e Platão, em cujos textos se cristalizam 
os fundamentos da ética clássica. 
Quanto à ética moderna, sua análise 
nos revela os princípios defi nidos 
por Kant.

Vale meditar sobre o tema 
exposto no citado trabalho, onde 
o problema da Ética é abordado 
em suas vertentes mais ricas, 
trazendo ensinamentos que 
revelam o talento do autor, sua 
formação clássica e seu saber 
humanístico. 

Se na Ética Clássica, 
como diz Gandra, a felicidade 
é a meta do agir virtuoso, como 
uma escolha bem adequada ao 
homem, apenas a Justiça, pela 
consciência do dever cumprido, 
é capaz de trazer a felicidade.

Não cabe no breve espaço 
deste artigo descermos a considerações 
mais longas sobre o tema. Queremos 
associar-nos ao Ministro Ives Gandra nessa 
homenagem à Ortodoxia de Chesterton, que 
nos mostra uma constante batalha no campo 
das ideias e uma defesa intransigente dos 
valores essenciais do homem.

Certamente não foi Ives Gandra, no Brasil, 
o único intelectual a se lembrar do centenário de 
Ortodoxia, escrevendo sobre o livro.

A mensagem de Chesterton, sobre ser muito 
rica, atrai os leitores para nela sentirem a força de 
seu pensamento, o vigor de suas ideias voltadas 
para o encontro do homem consigo mesmo.

Há alguns anos, ou mais precisamente, em 
1955, tive a grata surpresa de aproximar-me do 
pensamento desse autor tão distante no espaço 
físico e tão próximo na comunhão do pensamento. 
Entreguei-me à leitura de um livro que saíra naquele 
ano da Livraria Agir Editora – Três Alqueires e uma 
Vaca –, de autoria de Gustavo Corção, da mesma 
linha ideológica de Chesterton e, como ele, amante 
e criador de paradoxos. Era outro convertido que, 
entre nós, teve muita infl uência na divulgação do 

pensamento católico, que se contrapunha às ideias 
do positivismo e do naturalismo que vieram da 
Escola do Recife.

O encontro de Gustavo Corção com Chesterton, 
no campo das ideias, traz a marca de uma surpresa. É 
o que revela: “Não me lembro de ter notado, em 1936, 
a repercussão produzida pelo desaparecimento 
dessa grande fi gura do pensamento moderno que 
foi Gilbert Keith Chesterton”. E linha adiante: “Não 
dei pelo seu desaparecimento, mas senti, com a 
impetuosa evidência de uma janela aberta, o seu 
aparecimento. E creio que esse fato, que para 
mim teve tamanha importância e se revestiu de 
tão nítido contraste, vem se processando de modo 
análogo em relação ao mundo inteiro: Chesterton 
está crescendo”.

É justo, pois, lembrar também, após três 
anos do centenário de Ortodoxia, a obra mais 
signifi cativa sobre Chesterton escrita no Brasil, 
obra essa reveladora a nós brasileiros do 
conteúdo de sua mensagem humana.

A primeira parte do livro trata do 
humanismo de Chesterton. A esse aspecto 

de sua personalidade me cinjo, em breves 
considerações. O humanismo revelado 

em Ortodoxia é uma resposta às 
indagações do espírito humano, 

justamente para que ele possa 
despertar o homem para o 
destino que ele tem ou que o 
espera.

O livro de Chesterton, 
na riqueza e variedade dos 
temas, que se concentra num 

só tema, oferece resposta a essas 
indagações, como um momento 

de abreviar nossas angústias ou de 
embelezar nossos sonhos.

Um dos capítulos mais atraentes 
é o que traz o título de “O Suicídio 
do Pensamento”. Aí, com jogo de 
imagens e de palavras, pretende o 
autor mostrar que o império da razão 
está sendo invadido com o propósito 

de destruí-la. Ele afi rma: “Todo o mundo 
moderno está em guerra com a razão: e a torre já 
oscila”. E oscila como uma afi rmação de resistência 
ao perigo de sua destruição.

Abrigada no intelecto humano, a razão nele se 
assenta com a garantia do equilíbrio, mas o próprio 
intelecto corre o mesmo risco. Daí diz o autor: “O 
grande perigo é que o intelecto humano tem a 
liberdade de se destruir a si mesmo”. 

Esses conceitos sintéticos, bem ajustados 
ao estilo do autor, a par de outros a revelarem o 
que pensa sobre o estranho tema O Suicídio do 
Pensamento, são uma forma de reagir contra os 
desvios do pensamento num mundo dividido pela 
negação de valores essenciais e pela indiferença a 
verdades incontestáveis.

Blatchford, Huxley, H.G Wells, Mark Twain, 
Bernard Shaw, John Davidson são nomes que, 
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muito ilustres e notáveis em seu tempo, e ainda 
hoje, foram por Chesterton alvejados com críticas, 
não porque assumissem posições contrárias ao seu 
intransigente dogmatismo, mas porque entendia 
ser do seu dever combater toda forma de desvios 
do pensamento que não se ajustassem aos padrões 
da época e ao seu credo.

E assim se posicionava na defesa de princípios 
e na exaltação de paradigmas que, para ele, eram 
insubstituíveis.

Procurando realçar os extremos em que 
tais desvios são notados, traz a seguinte sutil 
observação: “Torquemada torturou fi sicamente 
as pessoas em obediência à verdade moral; Zola 
torturou moralmente as pessoas em obediência à 
verdade física.”

O gosto pelo emprego das antíteses era a 
marca de seu espírito. E quando se dispôs a traçar 
o perfi l de dois santos, a escolha recaiu em São 
Francisco de Assis e Santo Tomás de Aquino, cujas 
ações, no plano das opções individuais, revelam 
evidentes contrastes, como se vê deste lanço, no 
cotejo de suas personalidades: 

“S. Francisco punha grande vivacidade 
nas suas poesias, ao passo que nos seus 
documentos era indeciso; S. Tomás devotou-
se toda a vida a documentar os sistemas 
completos das literaturas pagã e cristã; 
e, como homem que descansa, de vez em 
quando escrevia uma poesia.
Ambos viram o mesmo problema por ângulos 
diferentes: o da simplicidade e o da sutileza. 
S. Francisco julgava ser bastante abrir o 
coração aos maometanos para os persuadir a 
não adorarem Maomé. S. Tomás quebrava a 
cabeça com distinções e deduções sutis como 
o seu cabelo, a respeito do Absoluto ou do 
Acidente, apenas para evitar interpretações 
errôneas de Aristóteles”.

A exteriorização contrastante do compor-
tamento de cada qual tinha um núcleo comum e 

este era o seu humanismo, como assinala o autor 
neste tópico: “Estes Santos eram, no sentido mais 
exato do termo, humanistas, porque insistiam na 
imensa importância do ser humano no esquema 
teológico das coisas”. Esse esquema teológico não 
os distinguia, pois representava a unidade de seu 
pensamento e a paixão pela verdade de sua fé.

Ao nos apontar o contraste que em tudo existe 
(o contraste, diz um poeta piauiense, é a obra prima 
de Deus1), tem o prazer de nos levar à compreensão 
da unidade em que ele se funda. No centro de tudo 
está o homem com o seu ego, oculto no mistério do 
seu ser e que nunca pode ser compreendido. Como 
ele diz: “O homem pode compreender o cosmos, 
mas nunca pode compreender o ego: este está mais 
distante do que qualquer estrela”. A aventura de 
perseguir o ego para compreendê-lo, nos limites 
em que é possível essa tentativa, é que defi ne o 
humanismo de Chesterton. É a partir do ego que 
sentimos os contrastes da aventura humana. E 
concluímos, lembrando-nos da ressonância dessas 
palavras do próprio Chesterton:

“Para os nossos fins titânicos de fé, e 
de revolução, aquilo de que precisamos 
não é a fria aceitação do Mundo como 
um compromisso, mas algum meio de o 
odiarmos sinceramente e de o amarmos 
também sinceramente. Não necessitamos 
de que a alegria e a raiva se neutralizem 
mutuamente e dêem origem a um grosseiro 
contentamento; precisamos dum prazer mais 
violento e dum descontentamento também 
mais violento. Temos de ver no Universo, ao 
mesmo tempo, o castelo dum ogre pronto a 
arrostar os temporais e o lar aonde podemos 
regressar à noite”. 

Da leitura do livro de Chesterton impõe-
se-nos uma conclusão: se não podemos aceitar 
a afi rmação de que “a ortodoxia não é, apenas 
(como muitas vezes se afi rma), a salvaguarda da 
moralidade e da ordem, mas, também, o único 
guarda lógico da liberdade, da inovação e do 
progresso”, somos levados a nos curvar à lógica de 
seu argumento, para continuarmos a refl etir sobre 
as verdades que dogmaticamente expõe.

Nota:
1 José Newton de Freitas.

_____________________________________
*Celso Barros Coelho é professor aposentado da 

Universidade Federal do Piauí, Procurador Federal, 
membro da Academia Piauiense de Letras e 

Presidente da Academia de Letras, História e Ecologia 
da Região Integrada de Pastos Bons-MA.

   Revista Presença    9

PENSADORES



A Importância da Leitura
na Formação do Senso Crítico
(ou A Leitura e o Mundo Imaginário)

Apresentações feitas, comecemos:  

Depois do jantar Liêvin sentou-se, como 
de costume, na sua poltrona, a ler um li-
vro; mas enquanto lia continuava a pen-
sar no objetivo da sua viagem. Via agora 
com especial clareza a importância do seu 
empreendimento, e no espírito iam-se-lhe 
formando frases inteiras que exprimiam 
perfeitamente a essência do seu pensa-
mento. “Tenho de tomar nota disto”, pen-
sava. “Servirá de breve introdução, essa 
introdução que sempre me parecera des-
necessária.” Levantou-se e aproximou-se 
da secretária. Laska, estendida a seus pés, 
levantou-se também, estirando-se, como 
que a perguntar-lhe onde devia ir. Mas não 

teve tempo de tomar nota daquelas ideias, 
pois chegavam os capatazes que vinham 
receber ordens e Liêvin teve de os atender. 
Depois de dar as suas ordens para o tra-
balho do dia seguinte e de receber to-
dos os mujiques que o queriam con-
sultar, Liêvin meteu-se no escritório 
disposto a trabalhar. Laska aninhou-se 
debaixo da mesa e Agáfi a Mikháilovna 
sentou-se no lugar do costume a fazer meia.
Depois de escrever algum tempo, Liêvin 
viu Kitty de repente diante de si, com ex-
traordinária clareza, bem como a cena 
em que ela o repelira e a da última vez 
que a vira. Levantou-se e principiou a an-
dar de um lado para o outro (p. 322-323).

   Francisco Miguel de Moura*

Para começar, proponho um momento de leitura literária, ou seja, a prática do tema que vamos 
desenvolver intelectualmente. Escolhi uma obra clássica, no caso o romance Ana Karênina, de León 
Tolstói (1828-1910), o romancista-fi lósofo russo, que dedicou os últimos anos de sua vida a pregar 
uma espécie de nova religião (sem dogmas), baseada na fraternidade e na renúncia a todas as for-
mas de violência e exploração do homem. Desse seu célebre romance retiro nosso primeiro momento 
de refl exão. Trata-se do comportamento de um dos principais personagens da história, contumaz 
ledor como os russos daquele tempo, o qual, ao longo de sua vida, vinha planejando escrever uma 
obra. Talvez possamos considerar Liêvin, esse personagem, um paradigma do bom leitor. Essa, outra 
razão para a escolha.
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 É hora, então, de refl etirmos intelectual-
mente. O tema comporta duas abordagens sepa-
radas – a importância da leitura e a formação do 
senso crítico – que se imbricam na vida, porque 
sem senso crítico não se vive, ou se vive mal, tal 
como sem escola, o que vale dizer sem leitura e 
sem literatura. Mas tentarei resolver a questão sem 
dissociá-la de forma estanque. E começo por citar 
uma frase de origem burguesa e já popularizada:
– Uma foto vale por mil palavras, cuja frase virou 
mito, um dos monstruosos mitos da atualidade. 
Por falar em mitos da atualidade, a escritora Lya 
Luft, no seu artigo da revista Veja (20/4/2005) 
enumera uma série deles, entre os quais os “da 
boa mãe”, “do bom velhinho”, “da juventude como 
glória”, todos criados e/ou alimentados pela tele-
visão. Nem todo velho é bom, nem toda mãe é mo-
delo, nem todo jovem é feliz. Assim, ela, a tevê, 
que é feita de imagens, muito bem se encarregou 
de criar o seu mito soberano, “o da imagem” – 
que se pode traduzir, para melhor compreensão, 
como sendo “o mito da fi gura em movimento.”
Vamos por etapas: dizer palavra, hoje, quer dizer 
leitura, escrita, texto. Dizer foto signifi ca comuni-
cação rápida, melhor e mais moderna (outro mito 
– será que tudo o que é moderno, contemporâneo, 
é bom, excelente?). A civilização e a cultura são 
feitas pela acumulação tanto quanto pelas substi-
tuições que sejam necessárias e não apenas dese-
jadas. Evidentemente que não vamos entrar nessa 
polêmica tola de “o que vale mais: o visual em pala-
vras ou o visual da telinha?” Afi nal de contas, a ci-
vilização exclusiva da imagem (na pré-história, ou 
antes, na selvageria) terminou há milênios talvez, 
antes de Gutemberg, dos egípcios, dos chineses... 
Embora a leitura possa ser aprendida e praticada 
no lar e noutros ambientes, e deverá ser, a esco-
la é lugar de leitura, sem leitura nada é feito, to-
das as matérias têm porta de entrada na leitura, 
mesmo as artes visuais precisam da leitura. Não 
há como fugir. “Quem mal lê, mal ouve e mal vê” 
é também da sabedoria popular, devendo, por-
tanto, ser mais divulgado pelos escritores, pelos 
autores de livros didáticos. A escola antiga fa-
zia isto. Como é que vamos resolver um proble-
ma matemático sem leitura? Como é que vamos 
aprender anatomia, biologia, geografi a, história?  
Só vendo imagens na televisão ou no cinema?
O escritor Osman Lins, que teve uma boa experi-
ência de professor universitário e de estudioso da 
cultura, escreveu um livro-libelo denominado Do 
Ideal e da Glória: Problemas Inculturais Brasi-
leiros, cuja principal fi nalidade, com base em pro-
funda e intensa pesquisa, é a crítica dos livros di-
dáticos brasileiros do 1º e 2º graus, e registrou que 
as ilustrações empregadas neles são de três tipos: 
fotografi as, reproduções de obras de arte e de-

senhos. As fotografi as, em geral, de uma grande 
banalidade e mal impressas. As reproduções, ver-
dadeiramente lamentáveis, quase sempre borra-
das e, por vezes, sem informação sobre o original. 
Mas são os desenhos, feitos expressamente para 
os livros que adornam (?), que pedem comentário 
especial. Todas parecem advir dos mesmos prin-
cípios: estamos na era da imagem; o aluno, habi-
tuado à TV e às revistas em quadrinhos, resiste à 
página escrita, tendo difi culdade em captar men-
sagens verbais; a média da inteligência dos edu-
candos é baixa, não estando muito longe da debi-
lidade mental. Só isso explica o uso (ou melhor, o 
abuso) dos desenhos, isto é, as noções frequente-
mente elementares que através deles se procura 
transmitir; e, outro aspecto importante, seu cará-
ter: sempre cômicos, ou pretensamente cômicos.

Como se o senso crítico do mundo fosse 
apenas uma visão engraçada da vida. E os outros 
aspectos? Onde fi cam o lírico, o dramático, o belo, 
o sublime? E o onírico? 

Noutro capítulo, Osman Lins assevera: 

Antes de perguntar se é possível viver ig-
norando a existência das obras literárias. 
Resposta óbvia: sim. À qual devemos acres-
centar: a preço do empobrecimento inte-
rior. Pois nem a lógica mais abstrusa pode 
concluir que a falta de literatura enriquece 
alguém. Que diríamos, então, do indivíduo 
que – portador de certo grau de instrução 
– volta as costas para a literatura do seu 
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próprio país? Sua atitude assemelha-se à dos 
que desdenham seu patrimônio artístico: as 
esculturas, as pinturas, as obras arquitetô-
nicas do passado, as cidades históricas. Com 
as seguintes agravantes: a literatura utiliza 
um instrumento de todos em todos os instan-
tes, a linguagem, que se revigora através 
das obras literárias; os escritores, mesmo 
quando parecem transgredir a realidade 
(seria o caso, entre nós, de um José J. Veiga, 
ou de um Murilo Rubião), pensam-na, com 
intensidade e constância acima do comum, 
através de uma ótica que afi nal é a do país 
a que pertencem (e não a de alguma estrela 
perdida nas esferas).

Agora sou eu quem diz: não acredito na 
cultura de quem não leu um romance, um livro de 

contos ou de poemas, em toda a sua vida. Pode ser 
o maior técnico, o melhor advogado, o excelente 
executivo e até um bom homem de estado, mas sua 
cultura ressente-se de uma certa defi ciência crítica 
que a televisão, o rádio e o jornal são incapazes de 
supri-la. Defi ciência interna, mas existe.

Por pertinência, não poderei deixar de referir, 
aqui, a um dos processos de ensino da língua e da 
leitura em vigor, na escola, evidentemente referidos 
por Ozildo Batista de Barros, como um processo 
pedagógico marcado pelo mecanicismo, preocu-
pado mais com a correspondência letras X sons, 
que se utiliza, enfi m, de um material didático de 
fácil manipulação pelo professor, mas de pouquís-
sima ou nenhuma utilidade para os alunos. Isto, 
na alfabetização. O vezo passa para cursos mais 
avançados como o fundamental e o secundário, 

onde a ação pedagógica continua sempre autoritá-
ria, numa relação de cumplicidade entre professor 
e aluno, e instrumentalizada pelo livro didático, 
o que resulta na reprodução do sistema vigente, 
comenta Ozildo Barros, por observação em diversos 
autores comentados nos trabalhos de encerramento 
de curso e de mestrado de diversas unidades de en-
sino superior. Em razão disto, o advogado, escritor 
e professor Ozildo Batista de Barros assinala, em 
monografi a recente, ser de fundamental importân-
cia o surgimento de trabalhos que refl itam sobre a 
leitura literária nas escolas e evitar os textos mal 
escolhidos, sem levar em conta a situação social e 
geográfi ca de educandos e educadores, textos que 
são lidos como modelo e se transformam, ora em 
objeto de leitura oral, ora de imitação escrita e de 
fi xação de sentidos; e nesta última função o aluno é 
induzido quase sempre ao exercício adivinhatório, 
sob alegações as mais diversas.

É bom que se diga e se entenda que não 
queremos condenar o material visual/virtual au-
xiliar (internet, tevê, fi lmes, que participam da 
instrução da criança e do adolescente de forma 
passiva) combinado com o material real levado da 
vida comum para o local de estudo. Nada disso. 
Ao contrário, acreditamos que não podemos, nem 
é preciso livrar-nos da imagem,  o que não se quer 
é o domínio absoluto dela, sua ditadura.  

Vamos agora do lado da crítica para o positivo 
de nossa argumentação, apresentando um processo 
que começa pela alfabetização, método quase desco-
nhecido entre nós, contido no livro Como Multipli-
car a Inteligência do seu Bebê, de Glenn Doman e 
Janet Doman. Quem o lê pela primeira vez tomará 
por uma panaceia. E foi com certa descrença, na 
época em que minha fi lha era criança de 1 e meio a 
2 anos, que recebemos o método apregoado, para 
nossas experiências. Mas, passados já 9/10 anos, 
hoje sabemos, resultou melhor do que eu e minha 
mulher esperávamos. Minha fi lha Mécia, sujeito da 
referida experiência, desde a conclusão do curso 
de alfabetização, lê divinamente bem – nem sei se 
esse adjetivo/adverbializado está aqui bem posto, 
um lugar comum do qual peço me desculparem. É 
uma das experiências mais fascinantes que se está 
fazendo em diversas partes do mundo, inclusive 
com crianças excepcionais: a de ensinar leitura (não 
propriamente ensinar, mas expor textos à criança) 
desde a mais tenra idade. Não quer isto dizer que 
quando matriculamos nossa fi lha no maternal ela 
já sabia ler, não; nossa experiência foi tímida. Mas 
vimos que aprendeu com uma facilidade incrível, 
sendo hoje uma das melhores alunas do seu colé-
gio e até tendo publicado um livro recentemente, 
sério, impresso em gráfi ca, com o título Folclore 
Piauiense e Outras Histórias. Antes, já havia feito 
outras tentativas bem-sucedidas de contar pequenas 
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histórias, aproveitando os próprios exercícios de 
redação feitos na escola. 

Sumariando, para respeitar o tempo que me 
cabe, o livro do mencionado casal de educadores 
Glenn/Janet Doman assenta-se em alguns princí-
pios, ao que se sabe, científi cos: 1 - de que a criança, 
ao nascer, é um livro em branco com potencial para 
ser qualquer coisa que um ser humano tenha sido, 
seja ou possa vir a ser, e permanece assim até os 
seis anos; 2 – a genialidade está disponível  a todos 
os bebês humanos, e a mãe tem capacidade de au-
mentar a inteligência de sua criança até onde sua 
vontade e habilidades permitirem; 3 – as crianças 
são gênios linguísticos, e é mais fácil ensinar-lhes 
uma língua escrita que uma falada.  Nalguma outra 
parte, ainda na exposição intelectual da obra, os au-
tores acrescentam que não é verdade que usamos 
somente um décimo do nosso cérebro; nós não 
vivemos o bastante para usar nem um milésimo 
do potencial de nosso cérebro.

Caso haja algum exagero, e há – o do idealis-
mo – nas afi rmações acima, como nesta de que a 
inteligência é o resultado do raciocínio e não o ra-
ciocínio um produto da inteligência, que o casal de 
educadores acrescenta, é preciso atentar para o fato 
de que elas remexem com os saberes assentados há 
séculos e em vigor entre os cientistas da educação.

É idealismo sim, mas é também novidade 
que convém, agora, descer à prática dessas teorias 
novas, para serem mais bem entendidas pelos 
que nos escutam. Eu e minha mulher começamos 
a fazer conforme a prática estabelecia no livro. 
Consistia, em resumo, em organizar pequenos 
cartões de cartolina com 10x60cm, escrever sobre 
estes, com pincel atômico, nomes, números, mas 
nada de letras isoladas (porque ninguém come, 
ninguém ama uma letra), em traços com 7cm de 
altura por 1,5cm de largura. Letras de forma bem 
bonitas, se possível de cores destacadas. Na primei-
ra etapa: só palavras simples; na segunda – pares 
de palavras; na terceira – frases curtas; na quarta 
– sentenças; e na última – livros. Exemplos dos 
nomes: PARTES DO CORPO: mão, cabelo, perna, 
ombro... OBJETOS: cadeira, mesa, porta... E assim 
por diante. Na matemática, mostrar um quadro 
com cinco pontos e ao lado ou antes o algarismo 5, 
procedendo assim com os outros e com operações 
mentais menos simples. Claro que essas fórmulas 
(ou outras diferenciadas) já têm sido incluídas nas 
práticas de alfabetização, mas não em casa (pela 
mãe), não com muita intensidade e constância, não 
com crianças que ainda não frequentam a escola, 
não com excepcionais.   

De todo o exposto, só queremos sugerir que 
novos métodos devem ser criados e testados para 
casa e para a escola. A criança, quanto mais cedo 
possível, deve ir para a escola. Aos 6/7 anos deve 

saber ler e escrever muito melhor do que acontece 
na atualidade. A regra seria uma maior intimidade 
com o texto e com a escrita, não para reproduzi-los 
em exercícios comandados pelos orientadores, mas 
servirem de descobertas e não serem desviados para 
outros fi ns sem interesse para o educando. Que es-
crevam como falam, quem sabe falar saberá expres-
sar-se também por escrito e essa expressão vai abrir 
caminho para novos mundos antes de chegarem à 
gramática normativa. No caso do Brasil, essa difi -
culdade que tantos apregoam como intransponível 
só o é porque muito autoritária, conservando regras 
antiquadas, heranças de quinhentos anos que re-
comendam usos não coerentes com a realidade do 
nosso quotidiano. Os educadores devem estimular 
a leitura não-obrigatória de textos da língua atual, 
dos autores atuais, de contextos da experiência vital, 
em crônicas, contos e histórias que tenham arte. O 
resultado da exposição de livros de tal natureza e o 
estímulo para que contem o que leram e critiquem 
o mundo representado, é transformar as crianças e 
os adolescentes em seres imaginativos e criadores 
éticos e estéticos para a vida inteira. Mais críticas e, 
portanto, mais preparadas para as escolhas e resolu-
ções de problemas que o mundo lhes oferecerá. E se, 
através da imaginação, encontramos as principais 
funções psicológicas superiores, como por exemplo 
o pensamento, a memória, a atenção e a percepção, 
como apregoa a psicóloga Regina Célia Giora (p. 88, 
do livro Emoção na Criatividade Artística), nada 
melhor do que poder sempre estimular a imagina-
ção e por outrem ser estimulado a ela.

Mas, voltemos um pouco ao fi o da meada 
desta palestra, agora com a palavra autorizada do 
mestre Paulo Freire:

 
A necessária promoção da ingenuidade à 
criticidade não pode ou não deve ser feita 
à distância de uma rigorosa formação éti-
ca ao lado sempre da estética. Decência e 
boniteza de mãos dadas. (...) É por isso que 
transformar a experiência educativa em 
puro treinamento técnico é amesquinhar o 
que há de fundamentalmente humano no 
exercício educativo: o seu caráter formador. 
Se se respeita a natureza do ser humano, o 
ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio 
à formação moral do educando. Educar é 
substantivamente formar.

E, como que em complemento, acrescenta 
ainda que divinizar ou diabolizar a tecnologia ou 
a ciência é uma forma altamente negativa e peri-
gosa de pensar errado. (...) Ensinar exige refl exão 
crítica sobre a prática.

Eu diria, para fi nalizar, se é que posso aditar 
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o sábio Paulo Freire, que encaminhar o educando 
à refl exão crítica em todos os sentidos é dar-lhe a 
liberdade de escolha pela imaginação, com respon-
sabilidade. Os educandos, com a prática da leitura 
e a escrita – grandes caminhos a serem trilhados 
– devem continuar por toda a vida, como seus prin-
cipais meios de atualização dos conhecimentos, da 
crítica de si e do outro, mas sempre de forma que 
tornem o exercício agradável e jamais um fardo. 
A leitura deve ser um divertimento, uma brinca-
deira. Parar de brincar na vida adulta signifi ca 
renunciar ao prazer, e é penoso para o indivíduo 
renunciar àquilo que o engendrou, conferindo 
novamente Regina Célia Giora (p. 89).

Muito mais poderia ser dito sobre o assunto, 
embora sempre muito reste a dizer. Não creio é 
que eu seja competente para fazê-lo, porque não 
sou um profi ssional da educação, embora tenha 
sido professor. Por isto mesmo é que me tenho 
valido de escritores, mais que de educadores, neste 
momento. Porque é da leitura que sou profi ssional. 
Desta forma, desejo terminar com uma refl exão 
importante tirada do livro Seis Propostas para o 
Próximo Milênio, de Ítalo Calvino (1923-1985), 
escritor italiano de nomeada, quando fi nalizava 
sua quarta proposta denominada de “Visibilidade”:

  
Seja como for, todas as “realidades” e as 
“fantasias” só podem tomar forma através 
da escrita, na qual exterioridade e interio-
ridade, mundo e ego, experiência e fantasia 
aparecem compostos pela mesma matéria 
verbal; as visões polimorfas obtidas através 
dos olhos e da alma encontram-se contidas 
nas linhas uniformes de caracteres minús-
culos ou maiúsculos, de pontos, vírgulas, 
de parênteses; páginas inteiras de sinais 
alinhados, encostados uns aos outros como 
grãos de areia, representando o espetáculo 
variegado do mundo numa superfície sem-
pre igual e sempre diversa, como as dunas 
impelidas pelo vento do deserto (p. 114).

E mais: O escritor – falo do escritor de am-
bições infi nitas, como Balzac (1799-1850) – realiza 
operações que envolvem o infi nito de sua imagi-
nação ou o infi nito da contingência experimental, 
ou de ambos, com o infi nito das possibilidades 
linguísticas da escrita.

Com esse testemunho de Ítalo Calvino 
para o século XXI, direi que a escrita, a 
literatura, é uma glória vã, nestes tempos 
de mesquinhezas e banalidades. Mas ainda 
é uma glória. Melhor do que ser escritor 
somente ser bom leitor (onde se aninham 
o educando e o educador), por ser meio 

caminho para que a criatura se torne um 
verdadeiro homem e possa elevar o mundo.

       
  Teresina, 4 de maio de 2005.
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______________________________________
*Francisco Miguel de Moura é escritor, membro da 
Academia Piauiense de Letras e ex-conselheiro do CEC.

OPINIÕES DA CRÍTICA
Sobre Francisco Miguel de Moura

Os poemas de Francisco Miguel de Moura impres-
sionam pela severidade e justeza de tons. 

Henriqueta Lisboa                                                                          
Poetisa e crítica, Minas Gerais.

O poeta Francisco Miguel de Moura está pronto 
para a posteridade.

Assis Brasil
Romancista e crítico, Piauí.

                                                                                 
Francisco Miguel de Moura, o autor de Vir@gens, 
é, talvez, o melhor poeta piauiense vivo. Miguel 
de Moura é dono de uma obra notável pela versa-
tilidade de gêneros, que inclui, além de poesia, o 
conto, a crônica, o romance e a crítica.

Fernando Py
Poeta e crítico, Rio de Janeiro.

Drummondianamente, o poeta Miguel de Moura 
faz do quotidiano incolor, mas essencial, a matéria 
de sua poesia maior. E vira ao avesso as realida-
des. (...) A palavra do poeta vibra tão tensa, que 
acaba por neutralizar o negativo do quotidiano e 
sugerir a grandeza latente que criminosamente foi 
abortada.  

Nelly Novaes Coelho
Crítica literária e professora da USP, São Paulo.
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CAMINHANTE

No início, para trás eram meus passos,
mesmo assim alcancei quem se atrasou
mais do que eu, quem nada me escutou.
Meus pés doíam presos a alguns laços...

De rosto, a olhar em volta do ocidente,
jamais ouvi um som de voz alheia,
sem ver minhas pegadas pela areia,
a curtir um passado inconsequente.
  
Fiz pecados tão poucos, rezei tudo.
Cansado de falar me tornei mudo,
de tanto acreditar fi quei descrente.

Atrasei-me de amor pelo vizinho,
mas descobri, agora, que sozinho
ainda posso dar passos para frente. 

A PARTIDA

Na partida, os adeuses, gume e corte
dos prazeres do  amor, quanto tormento!
Cada qual que demonstre quanto é forte,
lábios secos mordendo o sentimento.

Do ser brotam soluços a toda hora,
as faces no calor do perdimento,
olhos no chão, no ar, por dentro e fora,
pedem forças aos céus como alimento.

Ninguém vai, ninguém fi ca, e se reparte
no transporte que  liga e que desliga!
Confusão de saber quem fi ca ou parte.

Não se explica tamanha intensidade
amarga, e doce, e errante, que interliga
os corações perdidos de saudade.
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O QUE É A SAUDADE

Impossível saber o que é a saudade...
Uma palavra?  A cor de uma tristeza?
Ou uma felicidade sem certeza
que em nós se instala como eternidade?

O que passou, passou, não é verdade?
Ou nos fi cou do tempo a chama acesa?
Saudade, um não-sei-quê que traz leveza?
Ou apenas enganos, leviandade?

Está no corpo inteiro ou está na alma?
E se está, por que não nos traz a calma?
Por que nos mata assim, tão devagar?

Saudade, o teu passado é tão presente,
és uma dor que chega de  repente
e que parece nunca vai passar.

EMOÇÕES
  
Só tenho olhos pra aquilo que me nega,
só sinto o cheiro e a fala de outras vinhas,
mais me apetece o rosto sem covinhas,
em mim a luz é sombra e se me integra.

Se gosto existe, a boca, não me entrega,
mas se alisam meu corpo – coisa minha –,
meu passado sofrido se esfarinha
e a nuvem interior se desintegra.

A natureza, em mim, vem da fl oresta.
Gosto do vento a arrepiar a testa,
gosto de rir... Mas como rir primeiro?

Vivo tão sério! Não, de mim não riam,
se as emoções mais tolas me aliviam:
– São pérolas que doo ao mundo inteiro!
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MINHA PÁTRIA ESPERANÇA

                          Em homenagem a Ledo Ivo

Sou órfão, 
não tenho pátria aqui nem no distante, 
perdi-a ao nascer.

O ventre de minha mãe
foi minha pátria.
O ventre de meu amor
foi minha pátria.
O ventre de minha esperança
espera por mim.

Não tenho pátria,
não tenho língua.
A morte não fala,
a morte não tem língua,
a vida é só esperança de não morrer.

Na morte, perde-se a esperança
De língua, de pátria, de amor.

A ÚLTIMA VIAGEM

Quando eu me for embora
Não voltarei à terra.
Não deixarei saudades.
Os amores todos morrem
Quando a gente se enterra.
 
Não vou errar o caminho
Que dá no grande infi nito.
Se alguém quiser seguir-me
Basta um sussurro
Em vez de grito.
 
Talvez o último, talvez,
Pois lá o silêncio é voz
E a natureza é o nada,
E Deus estará em nós
A derradeira vez.
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                       Francisco Miguel de Moura

                                     “A presença de um pensamento é como a presença 
                                     de quem se ama. Achamos que nunca esqueceremos

                                     esse pensamento e que nunca seremos indiferentes
                                     à nossa amada. Só que longe dos olhos, longe do 
                                     coração! O mais belo pensamento corre o perigo
                                     de ser irremediavelmente esquecido quando não

                                     é escrito, assim como a amada pode nos 
                                     abandonar se não nos casamos com ela”.

                                                                             
Arthur Schopenhauer                         

Pensar é bom e rememorar também. Aqui, 
neste Conselho, eu me casei com a cultura, 
defi nitivamente. Como antes já me havia casado 
com a arte, a literatura. 

Foi numa tarde de setembro de 1982 que eu 
adentrei neste Conselho, por indicação do Prof. 
Paulo Nunes, então Secretário de Cultura do Estado 
Piauí, sendo Presidente do Conselho Estadual de 
Cultura, o Prof. Benjamin do Rego Monteiro Neto. 
Entre um e outro papel do Banco do Brasil, umas 
e outras contas a lançar no “diário” ou no “caixa”, 
escapei do trabalho burocrático por algumas horas 

e vim assumir uma suplência. Fiz o meu discurso 
de assunção com palavras vibrantes, ousadas, 
prometendo trabalhar pela cultura piauiense, com 
aquela disposição dos meus ainda 49 anos. 

Pouco tempo depois, o Prof. Wilson de 
Andrade Brandão, já Secretário de Cultura, vem à 
minha presença, numa sexta-feira, para solicitar-me 
um artigo para o primeiro nº da revista Presença: 
um trabalho de crítica sobre literatura. No seu 
jeito meio autoritário, disse ante minha primeira 
objeção: 

                                                                    
                                                                                
                                                 
                                          

                  
                

Cultura é 
      libertação
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“Pois que o faça no fi m de semana, já que sua 
ocupação bancária não lhe dá folga”.  

Fiz o artigo, com a profundidade que meus 
conhecimentos permitiram, e tive a alegria de vê-lo 
estampado, com destaque, nas primeiras páginas 
da revista Presença inaugural.

Hoje, vejo que, daquele tempo para cá, tenho 
empregado minha vida útil com a cultura, a ponto 
de minha mulher dizer-me que eu só sei fazer isto: 
ler, escrever, ouvir e conversar sobre as atividades 
culturais. Aposentei-me do Banco do Brasil em 
1983. Fui Conselheiro a partir de setembro de 
1982 até fevereiro de 1990, sendo que nos cinco 
primeiros anos desse período como suplente, 
sempre convocado a assumir, e nos três últimos, 
como titular. Depois, continuei como membro 
efetivo, representando a Assembleia Legislativa, 
de l4/6/1995 a 30/6/1998, de 29/2/2000 a 
29/2/2003, e ainda de março de 2003 a 30/6/2005. 
No Conselho, entrei com toda aquela liberdade de 
quem pode e quer fazer do seu tempo um trabalho 
social e ao mesmo tempo prazeroso: escrever, falar, 
comunicar, ler, cuidar das pautas do órgão, sempre 
pronto para as tarefas as quais era solicitado. Aqui 
convivi com essa pessoa nobre e culta, conhecida 
de antes, como referi acima, Manoel Paulo Nunes, 
que assumiria a Presidência logo após terminado o 
mandato do Prof. Benjamin do Rego Monteiro Neto. 

Convivência mais proveitosa não poderia 
desejar, sempre nos encontrando às quintas-
feiras ou quando fosse necessário, discutindo 
os problemas que afl igiam a cultura piauiense, 
desde os famosos tombamentos de prédios para o 
patrimônio, até o cuidado com a manutenção das 
bibliotecas e arquivo público. Lembro-me de uma 
vez que fomos, eu e ele, Prof. Paulo Nunes, visitar 
a Biblioteca Pública Estadual, porque soubemos do 
seu péssimo estado de conservação, a fi m solicitar 
do Governo a respectiva recuperação dos estragos 
e os cuidados com a manutenção do acervo. 

Foram tantas as coisas que falávamos e 
escrevíamos que já nem me recordo da metade. 
Nas sessões, foram inúmeras as rememorações de 
datas públicas, de palestras sobre homens ilustres 
da terra e de fora. Muitos produtores de cultura e 
mestres em assuntos pertinentes foram convidados 
para palestras aqui, como a magistral fala do poeta-
diplomata Alberto da Costa e Silva, dissertando 
sobre o patrimônio material e o patrimônio ideal das 
cidades do Brasil e do mundo. Entidades culturais 
aqui trouxeram suas paixões e problemas. Lembro, 
fi nalmente, a episódica tentativa de desmanche do 
Conselho Estadual de Cultura pelo recém-governo 
do PT.  Aí a intervenção do Prof. Paulo Nunes, com 
seu jeito cordial e sincero, mas decidido, luta pela 
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manutenção do nosso status quo de órgão cultural 
independente. Levou o problema aos confrades 
da Academia Piauiense de Letras, contactou com 
deputados do governo e da oposição e, fi nalmente, 
conseguiu a situação de Conselho autônomo, na 
área da Secretaria de Educação e Cultura. 

Ao lembrar dessas lutas e de algumas 
vitórias é que, hoje, falamos no palco deste Centro 
Cultural da Vermelha, justamente denominado 
“Prof. Manoel Paulo Nunes”, pois é obra do seu 
trabalho incansável de criador de espaços para 
o desenvolvimento cultural, assim como foi o 
revitalizador do próprio Conselho Estadual de 
Cultura e da revista Presença, que já existia como o 
próprio do Conselho, mas com pálido desempenho. 
Hoje a Revista e o Conselho são considerados 
os melhores e mais ativos do Brasil, com razão. 
Por isto e por outras coisas é que João Cláudio, 
nosso grande humorista, declarou à imprensa 
que, daqueles tempos para cá, nós (da cultura) 
melhoramos, o Piauí – não. A quem atribuir a 
culpa? Não nos cabe, neste momento, apontar este 
ou aquele, isto ou aquilo.

Nesta manhã, neste simpático espaço 
diante do Presidente do Conselho Estadual de 
Cultura – lembro alguns companheiros que por 
aqui passaram: o poeta Luiz Lopes Sobrinho, o 
historiador e professor Camilo Filho, o médico Dr. 
Zenon Rocha, os professores Leopoldo Portela, Noé 
Mendes de Oliveira e Walda Neiva de Moura Leite, 
todos de saudosa memória, para citar apenas os 
falecidos. Os demais, sem dúvida, estão nomeados 
na história do Conselho de Cultura que o Prof. 
Paulo Nunes solicitou que a escrevesse – a mim, 
que nunca tinha sido historiador.           

Durantes aqueles anos, a convivência foi 
tão boa que este “menino quase perdido” saiu 
quase a derramar lágrimas de saudade antecipada. 
Constato, pois, que daqui saí mais rico de vivência e 
de tudo o que vi, ouvi e li, de tudo que fi z e do quis 
fazer e não pude.

Por tudo isso, me considero pago. E faria tudo 
de novo, se idade, força e saúde me houvessem 
ainda, desde que com os dois por sustentáculos: 
– o Conselho Estadual de Cultura e o mestre 
Paulo Nunes, crítico literário dos mais cultos e 
percucientes, uma personalidade das mais íntegras 
que conheci.  

________________________________
Conselho Estadual de Cultura – Centro Cultural da 

Vermelha. Teresina, PI, 13 de outubro de 2011.



Assim começa o grande poeta piauiense 
Francisco Miguel de Moura a sua Antologia, Edi-
ções Cirandinha, Piauí, 2006, setenta composições 
por ele escolhidas para celebrar quarenta anos de 
actividade poética.

Celebração plena só com os leitores, com 
quem estabeleceu uma identidade sólida dentro 
e fora de fronteiras. Essa empatia resulta da qua-
lidade da obra feita, da autenticidade que dela se 
desprende e com a qual o autor pondera a razão das 
componentes essenciais da sua vivência: “mordo a 
metáfora de cada dia”.

Tudo o que transborda do íntimo cativa o 
outro, o próximo, ansioso por se irmanar na mesma 
“busca em palavra” (Minha Busca). Sem constran-
gimentos ou falsos pudores, sem comprometimento 
com esquemas métricos como ele mesmo diz (Como 
Fazer) sem preocupações ainda com consensos da 
crítica, o poeta descodifi ca com desembaraço uma 
cartografi a de sentimentos, itinerários íntimos, 
únicos, e ainda assim intemporais e tão familiares 
a toda a gente. 

Fá-lo como se levitasse sobre as coisas, sobre 
os outros, alcançada uma paz dentro da inquietação 
que mais não é que distanciamento calculado, sabe-
doria temperada com os condimentos do percurso 
social e o aroma da aventura literária. O ritmo nem 
sempre é o mesmo: ou verso livre, de medida curta 
e longa, ou soneto fi namente elaborado. Igual é a 
sonoridade expressiva, a riqueza lexical. É o jogo 
obsessivo das palavras sob o constante bailado das 
ideias.

Original, às vezes irreverente, Francisco 
Miguel de Moura oferece aos leitores, nesta sua 
selecção de poemas, as palavras que o confortam. 
Não para desvendar urdiduras fi ccionais, mas para 
partilhar o indizível das lembranças e “deslembran-
ças” que permanecem. Que outra dádiva poderia 
ser maior do que desnudar a alma sem artifícios, 
mostrando como é seguir o caminho igual a nin-
guém, a não ser a si mesmo, trabalhando a palavra, 
o pensamento, a vida? “Trabalhei, trabalhei:/Há 
outra forma de amar? (A Casa).

Francisco Miguel de Moura revela-se um 
poeta extremamente moderno na alternância das 
conjugações estrófi cas, por onde espraia uma cons-
ciência crítica de ser social inteiramente livre (Que 
País é Este; Contrastes). Livre mas não apartado. 
Inequívoca é a sua determinação em auscultar as 
contraditórias pulsações do Tempo, uma entidade 
recorrente ou omnipresente no seu trabalho poéti-
co. Porque a verdade é que há, como ele diz, 

 “um tempo acumulado em tempo-sim
  e um tempo esvaziado em tempo-não” 

                                                          (O Tempo Existe).

E porque o Tempo existe vestindo diferentes 
máscaras e esmaga a lúcida tarefa de as enfrentar 
a cada passo, o poeta reconhece o dispêndio de 
energias para tão efémera viagem. Daí que reitere 
a vontade de experimentar todas as emoções de 
ser vivente, 

“ganhar as estradas incultas 
 e abraçar novos sentidos” 
            (Era o Tempo de Pintar) 

com a consciência de que “um dia a mais é sempre 
um dia a menos” (A Bela e a Fera). 

No entanto, para melhor aproveitar os fl ui-
dos luminosos do presente efémero, ou aumentar 
a vantagem redentora do tempo-sim, Francisco 
Miguel de Moura expressa, no fi nal da Antologia, a 
única forma de poupar a si mesmo algumas parcelas 
de sofrimento, escapando ao remoinho do tempo 
esvaziado:

“Quero viver do ideal concreto
quero arrancar de mim o coração
incapaz de conter todas as dores” 

                              (Querenças)

Foi com a cúmplice emoção de quem des-
fralda velas em palavras que recebi a minha quota-
parte do abraço de Chico Miguel na sua Antologia, 
o abraço longo e comovido de um poeta maior aos 
seus fi éis leitores.
__________________________________

*Maria Helena Ventura, poeta e romancista, vive no 
Concelho de Cascais, Portugal. É membro da Associa-

ção Portuguesa de Escritores, da Sociedade de Geo-
grafi a de Lisboa e da IWA - International Writers and 

Artists Association (EUA).

A Metáfora de Cada Dia

         Maria Helena Ventura*         

A poesia está na entranha
entre prisões de pedras

duras magras frágeis
como um veio d´água

sem margens
             

          Francisco Miguel
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Dagoberto Carvalho Júnior é, sem favor, um 
dos maiores conhecedores da obra e da vida de Eça 
de Queiroz ou, como ele prefere, do inigualável 
romancista português e sua circunstância. Autor 
de vários livros a respeito do escritor, além de 
conferências, no Brasil e em Portugal, prefácios, 
ensaios e incontáveis artigos, publicou mais uma 
obra sob o título Eça de Queiroz e Machado de 
Assis – O Realismo de Cada Um (Editorial Tormes, 
Recife, 2009). Nele, o incansável pesquisador 
reuniu conferências, discursos, prefácios e 
artigos abordando, em sua maioria, o “pobre 
homem de Póvoa do Varzim”, objeto de suas 
permanentes preocupações de especialista, 
esse ser bastante rarefeito entre nós, buscando 
desvendar as minúcias e 
os motivos que o levaram 
a produzir uma obra de tal 
magnitude e que exerceu 
imensa infl uência, tanto aqui 
como em Portugal. Nascido 
na Oeiras brasileira, embora 
“recifensizado”, Dagoberto 
Carvalho Júnior parece unir 
dentro de si ambas as cidades 
de Oeiras, a lusa e a nossa, 
sempre tão presentes em 
suas lembranças e escritos. 
Daí ter alguém afirmado, 
com justa razão, que ele vive 
com Eça na cabeça e Oeiras 
no coração.

Muito haveria que 
falar sobre o novo livro, mas 
prefi ro me ater ao admirável 
ensaio que lhe deu título. Lembra ele, logo de início, 
um fato deveras curioso e em geral desconhecido: 
Eça entrou no Brasil através da pequena cidade de 
Goiana, no interior de Pernambuco, em 1872. Foi 
lá que chegou a revista As Farpas, crônica mensal 
da política, das letras e dos costumes, editada por 
Eça e Ramalho Ortigão, em cujas páginas eram 
formuladas críticas ao Imperador brasileiro, então 
em viagem pela Europa. Essas críticas repercutiram 
na pequena cidade, que vivia um momento de 
efervescência cultural, e foram transcritas em jornal 
republicano local. Nessa época, a chamada Escola 
do Recife, movimento de cunho cultural e jurídico, 
liderada pelo grande Tobias Barreto, agitava a 
intelectualidade nacional. E assim teve início a 
difusão da obra de Eça pelo Brasil, onde encontrou 

incontáveis admiradores. Em consequência, Recife 
se tornou a mais eciana das cidades brasileiras.

Tópico dos mais interessantes, abordado pelo 
ensaísta, é a quantidade admirável de vocábulos 
e expressões introduzidos por Eça na língua 
portuguesa, hoje comuns na linguagem corrente. 
Entre muitos outros, com base na palavra insuspeita 
dos pesquisadores, aponta: faiscação, badalação, 
verborréia, insinuância, obtusidade, rigideza, 
degringolar, cuspilhar, embasbacar, burocratizar, 
pacientar, politicote, excessozinho, mesmice, 
padraria, gordalhufo, bigodoso, conselheiral, 
venha de lá esse abraço, de arromba, sossega leão 
etc., muitos deles já dicionarizados. Eça estava 
consciente de sua contribuição – afi rma o ensaísta. 

A influência de Eça 
sobre autores brasileiros foi 
intensa e o autor examina 
diversos casos. Nenhum 
intelectual surgido após o 
início do século XX ficou 
imune a essa influência, 
segundo os intérpretes da 
cultura nacional. 

Eça e Machado foram 
realistas, cada qual a seu 
modo, tendo a escola sido 
introduzida pelo primeiro em 
Portugal e, por consequência, 
no Brasil. Eles “travaram um 
diálogo em que se opunham 
dois temperamentos, duas 
concepções da vida e da arte... 
Claro, plástico, expansivo, o 
talento de Eça se derrama 

a mancheias pelos grandes painéis que são seus 
livros... Já os livros do nosso Machado, tecidos de 
sutilezas e minúcias, mais ricos de sugestões que 
de descrições, requerem iniciações para serem 
completamente apreciados” – escreve Carvalho Jr. 
(p. 25). E após outras análises sobre o realismo de 
cada um, arremata: “Bendito realismo que os fez 
grandes para glória maior das literaturas de língua 
portuguesa” (p. 30).

Fazendo minhas tão justas palavras, 
encerro estas notas registrando minha admiração 
pelo trabalho de Dagoberto Carvalho Jr. Sei de 
experiência própria o quanto é árdua e trabalhosa 
a elaboração de ensaios e o quanto de dedicação, 
pesquisa e pensamento ela exige.
___________________________________
 *Enéas Athanázio é escritor e advogado catarinense.

Enéas Athanázio*

Eça na cabeça e 
     Oeiras no coração
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Na sessão do penúltimo sábado, da Academia 
Piauiense de Letras, prestei justifi cada homenagem 
ao romancista Jorge Amado, pelo transcurso, 
no dia 10 do corrente mês, de seu centenário de 
nascimento, resumindo, a seguir, as palavras ali 
pronunciadas, ao fazer o elogio do escritor, aludindo, 
especialmente, à revolução temático-expressional 
que ele e outros notórios representantes de 
nossa romancística, na fase contemporânea, 
empreenderam em nossas letras.

Comecei referindo o contato inicial com 
aquele romancista, juntamente com outros autores 
chamados modernistas quando, no início de 1940, 
mal entrado na adolescência, em companhia 
dos meus primos, em nossa cidade natal, tive a 
incumbência de ajudar na organização de uma 
biblioteca pública, criada por meu pai, então 
prefeito daquela cidade, a primeira que ali se 
instituía com esse caráter. Homem de poucas 
letras, mas possuidor de uma visão prospectiva 
dos problemas públicos, não hesitou ele em 
organizar aquele espaço público de interesse de sua 
comunidade, valendo-se de doações de particulares 
e ainda enriquecendo seu acervo com aquisições 
proporcionadas pelo Instituto Nacional do Livro-
INL, benemérita instituição criada pela alta visão 
cultural do ministro Capanema, que tantos serviços 
prestaria ao país, e destruída mediante um edito 
insano do governo Collor de Melo.

Ali entrei em contato, pela primeira vez, 
com aquela e outras fi guras representativas do 
chamado romance de 30 ou de documentação 
social da vida brasileira, como José Américo 

de Almeida e seu famoso A 
Bagaceira, que mereceria um 
estudo consagrador de Tristão 
de Athayde, quando de seu 
aparecimento, no ano de 1928, e 
ainda de José Lins do Rego, com o 
seu Menino de Engenho, Rachel de 
Queiroz (O Quinze), Graciliano Ramos 
(São Bernardo, Angústia) Amando 
Fontes (Os Corumbas), em suma, todos 
aqueles que haveriam de revolucionar, 
naquele período, em sua temática e em seu 
estilo, a nossa literatura.

De Jorge Amado teríamos inicialmente 
Cacau e O País do Carnaval, obra em que 
procurou captar o espírito de inquietação 
de sua geração, que se reunia na Academia 
dos Rebeldes, em torno de seu líder, Pinheiro 
Viegas, e em que presta homenagem a todos os 
seus integrantes, inclusive, 
o piauiense Da Costa 
Andrade que ali aparece 
como o personagem 
Ricardo Braz.

Falei que a grande 
contribuição daquela 
geração literária foi a 
r e v o l u ç ã o  t e m á t i c a 
e  e x p r e s s i o n a l  q u e 
e m p r e e n d e u  e n t ã o , 
criando uma literatura 
de  caráter  popular , 
p r o c u r a n d o  c a p t a r , 

Jorge 
   Amado
Centenário

  M. Paulo Nunes

dos os
,
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estilisticamente, a fala do povo. Não, como muito 
“escritor” menos avisado passou a praticar, ao 
querer imitar, sem nenhum tratamento estilístico, 
a fala errada do povo para assim se tornar popular. 
Mas procurar transpor, estilisticamente, para 
a obra literária, a expressão do homem inculto. 
Guimarães Rosa, ao aparecer algum tempo depois, 
com a sua linguagem tão expressiva, o que fez foi 

uma revolução estética, a partir de 

Sagarana e, notadamente, de Grande Sertão: 
Veredas, recriando uma linguagem original do 
povo dos sertões das Minas Gerais, de tal forma 
que sua obra se torna quase intraduzível para 
outras línguas.

Esta a grande revolução trazida pelo 
Modernismo à nossa técnica de composição 
literária, além de uma temática nova que foi a 
incorporação ao romance brasileiro do nosso 

homem comum das cidades e do campo.
Jorge Amado, no particular, talvez 

tenha sido o mais radical de todos. 
Criou ele um novo ciclo em nossa 

literatura, o do cacau. Através 
dele e a partir de Cacau, e 
um pouco também de O País 
do Carnaval, reviveria os 
instantes mais dramáticos 
d a q u e l a s  l u t a s  p e l a 
sobrevivência do homem 
em uma realidade tão dura 
e às vezes tão trágica, como 

em Terras do Sem Fim, a 
epopeia  da conquista daquelas 

terras, “uma terra adubada com 
sangue”, como diria o autor no 

fi nal daquele livro emblemático; 
São Jorge dos Ilhéus, e esta saga 

poética que é Gabriela, Cravo e 
Canela. Os romances da Bahia, como 

Suor,  Mar Morto e Capitães de Areia e 
a epopeia da vida do negro Balduíno, em 

Jubiabá; Dona Flor e seus dois maridos, 
com que inicia seus admiráveis perfis 

de mulheres do povo, com Teresa Batista 
Cansada de Guerra (que título) ou Tieta do 

Agreste, em que mergulha também de ponta-
cabeça no problema ecológico ou da preservação 

de nossas reservas naturais. E mais A Morte e 
a Morte de Quincas Berro D’água, Os Velhos 

Marinheiros, O Sumiço da Santa, Os Pastores 
da Noite, não esquecendo a defesa da condição do 
negro, fi xada no personagem Pedro Arcanjo, em 
Tenda dos Milagres, ou ainda sua volta às terras 
do cacau com Tocaia Grande: A Face Obscura. 

 Em suma, é um mundo policolor e um 
lento borbulhar de vidas que a cada 

passo nos envolvem na saga 
desse excepcional romancista 
identificado com as agruras do 
nosso povo, já traduzido em todas 
as línguas cultas, a quem rendemos 
a expressão maior do nosso apreço 
e da mais gratifi cante simpatia, 
em seu centenário de nascimento. 
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Aberto o tempo comemorativo do centenário 
do poeta recifense/nazareno (de Nazaré da 
Mata), Mauro Ramos da Mota e Albuquerque, 
não cessam os seus amigos, admiradores e, 
sobretudo, os leitores, de repercutir a grande 
data, principalmente, pela oportunidade que nos 
enseja – a todos – de releitura e novas análises da 
obra do autor.

Agora, a partir de outro ângulo, geógrafo 
que, também, era o poeta; professor, por concurso 
(1955), de Geografi a, do Instituto de Educação 
de Pernambuco que, indelevelmente, marcou “de 
lugares” – no sentido adverbial do termo – sua 
profunda e inigualável linguagem do sentimento. 

Da tese, então apresentada, resultou O Cajueiro 
Nordestino, resgate em boa prosa, do regionalismo 
que lhe caracterizou a escrita, como um todo, 
estigmatizando o próprio simbolismo da escola 
literária a que se pôde filiar. Livro através do 
qual chegou a outros estados, como o Piauí, 
limite do Meio-Norte brasileiro – terra do caju 
e, pioneiramente, da cajuína –, onde registra o 
encontro com O. G. Rego de Carvalho, romancista 
de Rio Subterrâneo e Somos Todos Inocentes. O 
brinde – comentou Mauro – foi com a piauiense 
bebida dos deuses: “a cajuína, cristalina, em 
Teresina”, como a consagraria a música tropicalista 
de Caetano Veloso. Geografi a e regionalismo que o 

     na Geografi a     
Poética de Mauro Mota
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terão feito mais conhecido – com razão e bairrismo 
– entre o Rio Parnaíba e a antiga Capitania Real de 
Sergipe. Para o Sudeste, da grande vida literária 
brasileira e do Petit Trianon, de Machado de Assis – 
ao qual chegou mesmo permanecendo na província 
– passaporte, mesmo, foram as Elegias. Os outros 
livros. Todos os versos.

“Flutuantes na correnteza,/ dormem os 
bairros fl uviais/ em ninhos de baronesas/que o 
Capibaribe faz.” Justo na Madalena que ficará 
irretocável e indelével na “paisagem” de sua poesia. 
Porque, com ele, permaneceram e frutificaram 
todas as lembranças do sobrado onde havia Teresa. 
“Na frente, o jasmineiro e, no oitão, carregado,/ o 
pé de fruta-pão e de sombras cordiais”. Sombras e 
cordialidades que o acompanharam no canto das 

outras cidades saramaguianas da memória. De 
Igarassu, Tracunhaém, São Severino dos Ramos. 
Do centro do devocionário tão pernambucano, 
“Quando bole a ventania (dessas homenagens 
centenárias ao poeta),/ os romeiros saem do chão,/ 
cada um deles se aproxima/ com sua vela na mão,/ 
as velas verdes da cana/ com a chama no pendão/. 
De mesmo apego telúrico e espírito regionalista, sai 
“A Banda Euterpina/ Juvenil/ de Nazaré da Mata/ 
tocando ao luar de prata/. (O seresteiro achando a 
rima da serenata.)/ Música/ pelo Natal; na festa/ 
da padroeira./ (A procissão,/ Nossa Senhora/ da 
Conceição.)/ Música nos bailes/ de Carnaval/ e 
em funeral./ Seu Miguel ensaiava de noite, na 
Rua/ da Palha, para as tocatas coletivas./ Nunca 
mais deixei de ouvir/ as suas noturnas melodias na 
janela./ Sinto que ele acorda e volta de longe, nesta 
madrugada./ Limpa a farda de tempo e areia,/ vem 
do cemitério de São Sebastião,/ vem com a sua valsa 
de antigamente,/ vem com o seu clarinete na mão”.

Esse telúrico simbolismo “mauromotiano” 
– como, em cores, fi xou-lhe as criações, a viúva e 
também, escritora (da Academia Pernambucana 
de Letras, Marly Mota) – pode inscrever-se dentro 
da tradição barroca brasileira, sobretudo, pela 
densidade das imagens literárias, acentuaria o 
crítico Marco Lucchesi, em entrevista a Sônia e 
Everardo Norões. Para ele, a obra de Mauro Mota 
é “marcada de permanente lirismo e um certo 
desencanto, sem o qual não se compreenderia boa 
parte da alta poesia produzida nas proximidades do 
Capibaribe”. Proximidade e poesia das quais não 
se distanciaram Manuel Bandeira e João Cabral 
de Melo Neto, primos genealógicos e intelectuais 
do, também, grande criador de Pernambucânia ou 
Cantos da Comarca e da Memória. Pernambucânia 
em cuja ‘Ceia’: “Revemos a família antiga em volta/ 
desses cacos de louça no quintal”.

Não há, decerto, “barroco” brasileiro mais 
concreto e literariamente bem urdido e sonoro, 
como em “Convento de Santo Antônio de Igarassu./ 
Telhados onde correram as chuvas coloniais/ e 
cantaram os sanhaçus do guardião/ Melchior 
de Santa Catarina./ Voo dos serafi ns pelo teto,/ 
colagem de morcegos litúrgicos./ A caixa das 
almas./ Bóiam marcas digitais na/ pia de água 
benta./ ...Quem olha para nós atrás das lápides?/ 
Convento de Santo Antônio, a luz/ da lamparina 
acesa pelos dedos de Deus”. Barroco, sem a tradição 
do “barroquismo”, como o viu Lucchesi. Como “um 
destino que atravessa as muitas fases da poesia 
brasileira”.

__________________________________
*Dagoberto Carvalho Jr. é historiador, ensaísta, 

presidente da Sociedade Eça de Queiroz, no Recife, e 
membro da Academia Piauiense de Letras.
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O Centenário de 
     Nasi Castro

Há cem anos nascia nesta aprazível cidade 
de Amarante, a escritora Raimunda Nonata de 
Castro, mais conhecida por Nasi Castro. Era o dia 
31 de agosto de 1911. Ficara em festa a casa do 
senhor Américo Veríssimo de Castro e da senhora 
Hortência Mariana de Castro, seus pais. Era mais 
uma fi lha que vinha ao mundo.

Desde cedo, dona Nasi demonstrou pendor 
para as letras e para ajudar o próximo. Iniciou 
os estudos em sua terra natal, com a professora 
normalista Philomena 
B a r b o s a ,  n a  “ E s c o l a 
P ú b l i c a ”  d a  c i d a d e ; 
depois, segundo anotou 
essa grande regenerense-
amarantina, Emília da 
Paixão Costa, nossa amiga 
“Bizinha”, D. Nasi passou 
a estudar no “Ateneu 
Amarant ino” ,  de  seu 
irmão Antônio Veríssimo 
de Castro, o Professor 
“Tonhá”, de onde passou 
para o “Colégio Alfredo 
Gomes”, do farmacêutico 
Francisco de Assis Moura, 
este, pai do grande poeta 
Clóvis  Moura;  e  pelo 
colégio de João de Castro 
Lima (JOCA), o grande musicista fundador da 
Banda de Música “Carlos Gomes”, que fez história 
na Amarante daqueles dias. Depois de concluir o 
primário em sua terra natal, passou para a vizinha 
cidade de Floriano, onde prosseguiu em seus 
estudos no “Ateneu Florianense”, de propriedade 
do Dr. José Messias Cavalcante. 

Pois bem, concluída essa fase, a estudante 
Nasi Castro segue para São Luís do Maranhão, 

onde cursou Enfermagem, especializando-se em 
Enfermeira-Parteira, pela Escola de Enfermagem 
e Partos do Instituto de Assistência à Infância do 
Maranhão. Colando grau em 25 de dezembro de 
1931, retorna à sua querida cidade de Amarante, 
onde vai desempenhar saliente papel na vida 
cultural, administrativa e social da cidade.

A Amarante daqueles dias ainda tinha uma 
economia vicejante. Aliás, é preciso dizer alguma 
coisa da cidade que lhe serviu de berço. A cidade 

de dona Nasi é filha da 
navegação no rio Parnaíba, 
é uma típica cidade-beira 
do século XIX, de que nos 
fala a escritora goiana 
Gercinair Silvério Gandara, 
em recente obra (Rio 
Parnaíba... Cidades-Beira 
– 1850-1950. Teresina: 
EDUFPI, 2010).

Mas, quando nasceu 
Amarante? A resposta não 
é fácil. A primeira notícia 
de morador na foz do rio 
Canindé depois dos índios 
que por aqui transitavam, 
data de 1697. Naquele ano, 
informa o Pe. Miguel de 
Carvalho, em sua Descrição 

do Sertão do Piauí, escrita depois de percorrer toda 
essa região, que desde 1695, morava em sua fazenda 
Santa Rosa, na foz do rio Canindé, o colonizador 
João Ferreira de Barros, com dois negros. São esses 
os primeiros moradores conhecidos da localidade.

Porém, seja porque essas terras não fossem 
dadas em sesmaria, seja porque fi cassem devolutas, 
três décadas à frente aqui se estabelece com seus 
currais o sargento-mor Miguel Araújo Leivas, 

Reginaldo Miranda*
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que fora proclamado por seus descendentes 
como “descobridor e primeiro povoador de terras 
na barra do Canindé”, em evidente equívoco. 
Reivindicando a posse desse pioneiro, em 3 de 
julho de 1738, essas terras vão ser requeridas e 
dadas em sesmaria a seu neto materno, Antônio da 
Costa Veloso, com o nome de fazenda “Graciosa”. 
Ficava na Barra do Canindé, ocupando as duas 
margens, evidentemente incluindo o território onde 
hoje repousa a cidade de Amarante. Mas era ainda 
uma típica região de fazendas, onde o rio oferecia 
passagem para as boiadas e tropas de viajantes 
que circulavam entre o Piauí e o Maranhão. Logo 
fi caria conhecida em todo o sertão, como Passagem 
de São Francisco.

Durante a Guerra da Independência, em 
1822/23 ainda não existia qualquer povoação, 
provavelmente, apenas uma palhoça onde 
repousava o encarregado pelas embarcações da 
Passagem de S. Francisco, 
que  naquele  per íodo 
tinha por arrematante 
Felipe José da Cunha. A 
antiga Passagem de S. 
Francisco foi também um 
dos pontos de passagem 
dos rebeldes durante a 
Balaiada (1838-1840), 
tendo sido, inclusive, ali 
instalado um posto militar  
que fi cou inicialmente sob 
o comando de Francisco 
da Si lva  Sobral ,  com 
apenas cinco comandados. 
Estes foram mortos pelos 
rebeldes após atravessarem 
o rio a fi m de fazerem um 
reconhecimento. Foi Sobral 
substituído nesse comando por Cândido Lopes de 
Sousa, até o fi m desse movimento social que abalou 
o Piauí e o Maranhão.

Em 1844, as terras da foz do Mulato, distantes 
cerca de seiscentas braças da foz do Canindé, foram 
indicadas para sediar a nova Capital do Piauí, que 
receberia o nome de Regeneração. Inclusive, foi 
aprovada lei na Assembleia Legislativa Provincial, 
com esse fi m. Mas, não vingou. Visando conhecer 
a topografi a da região, percorreu esse território 
uma comissão formada pelos deputados Antônio 
Borges Leal Castelo Branco, Silvestre José da 
Cunha Castelo Branco e José Mendes Vieira. 
Em seu relatório, informam que o território “é 
circundado de aguadas, brejos e terras mui própria 
de plantações, tendo muito vizinha a produtiva 
mata do Coité”. Acrescentam que “as pastagens 
adjacentes são pingues e criam famoso gado”. Não 
fazem referência à povoação, mas dizem que “é 

plana e ampla a posição mencionada, e saudável, 
segundo a informação de vários habitantes”. 
Mais parece que eram habitantes esparsos pelas 
fazendas da região e não propriamente moradores 
na localidade.

Em 1851, nova lei mandava transferir para 
a foz do Mulato, não mais a Capital do Piauí, mas 
a vila de São Gonçalo, que era sediada onde hoje 
repousa a cidade de Regeneração. É que o rio 
Parnaíba já se constituía em corredor comercial do 
Piauí e sudeste maranhense. Então, a conformação 
geográfi ca pedia a instalação de uma cidade. Antes, 
porém, da promulgação da referida lei nº 309 de 
12 de setembro de 1851, aqui esteve o presidente 
da província, José Antônio Saraiva. Visitou a 
localidade em 27 de outubro de 1850, anotando: 
“essa localidade, que recebe o nome de Mulato 
em razão de um regato que a banha e que deságua 
no Parnaíba, oferece, distância de uma légua, 

um terreno de pedregões, 
cheio de grandes grotas 
e no qual se não observa 
grande vegetação. A vista 
porém é excelente e se 
acha colocada entre dois 
rios e o regato de que dou 
conta. Do lado sul corre 
o Canindé, que aqui faz 
barra com o Parnaíba, à 
margem do qual fi ca essa 
esplanada, de que me 
tenho ocupado e que já 
foi até designada por uma 
lei para assento de uma 
povoação que recebesse a 
Capital da Província; lei 
que nunca teve execução”.

Portanto, ainda não 
se faz menção a nenhum 

povoado. Sobre o mesmo assunto, a Câmara 
Municipal de São Gonçalo emitiu parecer dizendo 
que essas terras pertenciam aos fundos das 
fazendas Boa Esperança, Arara e Muquilas. Já 
aqui não aparece o nome da fazenda Graciosa, de 
Antônio da Costa Veloso. É provável que tenha 
mudado de nome ou novamente fi cado devoluta. 

Parece que nesse instante é que surgiu 
a povoação, porque a lei de 1851 estimulava a 
fi xação de habitantes. O certo é que a lei nº 506 de 
10 de agosto de 1860, que novamente autorizou 
a mudança da vila de São Gonçalo para esta 
localidade, faz referência expressa à povoação. 
Diz em seu artigo 1º: “Fica transferida a Vila de S. 
Gonçalo e sua respectiva Freguesia para o lugar 
denominado – Barra do Mulato – na margem do rio 
Parnaíba, onde existe já um pequeno povoado”. A 
transferência da vila ocorreu em 16 de julho de 1861. 
Foi para a Barra do Mulato, onde acharam melhor 
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a planície do terreno. Entretanto, depois de um ano 
e meio, se concentraram mais nas proximidades da 
Barra do Canindé, onde existia mais de um porto 
excelente para ancoradouro dos barcos e vapores, 
facilitando, assim, o comércio. Hoje, felizmente, as 
duas comunidades estão interligadas.

E, assim, nasceu Amarante. Para aqui vieram 
imediatamente muitos moradores, instalando 
matrizes e fi liais de casas comerciais. Segundo anotou 
o saudoso senador Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves, 
“o movimento de embarques e desembarques logo 
cresceu promissor. (...). Não tardou, todavia, a 
transferência destes Ribeiro Gonçalves, Mendes, 
Pinto de Moura, Sobral, Vilarinho, etc. Alguns 
Ribeiro Gonçalves, de volta dos estudos na Europa, 
aqui se fixaram. Amarante não se formou pela 
aglomeração de pessoas geralmente desprovidas 
da escola. Explica-se, por isso, haja logrado, em 
curto tempo, apreciável prosperidade. Tornou-se, 
com celeridade, centro 
de atração de elementos 
de reconhecida argúcia e 
capacidade. Do interior 
chegam os Nunes,  os 
Carvalho, os Noronha, 
os Campelo, os Lira, os 
Almeida, os Guimarães, 
etc.” [Vindo os Castro da 
Bahia]. (Os Poetas e A 
Ascensão de Amarante. 
Teresina, Rev. APL, 1995). 

Amarante cresceu 
muito rápido. Logo a vila 
foi elevada à categoria de 
cidade. Em 1885, segundo 
anotou Pereira da Costa, o 
seu porto era o segundo em 
importância na Província, 
só perdendo para o da 
cidade de Parnaíba. As mercadorias vinham pelo rio 
Parnaíba até Amarante e daqui seguiam em lombos 
de animais para os sertões do Piauí e Maranhão. 
Grandes casas comerciais do Nordeste mantinham 
fi liais em Amarante. Existiam conceituadas casas 
comerciais locais. A economia da cidade era 
invejável. E assim perdurou até o fi nal dos anos 
vinte, quando começou a declinar economicamente, 
em benefício de Floriano, para onde se mudaram 
diversas famílias amarantinas.

Foi nesse período que nasceu dona Nasi 
Castro. Na Amarante de dona Nasi tinha três bandas 
de música famosas: a “Euterpe Amarantina”, a 
“Estrela” e a “Carlos Gomes”, um teatro, festas 
sociais e religiosas bastante movimentadas, segundo 
anotou o escritor Eleazar Moura (Amarante Antigo 
– alguns homens e fatos. Teresina: 1997).

Esta cidade foi o cenário em que se moveu a 
homenageada Nasi Castro. Rememorar esses fatos 

é uma forma de homenageá-la, porque ela foi quem 
mais lutou para preservar a memória de Amarante.

De retorno de seus estudos, dona Nasi se 
empregou na Prefeitura Municipal, onde por 36 
anos serviu no cargo de Procuradora-Tesoureira. 
Mesmo depois de aposentada, ainda trabalhou mais 
10 anos como Coordenadora Geral da Prefeitura. 
Foi uma longa vida a serviço da municipalidade. 
Justa, portanto, esta homenagem. 

Durante as atividades de servidora pública, 
dona Nasi aproveitou para conhecer e organizar 
a documentação, a memória da cidade. Na 
Prefeitura, organizou uma coleção de fotografi as 
que denominou de “Amarante em Foto”, bem 
como o álbum “Amarantinos Ilustres” e uma 
“Galeria de Intendentes e Prefeitos Municipais”. 
Estendendo sua atividade à Igreja, de que era 
partícipe ativa, organizou na Casa Paroquial 
uma “Galeria de Vigários de Amarante”. Exerceu 

ainda os cargos/funções 
de membro do Conselho 
Comunitário do Centro 
Cultural de Amarante 
– Casa Odilon Nunes, 
sóc ia-correspondente 
do Instituto Histórico 
de Oeiras e titular da 
Academia de Letras do 
Médio-Parnaíba, Cadeira 
nº 4, de que sou sucessor.  

Foi agraciada com 
a Medalha do Mérito 
Cultural “Da Costa e Silva” 
(22/11/1985) ,  Troféu 
“ E x p e d i t o  M e d e i r o s ” 
(1989)  e  Medalha do 
Mérito Renascença do 
Piauí (19.10.1993), todas 
outorgadas pelo Governo 

do Estado do Piauí, em face de seu relevante serviço 
prestado à cultura de nosso Estado.

Ainda no campo cultural, a escritora Nasi 
Castro publicou dois livros: Amarante – Um 
Pouco de História e da Vida da Cidade (1986), 
rememorando a história de sua terra; e, Amarante 
– Folclore e Memória, excelente obra onde resgata 
as raízes culturais de seu povo. É um livro que honra 
o Piauí, trazendo cantigas, preces, rezas, crenças, 
adivinhações, provérbios, superstições, apelidos, 
brincadeiras de crianças, festas populares, enfi m, 
resgata as tradições e o folclore do povo piauiense, 
mormente de sua região. Possui inédita uma Árvore 
Genealógica da família Castro. É, portanto, uma 
escritora notável, verdadeira guardiã da história e 
tradições de sua terra.

Todavia, não fosse a sua atividade de 
historiadora e folclorista, ainda assim o nome 
de Nasi Castro estaria para sempre gravado na 
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memória do povo amarantino pela atividade de 
Enfermeira-Parteira que exerceu na cidade por 
dilatados anos. Socorro-me nesse instante do 
testemunho de ilustre menino por ela apanhado. 
O também escritor e ex-deputado Homero Castelo 
Branco anotou em seu livro A Voz do Ontem a 
seguinte passagem sobre seu nascimento:

“Diz meu pai que chovia muito, 17 horas 
de 3 de abril. Chegou a parteira Dona Nasi 
Castro, que sempre teve boa mão para pegar 
criança, num tempo em que o verbo parir 
era palavrão. Descansar era como se dizia 
quando a mulher tinha fi lho. Naquele tempo, 
não se usavam uniformes, mas a saia discreta 
e a jaqueta branca, engomadas como uma 
tapioca, davam à mãe Nasi a importância e a 
limpeza características de sua profi ssão. Era a 
mais afamada parteira amarantina. Em torno 
dela nascia, renascia e crescia minha cidade. 
Eu também nasci em suas mãos. Branca, 
alta, linda, de sorriso aberto e cabelos negros 
permanentemente repartidos em corte curto, 
todos a reconheciam à distância. Quando ela 
passava, os homens e as crianças, a gente bem 
vestida ou os moleques descalços elevavam 
os olhos e pediam-lhe a bênção. Para todos, 
era a mãe Nasi.
‘Tenho andado por muitas terras – diz o 
ex-deputado Homero, porém, não conheço 
nenhuma em que houvesse um culto assim 
por uma parteira, tão respeitoso. Os moleques 
de Amarante, mal aprendíamos a falar, 
nossas mães ensinavam-nos a beijar a mão 
daquela cegonha.
Foi assim: ela chegou a minha casa para 
ajudar-me a chorar pela primeira vez’”.

E, noutra passagem:

“Ante a súbita quietude, fui nascendo, com 
quatro quilos e setecentos gramas, pelas mãos 
da fada. Meus lábios tocaram a mãe Nasi pela 
primeira vez. Continuei-a beijando pela vida 
afora, ela continua linda”. 

Por fi m, conclui o escritor em referência, cuja 
pintura por ele composta não poderia deixar de 
fi gurar nessa homenagem: 

“Mais de meio século se passou, beijo com 
unção aquelas mãos fortes e veias saltadas. 
Ela já velha, sempre engomada, sorridente e 
limpa, abençoa-me com naturalidade, como 
se eu fosse ainda o menino. Seu coração 
continua a palpitar e bate mais forte quando 
se vê ao encontro da vida e sabe que com ela 
colaborou. Assim vive e assim é que gosta 
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de viver. Sei que um dia, suas colegas, as 
cegonhas do céu, virão buscá-la e a levarão, 
ao som de um leve rufar de asas, direto para 
a aposentadoria eterna: o grande descanso 
que sua vida afanosa bem merece”.

E, de fato, as cegonhas vieram buscá-la. Mas 
ela continua viva na memória do povo amarantino, 
razão dessa homenagem. A sua obra permanece.

Meu contato pessoal com dona Nasi Castro 
foi recente. Contudo, sua obra eu já conhecia desde 
longa data. Desde que me casei, passei a ouvir 
falar carinhosamente no nome da velha parteira 
e escritora de Amarante, em casa de minha sogra 
Maria das Dores Nunes. É que por várias afi nidades, 
dona Nasi era considerada parte da família. Certo 
dia, em companhia de minha esposa Maira e da 
sogra, vim a Amarante deixar duas primas delas, 
por sinal que sobrinhas de dona Nasi: Inês e 
Alcina Gomes de Castro. Moradoras em Teresina, 
e tendo passado alguns dias com as primas em 
Regeneração, desejavam visitar a tia amarantina 
antes de retornarem à Capital. Então, foi nessa 
circunstância que numa manhã de um sábado 
parei meu veículo à porta e adentrei na casa de 
dona Nasi Castro. Encontrei na sala, sentada em 
confortável cadeira, uma senhora octogenária, 
de audição comprometida e movimentação 
lenta. Após os cumprimentos dos parentes, fui a 
ela apresentado. Conversamos um pouco sobre 
Amarante, livros, pesquisa, etc. Mais tarde, dona 
Nasi nos acompanhou em curto passeio pela 
avenida central de Amarante, até a casa residencial 
de Gilnete Nunes, retornando em face do cansaço 
e esforço para sua idade.  Não é demais dizer que 
foi ela que teve a iniciativa de nos acompanhar. 
Apesar de sérios problemas de saúde, deixou-me 
profunda impressão. Era, de fato, uma grande 
dama de Amarante, guardiã de sua história, em cuja 
cadeira acadêmica com muita honra tomei assento.

Com essas palavras, faço a minha homenagem 
à historiadora, folclorista e parteira Nasi Castro, a 
grande dama amarantina. Parabenizo a Câmara 
Municipal por essa iniciativa. Uma cidade precisa 
preservar a sua memória. Era esse o sonho de 
Nasi Castro. Falo como seu sucessor na Academia 
de Letras do Médio-Parnaíba. Mas, também, em 
nome da Academia Piauiense de Letras, entidade 
que represento nesta solenidade.

Dona Nasi vive porque continua lembrada 
por seus concidadãos.  

Parabéns ao povo amarantino pela home-
nagem, através de seus representantes.

Obrigado pela oportunidade.
__________________________________
*Reginaldo Miranda é advogado, escritor e presidente 

da Academia Piauiense de Letras, ocupante 
da cadeira  nº 27.
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Vamos tratar hoje de coisas amenas, deixando 
um pouco de lado a tristeza e a angústia da condição 
humana, retratadas em obras representativas 
da nossa e de outras literaturas, para outra 
oportunidade, ou como diria um dos mestres de 
nossa crônica do cotidiano, Álvaro Moreyra, o 
saudoso Alvim: “as amargas, não.” Refi ro-me às 
comemorações do último dia 31 de agosto, com as 
quais o povo amarantino rendeu sua homenagem, 
carinhosa e expressiva, à D. Nasi Castro ou, no 
registro civil, Raimunda Nonata de Castro, pelo 
transcurso do seu centenário de nascimento.

Chegamos ali bem cedo, nas asas do vento, 
como diria o poeta senegalês Léopold Sédar 
Senghor, ao desembarcar no Rio em sua visita ao 
Brasil. Em aeronave (helicóptero) pilotada pelo 
comandante Raimundo Neiva, fruímos dessa 
distância a visão de uma bela cidade em festa, a 
cidade do excelso poeta Da Costa e Silva, que a 
considera “um céu, se há um céu sobre a terra”.

Após o desembarque, recebidos pelas 
autoridades representativas da terra, o representante 
do Prefeito, José Paulo, pessoa cordial e amiga, o 
Presidente da Câmara Municipal, José Itamar, e 
de amigos e parentes, dirigimo-nos à bela matriz 
de São Gonçalo, que conheço desde os verdes anos, 
em animados festejos do Padroeiro, para o início 
das comemorações. Estas compreenderam, além da 
missa gratulatória, visitas ao cemitério e à Biblioteca 
Municipal “Nasi Castro”, na Rua Luís Puça, onde 
foi servido coquetel. Descerramento da placa 
aposta, em sua antiga residência, na Av. Amaral, 
alusiva ao centenário, com que a homenageou, em 
nome do povo amarantino, a Câmara Municipal 
daquela cidade. Ali fomos brindados com o hino de 
Amarante e outras peças musicais de seu repertório, 
magistralmente executados pela banda Nova 
Euterpe Amarantina e onde se fi zeram ouvir ainda 
o escritor e ex-deputado Homero Castelo Branco, 
que, em emocionado discurso, revela ter vindo ao 
mundo pelas mãos delicadas de “mãe Nasi”, como 
habitualmente a trata, o representante do Prefeito 
e o presidente da Câmara.

Na Casa Odilon Nunes, o Museu da Cidade, foi 
inaugurada a exposição, em homenagem a D. Nasi, 
de peças e documentos por ela recolhidos ao longo 
da vida e que hoje intergram aquele acervo.

Na sessão solene realizada em seguida, 
fez-se ouvir, em belíssima oração, o presidente 
da Academia Piauiense de Letras, historiador 
Reginaldo Miranda, em que foram evocadas a 

história da cidade de Amarante e a vida rica e 
exemplar da homenageada. Mereceram destaque 
especial sua personalidade de exceção e o alto 
desempenho de funções públicas e profi ssionais por 
ela exercidas como servidora pública da Prefeitura 
local, parteira e guardiã do acervo da cidade, 
distinguindo-se especialmente como escritora, 
porquanto são de sua autoria algumas obras em 
que reconstitui a história da cidade, de modo 
especial, sua obra de renome, Amarante – Folclore 
e Memória, já em 3ª edição, em que faz a recolta 
do folclore da cidade, do estado e também do país, 
de signifi cativa riqueza de caráter popular.

Também ali se manifestaram Armando 
Gomes da Silva, bancário aposentado e escritor, 
em nome dos familiares de Nasi Castro, a Profª. 
Cecília Mendes, em substancial abordagem de bom 
gosto literário sobre o caráter folclórico da obra 
da homenageada, o vice-presidente da Academia 
Amarantina de Letras, Prof. Virgílio Queiroz, e a 
ex-prefeita Emília Paixão, um dos artífi ces daquela 
homenagem, ao lado do excelente amigo Ronaldo 
Moura, ela, vencida pela forte emoção que quase 
a impede de falar, e o que esta nota subscreve, 
com a incumbência de encerrar aquela tocante 
homenagem.

Em breves palavras dissemos da importância 
daquela festa para a cidade de Amarante, porquanto 
ali se reverenciava um de seus numes tutelares 
que foi D. Nasi. Disse mais que na homilia do 
Pe. Tertuliano, Vigário da Paróquia, na missa 
gratulatória, valendo-se de uma passagem do 
Evangelho relacionada àquela celebração, destacara 
uma das qualidades mestras do ser humano, que é 
a sua capacidade de servir.

Não iria assim referir-me ali ao elenco de 
dons com que os oradores que me precederam 
exaltaram a rica personalidade de D. Nasi: parteira 
qualifi cada em curso profi ssionalizante realizado 
em São Luís do Maranhão, dedicada servidora 
pública, escritora e distinguida guardiã do nosso 
patrimônio cultural. Queria referir-me apenas a 
esse dom com que a distinguiu o Altíssimo e que foi 
a sua capacidade de servir. Foi ele que a legitimou 
como cidadã prestante de sua terra e de sua gente.

Deus a guarde para sempre, em nossa 
memória e em nossos corações.

Como ato fi nal, aos convidados foi servido, 
no restaurante “Serra Azul”, do meu parente Luís 
Nunes, um suculento almoço de que não sei bem 
se devo louvar as atenções da prestimosa equipe 
do civilizado prefeito Luís Neto, ou as delícias 
gastronômicas da cozinha amarantina, encabeçadas 
pela famosa galinha assada, complementada por 
um imperdível doce de fi go, de que há tempos 
andava necessitada esta pobre alminha de glutão, 
como diria o famoso personagem da Cidade e as 
Serras, do velho Eça, José Fernandes de Noronha 
e Sande. Deus seja louvado!

     Um 
Centenário

 M. Paulo Nunes
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Uma das classifi cações da prosa de fi cção 
romântica portuguesa é a de romance passional, 
adjetivo derivado do vocábulo latino passionis, que 
signifi ca paixão. Logo, o referido tipo de narrativa 
literária corresponde a um romance de paixão.

Aqui, tomamos o termo paixão abarcando 
todas as nossas forças sentimentais mais 
elementares, espontâneas e fortes, ou seja, as 
paixões humanas, como a ânsia de poder, o orgulho, 
o ódio e a pulsão erótico-afetiva, tudo isso se 
desdobrando em diversos subtemas. 

Esses vão desde o amor proibido, o amor 
impossível, o amor infeliz, enfi m, o amor-paixão, 
aqui no sentido de sofrimento, martírio, passando 
pela dupla, tripla e até múltipla identidade, 
permutas sociais impressionantes (riqueza se 
transformando em miséria, ou vice-versa), enganos 
intencionais, como testamentos inautênticos, 
papéis incriminadores e cartas anônimas, além 
de conspirações, traições, raptos, sequestros, 
coincidências incríveis, perseguições infi ndáveis, 
duelos, passagens secretas, fugas espetaculares, 
relacionamentos desfeitos por tramas diabólicas, 
até vinganças altamente elaboradas. 

Entre os romances passionais, a narrativa de 
Camilo Castelo Branco Amor de Perdição (1862), 
escrita na Cadeia da Relação, na cidade do Porto - 
Portugal, quando o seu autor ali se encontra preso 
por adultério, é emblemática. Inclusive, o crítico 
espanhol Miguel de Unamuno diz desse livro ser 
“talvez a novela de paixão amorosa mais intensa e 
mais profunda que se tenha escrito na Península 
Ibérica” (apud SARAIVA, 1994, p. 84).

Se, antes da obra em foco, Camilo Castelo 
Branco já é respeitado por sua produção, com 
ela alcança a glória. Principalmente, o autor de 
Amor de Perdição é respeitado por uma das 
fi guras de destaque da primeira geração romântica 
portuguesa, Alexandre Herculano.

Por sinal, os escritores integrantes da corrente 
dos ultrarromânticos, dos quais Camilo Castelo 
Branco é o maior representante em Portugal, 
elegem, como mestre, aquele cuja linha estética vem 
a ser a chave do segundo romantismo lusitano, qual 
seja, Alexandre Herculano, criador, entre outros, do 
romance histórico Eurico, o Presbítero. 

Fazer um esquema de Eurico, o Presbítero, no 
corpo do presente texto, pode parecer redundante. 
Mas um Eurico resumido, como um breve roteiro 
de fi lme, não deixa de ser interessante. Vamos a 
ele, então.

Essa narrativa tem a sua ação sucedida na 
época da invasão da Espanha visigótica pelos 
árabes, na península Ibérica medieval (século 
VIII). As batalhas daquela época agitada compõem 
o cenário da história de Eurico. Apaixonado por 
Hermengarda, fi lha de Fávila, duque de Cantábria, 
Eurico é rejeitado pelo orgulhoso pai dela por 
pertencer a uma camada menos nobre da sociedade. 
Teodomiro, confi dente de Eurico, em vão, procura: 

“...apagar aquela paixão violenta no coração 
do seu amigo, lançando-se com ele nas 
festas ruidosas de uma corte dissoluta. A 
embriaguez dos banquetes era para Eurico 
tristonha; as carícias feminis, facilmente 
compradas e profundamente mentidas, 
atrás das quais correra loucamente outrora, 
tinham-se-lhe tornado odiosas; porque o 
amor, com toda a sua virgindade sublime, 
lhe convertera em podridão asquerosa os 
deleites grosseiros que o mundo oferece à 
sensualidade do homem” (HERCULANO, 
1963, p. 83).  

A paixão segundo 
        Alexandre Herculano:
Uma leitura de Eurico, o Presbítero

Hugo Lenes Menezes*
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Desesperançado, então, Eurico retira-se 
para a vida religiosa, na qual tenta esquecer a 
mulher amada. Porém, nem as palavras de conforto 
de Cristo e a sua mensagem de resignação lhe 
extinguem o incêndio interior. Nesse sentido, 
Eurico se pergunta:

“...qual é para os corações puros e nobres o 
motivo imenso, irresistível das ambições de 
poder, de opulência, de renome? É um só – a 
mulher: é esse o termo fi nal de todos os nossos 
sonhos, de todas as nossas esperanças, de 
todos os nossos desejos. Para o que encontrou 
na terra aquela que deve amar para sempre, 
aquela que é a realidade do tipo ideal que 
desde o berço trouxe estampado na alma, a 
mira das mais exaltadas paixões é a auréola 
celestial que cinge a fronte da virgem, ídolo das 
suas adorações” (HERCULANO, 1963, p. 93).  

O u t r a  p a i x ã o ,  n o 
entanto,  se acende em 
Eur ico  com a  invasão 
dos árabes: a paixão pela 
pátria, pela Espanha, que 
o arranca do seu refúgio. 
Aqui se fundem os dois 
níveis da obra: o passional 
e o histórico. A ação épico-
narrativa – pois estamos 
diante de um romance com 
pretensões a epopeia – e 
a paixão amorosa, nesse 
ponto, vão andar juntas até 
o drama fi nal.

Assumindo a identi-
dade de um misterioso 
cava-leiro negro, que, por 
sua bravura em combate, 
ganha logo as atenções e 
simpatias de todos ao seu redor, Eurico toma 
parte na guerra em defesa da península, que, 
mesmo assim, é dominada pelos invasores. Mas 
o amor por Hermengarda mantém-se somente 
adormecido no decorrer desse tempo. Ressurge, 
impetuosamente, ao se deparar com ela. O próprio 
Eurico declara: “As minhas paixões não podiam 
morrer, porque eram imensas, e o que é imenso 
é eterno” (HERCULANO, 1963, p. 76). Situações 
da luta terminam fazendo com que um dia os dois 
apaixonados se identifi quem. 

Contudo, o estado de Eurico – agora sacerdote 
obrigado ao celibato – não permite a união. Sem 
esperança, ele se entrega à guerra com o fi rme 
propósito de morrer; Hermengarda perde a razão. 
Ela parece, notadamente para Eurico, que baixa a 
cabeça à oposição do pai. Mas só parece. Isso se 
deve ao fato de ela, tal qual o piedoso sacerdote 
Eurico, que adota outra identidade, a do cavaleiro 
negro, guerreiro sanguinário, ser uma personagem 
ambivalente, apresentada para nós, também, num 

jogo contrastivo de claro e escuro, como a donzela 
velada, ou a dama de branco, já que, a certa altura da 
narrativa, ela é refugiada num convento, onde, em 
meio a freiras de hábito negro, permanece sempre 
vestida de branco e com o rosto coberto por um véu 
da mesma cor. Na verdade, Hermengarda é uma 
mulher com “m” maiúsculo, etérea, meiga, frágil 
e, ao mesmo tempo, conscienciosa, determinada, 
espiritualmente forte, como comprova o fato de 
ela, numa noite, ter se recusado terminantemente 
a saciar as paixões brutas do Amir, o sedutor 
árabe que deseja violentá-la, após ela ser raptada 
do convento e levada para um harém, no qual dia 
e noite é vigiada por um servo sem língua e sem 
pênis, isto é, por um eunuco mudo. Tudo isso 
visa difi cultar, ou melhor dizendo, impedir uma 
eventual comunicação sexual entre os dois.

E Hermengarda só não é profanada pelo 
Amir porque, no momento em que isso está 

prestes a acontecer, num 
lance espetacular, como que 
cinematográfi co, o cavaleiro 
negro, acompanhado de uns 
poucos guerreiros, aparece 
e salva-a, conduzindo-a em 
seguida para uma caverna 
conhecida como Covadonga, 
espécie de quartel-general da 
resistência à invasão árabe, e 
dando-se a conhecer como 
Eurico, o apaixonado de 
Hermengarda, que o convida 
para o noivado no sepulcro.

Nesse contexto, cabe-
nos ressaltar que o título 
da poesia ultrarromântica 
portuguesa de maior sucesso 
popular, recitada em salões 
burgueses, publicada em 
edições de cordel, cantada 

nas ruas e nos serões à luz do luar, isto é, a balada 
“O Noivado no Sepulcro” (1852), de autoria 
daquele que Alexandre Herculano considera “o 
mais ilustre dos poetas da nova geração”, Soares 
de Passos (apud FERREIRA, 1998, p. 45), é 
retirado de uma das falas da heroína de Eurico, o 
Presbítero, o qual, conforme Vitorino Nemésio, é 
tomado como modelo de literatura pela segunda 
geração romântica portuguesa, “de tendência 
medievalizante, cemiterial e melodramática” (apud 
REIS, 1997, p. 431). Sobre a expressão noivado no 
sepulcro, Samira Youssef Campedelli observa que 
“o ideal da morte e o amor eterno unem-se (...) 
numa metáfora bastante romântica” (1991, p. 106) 
em Eurico, o Presbítero, romance que, como nota 
sugestivamente Cândido Beirante, é:

“Uma espécie de Amor de Perdição (antecipado 
18 anos), com cor local da Espanha visigótica, 
em vez da relativa contemporaneidade da obra 
de Camilo. De resto, são obras torrenciais, 
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assentes num amor infeliz que vitima os 
apaixonados antes do tempo, por culpa dos pais 
e da sociedade. Até agora, foram (com exceção 
d’Os Lusíadas) as obras literárias mais lidas em 
língua portuguesa. Isso diz qualquer coisa dos 
gostos do público e da mentalidade coletiva da 
nossa gente que adere a estes casos humanos” 
(1991, p. 64. Atualizamos a ortografi a).

Nessa relação entre Alexandre Herculano e 
Camilo Castelo Branco, a seguinte cena de Eurico, 
o Presbítero, em que o herói carrega, nos braços, 
Hermengarda meio morta, por rochedos elevados 
e abismos, alcança tal intensidade que se aproxima 
de um misto de luto e melancolia, isto é, do 
elegíaco, prenunciando os lances imortais do autor 
de Amor de Perdição, dentro dos grandes dramas 
que ele explora magistralmente por fl agrarem os 
limites da paixão: 

“A contração da agonia 
que nesse momento 
p a s s o u  n a s  f a c e s 
do cavaleiro negro, 
estendendo para o céu 
os punhos cerrados, 
não haveria aí palavras 
humanas que a pintas-
sem. Não disse mais 
nada.  Tomou nos 
braços aquele corpo 
de mulher que lhe jazia 
aos pés e encaminhou-
se para e estreita ponte 
do Sália. Era o seu 
andar hirto, vagaroso, 
solene, como o de 
fantasma: parecia que 
as suas passadas não 
tinham som; que lhe 
cessara o coração de 
bater, e os pulmões de respirar. Viram-
no atravessar, lento como sombra; como 
sombra, lento, hirto, solene, internar-se com 
Hermengarda na selva da outra margem. 
Era um corpo ou um cadáver que conduzia? 
Estava morta ou estava salva” (HERCULANO, 
1963, p. 200).

E o impacto da prosa de fi cção de Alexandre 
Herculano sobre Camilo Castelo Branco, 
especifi camente no que diz respeito à polarização 
entre os dois extremos do sagrado (o da santifi cação 
e o da maldição), aspecto marcante das principais 
personagens herculanianas, é notado desde o 
primeiro romance camiliano, cujo tema gira 
em torno da violação de mandados divinos pela 
vingança sacrílega e rancorosa de um sacerdote. 
Estamos falando do romance Anátema (1851), que, 
de acordo com Benjamin Abdala Júnior e Maria 
Aparecida Paschoalin, é:

“...o ponto de partida para as produções 
mais elaboradas de Camilo Castelo Branco. 
Nessa novela, a primeira publicada em 
volume, (Camilo) caracteriza a personagem 
protagonista como satânica – é um padre. 
Está próximo de tópicos narrativos que 
poderíamos encontrar em Alexandre 
Herculano ou em Victor Hugo (Notre-Dame 
de Paris)” - (1983, p. 89).

Nessa mesma direção, Maria Leonor Machado 
Sousa, em seu livro A Literatura Negra ou de 
Terror em Portugal (séculos XVIII e XIX), faz a 
anotação que se segue: 

“(...) o traço que dá a Herculano especial 
relevo no quadro geral da nossa ficção 
negra é o interesse com que ele foca as 
lutas interiores dos seus heróis, o negro 

psicológico, as tempestades 
de paixões exacerbadas, que 
arrastam Vasco ao crime 
e Eurico ao desespero. 
Nisto, Herculano é não só 
importante na literatura 
negra do século XIX, mas 
também como precursor das 
modernas tendências que 
estudam os subterrâneos da 
alma” (1978, p. 190-193).

 
Em tal esfera, podemos 

recordar o seguinte: ao lado 
do romance histórico O 
Monge de Cister, que aborda 
a contradição entre os votos 
sacerdotais e sentimentos 
pouco dignos de um padre, 
como o ódio e a vingança, 
Eurico, o Presbítero, integra 

o Monasticon, título geral que Alexandre Herculano 
atribui a um ciclo de roman-ces históricos, que 
afinal fica em aberto, sobre a insubmissão e a 
inadequação das paixões humanas à rigidez 
da disciplina da Igreja, caso tratado de forma 
romântica pelo autor, na linha entre o sentimento 
e a instituição, entre a liberdade do indivíduo 
e a lei que a limita. Encarando o celibato dos 
sacerdotes como uma castração psicológica, uma 
verdadeira agressão à natureza humana, Alexandre 
Herculano, que nos dá a origem remota da palavra 
monge, qual seja, só e triste, assim se pronuncia 
na introdução que ele escreve para o romance 
histórico Eurico, o Presbítero:

“Deus me livre de debater matéria tantas 
vezes disputada, tantas vezes exaurida pelos 
que sabem a ciência do mundo e pelos que 
sabem a ciência do céu! Eu, por minha parte, 
fraco argumentador, só tenho pensado o 
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celibato à luz do sentimento e sob a infl uência 
da impressão singular que desde verdes anos 
fez em mim a ideia da irremediável solidão 
da alma a que a igreja condenou os seus 
ministros, espécie de amputação espiritual, 
em que para o sacerdote morre a esperança 
de completar a sua existência na terra. 
Suponde todos os contentamentos, todas 
as consolações que as imagens celestiais 
e a crença viva podem gerar, e achareis 
que estas não suprem o triste vácuo da 
soledade do coração. Dai às paixões todo o 
ardor que puderdes, aos prazeres mil vezes 
mais intensidade, aos sentidos a máxima 
energia e convertei o mundo em paraíso...” 
(HERCULANO, 1963, p. 39).
 
Dentro  do mencionado estudo dos 

subterrâneos da alma, do que, em termos literários, 
Alexandre Herculano é um precursor em Portugal, 
os herdeiros de Freud – alguns sem qualquer 
religião – acreditam que a prática religiosa seja 
uma via de sublimação das pulsões erótico-afetivas. 
Evidentemente, Herculano encontra-se muito 
distante disso na linha do tempo, mas, ao relatar a 
tentativa do herói Eurico de encontrar na religião 
uma forma de apagar o fogo da paixão que lhe 
devora a alma, de apaziguar os desejos incontidos, 
o narrador se utiliza de termos como recalque, 
recalcado, que nos remetem à moderna psicologia, 
ou, mais exatamente, à psicanálise, com a qual o 
romance de fi ccionistas como James Joyce e Julien 
Green têm talvez uma dívida. Vejamos, então, um 
exemplo extraído de Eurico, o Presbítero: “Sabes 
o que faz um amor imenso assim recalcado? – 
Devora e consome o futuro e entenebrece para 
sempre o horizonte da vida” (1963, p. 37. Grifo 
nosso). Posteriormente, Eça de Queirós faz uso 
de igual escolha vocabular, conforme atesta este 
fragmento do romance O Crime do Padre Amaro 
(1875): “...a sua paixão, crescendo surdamente, 
irritada, a toda hora, recalcada para dentro...” (s.d., 
p. 87. Grifo nosso).

Como sabemos, hoje em dia, o texto literário 
encontra-se abertamente receptivo a todas as 
nuances de gênero, ou mais precisamente, a todos 
os matizes comunicativos, pois é muito frequente 
depararmos, em certas obras, ao lado de traços 
característicos da escrita artística, com elementos 
próprios de outros discursos, a exemplo do 
cinematográfi co. Até porque as técnicas narrativas 
que cumprem a missão pedagógica frente ao público 
dos séculos XVIII e XIX perdem efi cácia diante de 
um público acostumado a conviver com a fi cção 
através de outros meios: o cinema, a televisão..., o 
que leva a fi cção literária contemporânea a adotar 
procedimentos análogos aos empregados por 
aqueles veículos. E Alexandre Herculano como que 
se antecipa a essa tendência da literatura. Senão, 
vejamos.

O autor de Eurico, o Presbítero, através do 

relato de cenas movimentadas, de ações passionais 
(o rapto de Hermengarda e a perseguição que lhe 
segue, por exemplo), fato para o qual se acumulam 
então, nas frases, verbos como bater, correr, 
atacar, romper, avançar, retroceder, arremessar, 
galgar, derribar, ferver, e ainda o atuante infi nitivo 
substantivado, realiza, como bem percebe 
Massaud Moisés, “uma feliz reconstituição duma 
época de aventuras cavaleirescas, com o seu odor 
de far-west, que serviria de cenário para uma 
triste história de amor contrariado” (1981, p. 139. 
Grifo nosso).

E a evocação de uma arte cinematográfi ca 
passional, antes mesmo de ela existir, por parte da 
leitura da fi cção de Alexandre Herculano, também 
é reconhecida pelo crítico Harry Bernstein, para 
quem Eurico, o Presbítero tem: 

“Muito mais que paisagem lusitana e tragédia. 
O cenário ibérico das altas montanhas – picos 
e vales – colinas distantes, desfiladeiros 
selvagens, rios caudalosos, travessias de 
oscilantes e precárias pontes de corda perto 
das antigas ruínas romanas deram ao texto 
um senso real de espaço. A chegada a salvo 
dos cristãos à grande caverna de Covadonga 
(...) abre vistas de um drama tenso para 
os leitores, com cenas vitais de medo e 
crueldade. Toda essa perseguição árabe dos 
cristãos pode ser comparada a uma caçada 
cinematográfi ca (...) na Hollywood de hoje” 
(1983, p. 144).
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Stendhal, citado por J. R. Guzzo na 
crônica “Poucos Amigos”, observa que “a Igreja 
Católica aprendeu bem depressa que seu pior 
inimigo eram os livros. Isso porque neles as 
pessoas fi cavam sabendo de coisas que não 
sabiam, porque os padres não lhes contavam, 
e descobriam que podiam pensar por conta 
própria, em vez de aceitar que os pensassem por 
elas. Abria-se para os indivíduos, nesse mesmo 
movimento, a possibilidade de discordar. E 
isso, para quem manda, não pode haver coisa 
pior – como fi cou comprovado não só no caso 
da Igreja, mas também no caso de todas as 
ditaduras, de ontem, de hoje e de amanhã. 
Stendhal, acrescenta Guzzo, referia-se à sua 
França de 200 anos atrás, de algo que viria a 
evoluir, crescer e acabar recebendo o nome de 
opinião pública.”

O livro de José Ribamar Garcia, Filhos 
da Mãe Gentil, longe de ameaçar o poder e 
as instituições, inscreve em suas páginas a 
mensagem de um escritor engajado, sob a visão 
sartreana, cuja intenção é a de um mediador de 
ideias, historicamente situado, posicionando-
se por meio das personagens, de forma crítica e 
corajosa, acerca dos acontecimentos políticos, 
culturais e socioeconômicos de seu tempo.     

No universo literário do autor, Filhos 
da Mãe Gentil segue-se à publicação de obras 
já consagradas, como Além das Paredes, Ao 
Lado do Velho Monge, Cavaleiros da Noite, 
Em Preto e Branco, Entardecer, Imagens da 
Cidade Verde e Pra Onde Vão os Ciganos? 
No plano não fi ccional, destaque-se a obra 
Ressonância, livro de artigos e crônicas, 
publicados na Tribuna do Advogado, órgão 
informativo da OAB do Rio de Janeiro, O Globo 
e revista Evidência. 

Engajamento e Polifonia
    de Vozes em Filhos da mãe 
gentil, de José Ribamar Garcia

Carlos Evandro M. Eulálio*
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A obra Filhos da Mãe Gentil é um romance 
episódico, constituído de 34 capítulos, cujos 
eventos são organicamente conectados, sendo cada 
um deles a consequência do outro. Há, por essa 
razão, uma espécie de causalidade que envolve os 
acontecimentos, exceto aqueles que recuperam 
informações em flashback, sem, no entanto, 
comprometer a ordem dos episódios. O narrador 
é onisciente e onipresente e, como tal, mantém a 
estrutura da obra sob seu controle. A linguagem do 
texto e a forma como se organizam os capítulos de 
extensão curta são recursos que facilitam a leitura 
do romance, tornando-a breve e agradável.  

O Rio de Janeiro e Vitória do Espírito Santo 
constituem o espaço onde se movem as personagens, 
cujas ações e peripécias, ou passagens de uma 
situação a outra, dizem respeito a estas em destaque: 
Ricardo Pimenteira, Marcelo Zeloni e o Senador, não 
nominado na obra, mas identifi cado pelo sotaque 
nordestino, beirando os oitenta anos. 

Nos termos de Tomachevski, o elemento 
fabular do romance diz respeito ao conjunto 
de acontecimentos ligados entre si que nos 
são comunicados no decorrer de uma obra. 
Em sequências narrativas, eis o percurso da 
personagem principal que compõe a fábula do 
livro em análise:  

I – A convite de um amigo capixaba, 
de Guarapari, não nominado na obra, Ricardo 
Pimenteira, personagem sobre a qual incide o 
maior foco de interesse do narrador, deixa o 
Espírito Santo, com destino ao Rio de Janeiro. 
Ali procura sobreviver por meios ilícitos, a fi m 
de realizar o projeto de retorno a Santa Teresa, 
sua terra natal, onde futuramente instalaria uma 
pousada para turistas.  

II – Levado pelo amigo, chega a uma 
Distribuidora de Remédios, cujo principal 
acionista é o italiano Marcelo Zeloni. Nessa 

empresa, Pimenteira assume o comando das 
“operações especiais”, que consistiam em 
obter mercadorias a custo zero, mediante 
roubo de cargas de medicamentos que 
eram repassados em seguida às farmácias e 
drogarias da cidade, tudo com o beneplácito 
de empresários desonestos, de políticos 
corruptos e com a leniência permissiva do 
poder público.    

III – Ricardo Pimenteira é então 
introduzido nesse submundo, onde 
pontifi cam os eternos protegidos e intocáveis 
“fi lhos da mãe gentil”, protagonistas da 
corrupção, do crime organizado e da 
impunidade, esta, conforme o escritor 
Cunha e Silva Filho, “uma das pragas 
sociais mais devastadoras da realidade 
nacional.” Ressalte-se que essa cultura 
se fortalece cada vez mais no Brasil nas 
últimas décadas.     

IV – Pimenteira realiza na empresa 
a última “operação especial”. Retorna 
ao Espírito Santo, onde inaugura a tão 
sonhada pousada. Dá-se por consequência 
o desfecho da obra. 

Outros  eventos  no romance 
constituem os detalhes que aos poucos 
definem com mais clareza o perfil das 
demais personagens e seu enquadramento 
dramático no enredo. São motivos isolados, 
livres e dinâmicos, que vão surgindo no 
curso da narrativa, como o envolvimento 
de Pimenteira com a suburbana Graciete, 
no Rio de Janeiro, ou episódios remissivos 
mediante flashback, como o encontro 
casual no Parque Moscoso, em Vitória, da 
personagem com a ex-mulher, com a qual 
tem uma fi lha, e fi nalmente os ruidosos 
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casos de corrupção praticados pelo Senador, 
em meio a um esquema de protecionismo e 
impunidade.  

Flávio Kothe, em Literatura e Sistemas 
Intersemióticos, afi rma que o texto literário, isto 
é, o artefato, é como Lázaro no túmulo: “a leitura 
é sua ressurreição. Os textos são cadáveres que 
ressuscitam de seus túmulos ao toque das mãos e 
dos olhos do leitor”. (KOTHE, 1981, p. 17)

 Assim, os motivos da trama que tecem 
a fábula do romance Filhos da Mãe Gentil, por 
oferecerem inúmeras possibilidades de leitura, aqui 
serão interpretados do ponto de vista da literatura 
engajada, em confluência com elementos do 
romance polifônico, conforme a teoria de Mikhail 
Bakhtin. 

Benoit Denis, com base nas refl exões de 
Sartre, defi ne o escritor engajado como alguém 
“que assumiu, explicitamente, uma série de 
compromissos em relação à coletividade, que 
ligou-se de alguma forma a ela por uma promessa 
e que joga nessa partida a sua credibilidade e a sua 
reputação” (DENIS, 2002, p. 31). 

Denis distingue o intelectual, o homem 
que escreve (l’écrivant), do escritor engajado (o 
escritor-escrevente). Embora na prática os dois 
papéis se superponham, “diferentemente do 
intelectual que se constitui como tal, deixando o 
terreno da literatura, o escritor engajado deseja 
fazer aparecer o seu engajamento na literatura 
mesmo, ou, dizendo de outra forma, deseja fazer 
de modo que a literatura, sem renunciar a nenhum 
dos seus atributos, seja parte integrante do debate 
sociopolítico”. (DENIS, 2002, p. 22)

Na visão de Bakhtin, o que existe no 
texto possível de ser analisado é o enunciado. Ao 
concebê-lo como objeto de estudos linguísticos, 
ele considera o dialogismo elemento essencial da 
linguagem, cujo princípio constitutivo confere 
signifi cado e sentido ao discurso. Assim, o texto 
se define pelo diálogo entre os interlocutores, 
isto é, pela interação verbal entre enunciador e 
enunciatário. Ressalta ainda como características 
principais do enunciado, aqui entendido como 
a frase em uso, além do dialogismo já citado, a 
polifonia de vozes. O conceito de polifonia, neste 
caso, supõe o texto em suas relações com o contexto 
social, com os textos já lidos pelo leitor e com suas 
experiências de vida. O texto é, enfi m, um produto 
tecido simultaneamente por muitas vozes que se 
cruzam e polemizam no interior de si mesmo. 

Na literatura, aquele fi lósofo da linguagem 
aplica essa teoria na análise da personagem 
do romance polifônico de Dostoievski, em que 
surpreende a simultaneidade de vozes entre 
enunciador, enunciado e interlocutor, sendo 
para Cristóvão Tezza o mesmo que autor, obra 

e leitor, respectivamente. Ao contrário da visão 
monológica, em que a personagem é fechada e seus 
limites racionais são rigorosamente delineados, 
no enfoque polifônico ela se torna relativamente 
livre e independente, com acentuado grau de 
autoconsciência (BAKHTIN, 1981, p. 43).  

Isso se constata logo no primeiro capítulo do 
romance Filhos da Mãe Gentil, quando o narrador, 
pela voz social de um autor-criador, refere-se 
ao trabalho do naturalista Augusto Ruschi. Em 
tom didático-pedagógico descreve a bela reserva 
fl orestal, situada no município de Santa Teresa, na 
região serrana do Espírito Santo, cedida a Ruschi 
pelo Museu Nacional, para ali instalar a Estação 
Biológica, onde cadastrou 600 mil orquídeas e 
20 mil árvores, identifi cadas nominalmente. Essa 
iniciativa antes fora ameaçada pelo governador, 
que intentava desapropriar aquela área, a fi m de 
entregá-la a uma empresa privada para o plantio de 
palmito (GARCIA, 2011, p. 15). Segundo Bakhtin, 
o discurso do autor-criador não é a voz direta do 
escritor, mas um ato de apropriação refratada 
de uma voz social qualquer, de modo a poder 
ordenar um todo estético. Nessa passagem, o autor-
criador remete a um receptor imanente, cuja voz 
social está implícita na fala do narrador, quando 
denuncia a pretensão do governador. Apresentam-
se aí dois pontos de vista representados por dois 
enunciadores diferentes. Em Filhos da Mãe Gentil, 
essa polifonia de vozes faz-se presente ao longo 
dos capítulos, nas manifestações e intervenções do 
narrador, que o colocam de maneira crítica diante 
dos gestos e atitudes das personagens, nas diversas 
situações em que se enquadram. 

Na passagem em que o senador inaugura 
sua luxuosa lancha, ao ver o gesto de aprovação de 
Zeloni, diante do comparecimento de garotas de 
programa àquele evento, o parlamentar assim se 
manifesta: Meu caro, eu não sou nenhuma Mary 
Córner, mas tenho minhas habilidades – nesse 
meio-tempo a voz social novamente implícita na 
fala do narrador intervém para esclarecer que se 
referia “à famosa cafetina de Brasília, que recrutava 
meninas de programa para as bacanais promovidas 
por deputados, inclusive, deles envolvidos no caso 
do Mensalão, nome daquele escândalo em que o 
governo federal corrompia alguns parlamentares, 
com dinheiro público, para que votassem em seus 
projetos.” (GARCIA, 2011, p. 75)      

Como autor engajado, Ribamar Garcia 
cria suas personagens e, por meio delas, recupera 
episódios do cenário político-social brasileiro 
mais recente e assume mediante a função estético-
formal uma posição axiológica, diante dessa mesma 
realidade. Isso se constata em outra passagem, 
quando o senador, envolvido em escândalos 
de corrupção, é denunciado pela imprensa. 
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Desgastado diante dos acontecimentos e isolado 
pelos pares congressistas, é então aconselhado pelo 
presidente do partido, por cuja voz social sugere-
lhe renunciar ao mandato e refugiar-se no exterior 
em viagem de turismo, antes que fosse cassado 
por improbidade e falta de decoro. Cessada a 
turbulência, ressoa a voz cúmplice do aliado: todas 
as acusações cairiam certamente no esquecimento, 
uma vez que outros escândalos surgiriam para 
ocupação da imprensa. Assim, no ano seguinte, 
poderia tranquilamente se candidatar e retornar 
ao Senado. (GARCIA, 2011, p. 124)

Ribamar Garcia, em Filhos da Mãe Gentil, à 
medida que desenvolve a narrativa, vai desenhando 
um painel da sociedade brasileira contemporânea, 
em cujo registro do cotidiano denuncia a banalização 
de procedimentos condenáveis que aos poucos se 
cristalizam como atos lícitos e normais, fato que 
se comprova no desfecho do romance, quando 
o narrador contraria a expectativa do leitor, e o 
surpreende pela instauração do inesperado ou 
imprevisível, aqui reportando-nos à teoria do 
estranhamento do formalista russo Chklovski, 
para reforçar o ponto de vista de que a impunidade 
no Brasil sempre protege o infrator. Ricardo 
Pimenteira realiza com sucesso todas as operações 
criminosas e ao fi nal concretiza o seu projeto de 
vida: gerir o próprio negócio empresarial. 

À guisa de outro exemplo, há um trecho na 
narrativa, em que o Senador, mesmo indignado com 
as acusações da imprensa de que teria desembolsado 
um milhão e meio ao desembargador, para arquivar 
um processo contra ele, sugere a Zeloni que 
abra uma firma de construção civil e, como se 
nada o intimidasse, afi rma: “vamos ter grandes 
oportunidades nessas obras das Olimpíadas e da 
Copa do Mundo.” (GARCIA, 2011, p. 77). 

Há, no entanto, no romance, vozes que 
fazem o contraponto, como aquela que enaltece os 
feitos do Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de 
Sousa, cuja biografi a impressiona a personagem 
Ricardo Pimenteira, afeito a leituras, quando 
fica sabendo que essa figura histórica deixou 
para os brasileiros um legado de trabalho, ética e 
honestidade, embora fi que claro nesse relato, que 
atributos como esses em nosso meio são incapazes 
de vencer a intriga e a esperteza dos “acólitos 
invejosos”. (GARCIA, 2011, p. 60).  

Despojado da instância autobiográfi ca, pela 
criação de um narrador em terceira pessoa, Ribamar 
Garcia não se desvincula da sensibilidade artística 
e do traço lírico que o contagia em algumas de suas 
descrições, como aquela em que a personagem 
Ricardo Pimenteira recupera numa atmosfera 
nostálgica imagens do circo que internalizamos 
ainda quando crianças e as preservamos até hoje: 
“Imagine a sensação de ver dois motociclistas com 

as motos dentro de um globo, girando em alta 
velocidade e em sentidos contrários, tudo medido, 
cronometrado e sintonizado, com as máquinas 
rodando de cabeça pra baixo, fazendo um tremendo 
barulho. O som desse barulho fi ca na mente da 
gente pra sempre, igual ao apito do trem ou ao do 
canto do galo ao amanhecer.” (GARCIA, 2011, p. 
14). Constatamos aí a fusão do sujeito e do objeto, 
do mundo interior e exterior, do passado e presente, 
instaurando no texto a atmosfera lírica, cuja 
essência Emil Staiger denomina recordação, isto é, 
de novo ao coração, levando em conta a etimologia 
da palavra recordação, do latim cor, cordis, de cujo 
genitivo se extrai o radical cord. 

Finalmente, registre-se que a prosa 
literária de José Ribamar Garcia, na obra Filhos da 
Mãe Gentil atinge o patamar mais alto da criação 
artística e impõe-se como um trabalho artesanal 
de qualidade, numa evidente demonstração do 
que é capaz de realizar. O livro é um divisor de 
águas dentro da produção literária do autor, 
afirmando-se como obra-prima, não só pela 
técnica apurada de Ribamar Garcia, mas pelo 
material linguístico usado, como a construção 
de frases curtas, vocabulário acessível, objetivo e 
adequado ao contexto sociodiscursivo em que se 
insere a narrativa.   
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A Cara Alegre 
            do Piauí

O projeto começou timidamente. Como quem 
não quer nada, foi ganhando espaço e projeção. 
Conquistou colaboradores e hoje tem uma história 
para contar. As difi culdades continuam, como no 
início, mas A Cara Alegre do Piauí é um exemplo de 
que com determinação e força de vontade é possível 
dar a sua contribuição para um mundo melhor. 
São 36 anos de atividades, algumas conquistas e 
também muito trabalho. Nessa trajetória hão de 
se contabilizar resultados importantes e apoios que 
fi zeram a diferença. O professor Cineas Santos, que 
começou tudo isso ainda na década de 70, contando 
apenas com a colaboração de alguns amigos, olha 
para trás e vê como foi gratifi cante dar impulso a 
esta iniciativa.

Presença: Trinta anos de Cara Alegre do Piauí. 
Que avaliação o senhor faz do projeto?
Cineas Santos: Bem, para começo de conversa, 

são 36 anos de existência e não 30. Em 1977, juntei 
alguns jovens amigos (Paulo Machado, Fernando 
Costa, Margareth Coelho, Rogério Newton e Alcide 
Filho) e criamos uma trupe mambembe para realizar 
um projeto que deveria ser do estado: estabelecer 
uma ponte cultural entre a capital e o interior 
do Piauí. Amontoados num velho fusca verde-

Liliane Pedrosa e Isabel Cardoso*
Arquivo: A Cara Alegre do Piauí

Apresentação “Manero o Pau” em Pio IX

Cineas Santos no Programa “Feito em Casa”
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sonho, fomos a Floriano, Oeiras e São Raimundo 
Nonato. Por falta de dinheiro para a gasolina do 
fusca, voltamos para Teresina, mas as sementes 
do Cara Alegre estavam lançadas. A fi losofi a do 
projeto não mudou: o saber não compartilhado é 
inútil. A essência do projeto é: ensinar, aprender, 
compartilhar, conviver. Olhando o que já fi zemos, 
tenho bons motivos para me sentir feliz.

Presença: Quais as difi culdades encontradas no 
início?
Cineas Santos: As difi culdades são as mesmas: 
não dispomos de meios para realizar algo mais 
efetivo, mais consequente, mais constante. 
Dependemos sempre do convite e da boa vontade 
de quem nos convida. Ainda assim, já percorremos 
o Piauí inteiro: de Teresina a Guaribas.

Presença: Ainda existem obstáculos para sua 
execução?
Cineas Santos: Como não existe uma fonte 
mantenedora, tudo é feito voluntariamente. Hoje 
o projeto tem uns 30 participantes. Quem pode ir 
vai e faz o seu trabalho, tendo como paga apenas a 
alegria da partilha. Nunca realizamos uma reunião 
para traçar um plano de trabalho: cada um, na sua 
área de atuação, faz o que sabe e o que pode. Temos 
professores, músicos, artistas plásticos, fotógrafos, 
bailarinos, ecologistas, etc. É gratifi cante coordenar 

um projeto que teve o poeta H. Dobal entre os 
integrantes e tem companheiros do nível de Prof. 
Santana, Fonseca Neto, Graça Vilhena, Luíza 
Miranda, Gabriel Archanjo, Josué Costa, Wilker 
Marques e tantos outros. O grupo formou-se por 
afi nidade. Não temos um programa; temos uma 
missão: semear alegria.

Presença: Em algum momento o senhor pensou 
em desistir? O que o fez prosseguir?
Cineas Santos: Sou um animal movido pelo 
prazer: só faço o que gosto. O nosso projeto é 
uma inesgotável fonte de alegria, prazer, beleza, 
magia. Nunca pensei em desistir. Gostaria de poder 
ampliar o nosso raio de ação.

Presença: Ele mantém as mesmas características 
do começo ou alguma coisa mudou ao longo de sua 
trajetória?

Lançamento do CD A Cara Alegre do Piauí - Ofi cina da Palavra

Aula de violão em Francinópolis
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Cineas Santos: Apenas o nome. Inicialmente, 
era Projeto Mão Dupla. Em 97, por sugestão do 
Prof. Fernando Ferraz, rebatizamos o projeto com 
o nome de A Cara Alegre do Piauí. Inicialmente, 
relutei em rebatizar o projeto, mas o Fernando me 
convenceu com o seguinte argumento: “O Piauí 
sempre mostrou sua cara triste ao mundo e o 
máximo que conseguiu foi a piedade de alguns e o 
escárnio de muitos. Chegou a hora de mostrarmos 
a face luminosa do nosso povo, que é a cultura”. No 
mais, o projeto é o mesmo.

Presença: Que atividades mais marcaram o 
projeto?
Cineas Santos: Durante algum tempo, com o 
apoio do Programa Fome Zero, desenvolvemos 
oficinas de violão, flauta doce e pintura no 
município de Guaribas. Os resultados foram 
muito bons. Hoje, temos um ponto de cultura e já 
gravamos um CD, A Cara Alegre do Piauí, e fi zemos 
um DVD, A Reconstituição do Reisado de Manoel 
Antônio. Este reisado estava praticamente morto. 
Foi uma grande alegria poder realizá-lo, com o 
apoio da lei A. Tito Filho.

Presença: O que o Cara Alegre trouxe de mudança 
para as comunidades que conviveram com ele?
Cineas Santos: Não temos a pretensão de salvar 
nada; queremos apenas motivar as comunidades 
por onde passamos, dizer-lhes: vocês podem 
caminhar com as próprias pernas; vocês podem 
fazer. Não queremos conduzir, tutelar, guiar 
ninguém. Acredito que não existe instrumento mais 
efi ciente no processo de elevação da autoestima 
de um povo do que a cultura. Vamos continuar 
tentando.

Presença: Professor, os gestores públicos 
compreendem a importância do projeto?
Cineas Santos: Sim. Elias Arêa Leão, quando 
esteve à frente da FUNDAC, foi um parceiro 
importantíssimo. Fizemos muitas coisas juntos. 
Antônio José Medeiros, na SEDUC, sempre nos 
apoiou com transporte, alimentação, material. A 
professora Eva é uma entusiasta do projeto. Sem 
o apoio de pessoas ou instituições, o projeto não 
pode atuar.

Presença: Como você defi ne o Cara Alegre do 
Piauí?
Cineas Santos: Perdoem o lugar comum, mas 
eu diria que é um projeto de resgate da cidadania. 
Quando terminamos nossas atividades num 
determinado município, podemos perceber um 
brilho novo nos olhos das pessoas.

Presença: Durante a execução do projeto, os 

artistas fazem intervenção nas cidades, ministram 
ofi cinas e os professores também são capacitados. 
Há um diálogo posterior sobre a comunidade de 
algumas ações nessas cidades?
Cineas Santos: Sim. Às vezes, somos convidados 
a voltar. Os professores fi cam motivados, mantêm 
contato conosco. Querem mais informações. Já 
tivemos oportunidade de “revelar” artistas que 
estavam “adormecidos” dentro de alguém. Isso 
acontece na dança, na música, nas artes plásticas. 
É muito gratifi cante.

Presença: Que documentos e registros temos do 
Cara Alegre hoje? CDs, DVDs, livros.
Cineas Santos: Além das matérias publicadas 
nos jornais de Teresina, fizemos um pequeno 
documentário e merecemos uma bela matéria 
realizada pelo poeta Claufe Rodrigues para a Globo 
News. A matéria foi exibida em rede nacional várias 
vezes.

Presença: Neste ano, quando e onde o projeto 
será realizado?
Cineas Santos: Já estivemos em São Julião, Vila 
Nova do Piauí, Pio IX, Nazária e Francinópolis, 
Fronteiras. Temos muitos convites.

Presença: Professor, por que Cara Alegre do 
Piauí? Uma resposta a quem não acredita no talento 
de nossa gente?
Cineas Santos: Porque, como diria o poeta, “a 
alegria é a prova dos noves”. Ao contrário do que 
muitos pensam, sou uma pessoa muito alegre, 
principalmente por só fazer o que quer, o que gosta. 
Fora do ambiente cultural, não respiro bem. Sou 
um fazedor de cultura. Faça isso há mais de 40 
anos. A cultura é a minha pátria, a minha praia, a 
minha vida.

__________________________________
*Liliane Pedrosa e Isabel Cardoso

são jornalistas.

Ofi cina de escultura em argila - São Julião
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Conheci Waldemar Lopes no ano de 1973, em 
seu apartamento na Asa Sul, em reunião projetada 
por Domingos Carvalho da Silva para a criação do 
Clube de Poesia de Brasília. Havia apenas três anos 
que publicara seu segundo livro, Sonetos do Tempo 
Perdido (o primeiro fora Legenda – Recife, 1929), 
com isso candidatando-se à contumácia, em termos 
editoriais, visto que, até então, o único livro de 
circulação nacional em que aparecia era a Antologia 
de Poetas Brasileiros Bissextos Contemporâneos, 
de Manuel Bandeira (Rio de Janeiro, 2ª ed., 1965). 
Mas bastaria o que o poeta de Estrela da Vida 
Inteira colocara nessa antologia para granjear-lhe 
o merecido renome de grande sonetista; lá estavam, 
para gáudio dos afi cionados por essa forma poética, 
joias numa vitrine, quatro daqueles sonetos, entre 
eles o de número 7, depois nomeado “Soneto dos 
Vaga-Lumes”, bastante, por si só, para credenciar 
um poeta à admiração dos leitores:

SONETO DOS VAGA-LUMES

Era o impúbere céu, era a anteaurora
translúcida. Na meia-luz contida
de súbito se abria, aura sonora,

a fl or do canto, logo emurchecida.
Mas no chão da memória surge agora,

de matérias do tempo concebida,
visão morta da noite feita aurora
(e uma vida fundida noutra vida).

Chispas de azul verdefosforescendo
trazem à solidão da terra acesa

o secreto esplendor da alma apagada.
Ritmo de lume e cor, nascem morrendo,

enquanto cresce – tensa de beleza,
madura de silêncio – a madrugada.

Extraio algumas palavras da apresentação 
de Bandeira:

Homenagem a
Waldemar Lopes

*Anderson Braga Horta
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Até os vinte e dois anos foi contumaz na poesia. 
Nos últimos anos voltou à poesia, já agora 
na condição de bissexto, mas um bissexto 
que honra a categoria e é de fazer inveja a 
muito contumaz que anda por aí incensado. 
Os Sonetos do Tempo Perdido precisam ser 
publicados na íntegra, pois representam 
poesia da melhor escrita no Brasil.

O livro com esse belo título de sabor 
proustiano demoraria ainda cerca de seis anos para 
sair: impresso em dezembro de 1970, foi lançado 
no ano seguinte. Recebeu imediata consagração, 
como a do Prêmio do PEN-Clube do Brasil. Todas 
as peças que o integram são antológicas. Gostaria 
de ler, aqui, uma por uma, nisso fazendo consistir 
a homenagem ao amigo e ao poeta. Mas vamos 
limitar-nos a apenas mais dois de seus belos 
sonetos. Eis o primeiro dos trinta e três Sonetos 
do Tempo Perdido:

SONETO DA ESPERANÇA

Tempo de azul e não. Desencantado
reino do que não foi, mundo postiço,
ontem feito de agora, hoje passado:

na essência do não-ser o instante omisso.
(Margaridas da tarde, onde o seu viço?
Choro de água nos ares, lento e alado
caminho cor de sonhos? Insubmisso
mar sem datas, desfeito e recriado?

Suaves rechãs por onde a mão do vento
esculpia no verde a sombra exata

e as imagens que o olhar já não alcança.
Aventuras tão-só do pensamento:
arco de azul, a tarde era a fragata

supérfl ua, para o exílio da esperança.)

Com esses magnífi cos versos rivalizam os 
do segundo soneto, não menos expressivo. Na sua 
forma clássica – o que, de resto, é característico da 
poesia waldemariana – concentra-se uma sintaxe 
poética original, em que palpita, condensado 
mas vívido, um mágico sentimento da beleza das 
coisas; sentimento que é, transposto em forma 
verbal, um modo superior dessa beleza mesma, 
se me permitem esta livre aplicação aqui, do 
camoniano-platônico “transforma-se o amador na 
coisa amada”:

SONETO DAS NUVENS E DA BRISA

Os pássaros nostálgicos… Errantes
mágicos do crepúsculo, soprando

das longas asas trêmulas o brando
vento da tarde; e logo, em céus cambiantes,

alvos blocos de pluma vão distantes
e efêmeras imagens modelando:

sereias e hipocampos, entre o bando
de carneiros, e rosas, e elefantes,

cães e estrelas, dragões, ou aguçadas
torres, na superfície roseoviva

por onde voga, acesa, a caravela
e as longas asas captam, retesadas,

a poesia da tarde, fugitiva,
mas eterna no instante em que foi bela.

A relativa bissextitude do poeta se dissolveria 
na preamar de livros e opúsculos que viriam a 
seguir: Inventário do Tempo e Os Pássaros da 
Noite (ambos de 1974); de 1976 a 1979, um por 
ano, Sonetos da Despedida, Sonetos do Natal, 
Elegia para Joaquim Cardozo e O Jogo Inocente; 
o citado Memória do Tempo, de 1981, mais os 
Sonetos de Portugal (1984, 2ª ed. em 1994 e 3ª 
em 1995), As Dádivas do Crepúsculo e A Flor 
Medieval (1996), Sombras da Tarde (1999) e Cinza 
de Estrelas (2003). Não posso deixar de mencionar 
a miniantologia, singelamente intitulada Sonetos, 
que tive a alegria de preparar para a coleção O Livro 
na Rua, da Thesaurus (nº 27 da série Escritores 
Brasileiros Contemporâneos).

Os Pássaros da Noite, que se apresenta com 
o selo do Clube de Poesia de Brasília, levantou 
o Prêmio da Fundação Cultural do Distrito 
Federal. Vinte composições enfeixam, todas de 
extraordinária beleza, escrínio de que se destaca 
esta joia de acabamento e brilho incomparável, que 
de imediato conquista o amador de poemas para 
o círculo de seus admiradores, este maravilhoso:

SONETO DOS SÍMBOLOS EFÊMEROS

Os símbolos efêmeros: memento
da vida breve: música secreta

– do tempo, a se esvair na asa do vento,
– do sonho, a esmaecer a chama inquieta.

Cresça no céu de pedra o véu nevoento;
junto a nuvens se perca a doida seta 

rumo ao não e ao talvez: o sentimento
atrela-se a uma estrela, e essa incompleta

visão apaziguante é misteriosa
luz transcendência: rútila persiste,

seiva do ser, essência poderosa,
pois se foi dito o quanto a carne é triste,

arde em perfume o espírito da rosa
e é mais belo o que só no sonho existe.

Sobre os Sonetos de Portugal, repito o que 
disse a propósito na ocasião do lançamento – que 
nesses versos não pretendeu o poeta mais altos 
voos. Diz ele mesmo, em nota prévia, que, “do 
ponto de vista formal, sua linguagem é demasiado 
espontânea, sem maiores preocupações de ordem 
técnica”. Naturalmente, não são de aceitar essas e 
outras restrições que faz ao novo livro o próprio autor. 
A circunstancialidade que presidiu à elaboração 
dos seus trinta e oito sonetos, “registros de uma 
romaria sentimental à altura dos setenta anos”, é 
amplamente transcendida pela pureza do sentimento 
e da linguagem, pela técnica que se resolve em 
simplicidade, pela autenticidade, enfi m. Retratam 
eles paisagens de Portugal (e não se apaga de nossos 
olhos a imagem do “Minho, cão azul deitado”, nem se 
esquecem essas “asas de um moinho ao pé da encosta, 
/ as doiradas pirâmides de feno, / os mansos bois 
com fl ores nas cabeças”); cantam a gloriosa epopeia 
nascida da “essência de ideal na alma do Infante”, 
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o “homem que fez maior o sonho do Homem”; 
homenageiam os autores queridos – “Eça, Nobre, 
Camões, Régio, Pessoa, / e o doce Antero, que era 
poeta e santo”, e Cesário Verde, e Guerra Junqueiro, 
e Camilo, e Ferreira de Castro –; exaltam a língua 
portuguesa, a “fala heróica de Camões”; e, além e 
acima, sublinham o mais profundo, o mais belo 
destino da gente portuguesa, que

é doar a semente do humanismo
aos desafi os do devir do mundo.

Poucas traduções fez o poeta, quase todas de 
latino-americanos. Uma delas é o Canto a Brasília, 
do uruguaio Carlos Manini-Ríos, publicada em 
plaquete em 1973. Particularmente notável é a de 
“L’Albatros”, de Baudelaire, livremente transposto 
para sua forma predileta (em O Jogo Inocente):

O ALBATROZ DE BAUDELAIRE NAS MALHAS 
DO SONETO

Andarilho do azul, o albatroz soberano
sonha infi nitos céus. Lá-baixo arde a paisagem
da móvel massa imensa; e no dorso do oceano

o indolente navio enfrenta a lenta viagem.
De súbito, porém, a alegre marinhagem

captura o grão-senhor do espaço, em desumano
empenho de vencer-lhe a grandeza selvagem

e desfazer-lhe o garbo, a intrepidez, o engano.
Ei-lo agora rendido à humilhante postura:
um cachimbo no bico, apupado em chacota,

longas asas arrasta, os remos a imitar.
Irmão do poeta, em vão se angustia e 

amargura:
alijado do azul, sem mais ideal nem rota,
as asas de gigante impedem-no de andar.

Muitos escritores de alta  l inhagem 
manifestaram-se acerca dessa poesia. Aurélio 
Buarque de Holanda, seu companheiro entre os 
bissextos de Bandeira, prefaciando os Sonetos do 
Tempo Perdido, tece penetrantes considerações em 
torno desse “disfarçado romântico”, em cuja obra 
diz que “podemos ver, sem esforço, uma técnica, 
uma estrutura pouco distante das mais puras 
fontes simbolísticas”; comenta elegantemente 
“l’enfance retrouvée”, da epígrafe baudelairiana, 
e sua recaptura no verso de Waldemar, não 
sem frisar, heracliticamente, que tal se dá com 
vestes e feições que não as de outrora, mas por 
meio de um transfazimento em símbolos, numa 
reconquista alegórica; e – recordo ainda, sem 
querer exaurir a sequência de singulares e lúcidos 
tópicos de sua análise – disserta magistralmente 
sobre o notável emprego que dá ao enjambement 
e sobre a frequência e a função das expressões 
interparentéticas (períodos, versos inteiros, às 
vezes corporifi cando a maior parte do soneto).

Gilberto Mendonça Teles, por sua vez, 
apresentando Memória do Tempo, esmiúça, 
com a competência habitual, iluminada por uma 
sensibilidade de poeta, ele também, de notórios 
méritos, aspectos, técnicas, alumbramentos de um 

tttt
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e uma força de pensamento que a aproxima de 
um Antero e de um Leoni, essa poesia de suave 
pessimismo nos convida a descobrir “a transitória 
/ dádiva do mistério: ínfi mo instante = / sopro de 
eternidade no ar perplexo”.

Para fechar a  amostragem poética, 
trazemos Waldemar Lopes às comemorações do 
cinquentenário de Brasília evocando o terceiro dos 
cinco Sonetos da Despedida:

FLOR DE CIMENTO E SOL

Sobre o vazio imenso a fl âmula da Ideia
fulgia, estrela ideal, na amplidão do Planalto.

Ao mundo mineral, em sopro de epopeia,
tinham cortado, outrora, o pasmo e o 

sobressalto
das Bandeiras viris. Cantava no mais alto

dos verdes buritis a mansa melopeia
da brisa. Mas um dia a afanosa colmeia

de candangos por fi m daria o grande salto
na sequência do tempo; e à cobiça forânea

– fl or de cimento e sol, ou mais: contemporânea
do futuro – se opôs a Cidade sonhada

como Lúcio a compôs e a previra o profeta:
destino e doação, sonho tornado meta,

luz-síntese a indicar o rumo da escalada.

Também no território da prosa passeia à 
vontade o grande mestre do soneto. No opúsculo 
Amando Fontes: a Linha da Vida, o Perfi l da Obra 
(Recife, 1995), a propósito do autor de Os Corumbas 
e, aplicando em seu enfoque uma postura antípoda 
à dos “tecnocratas da crítica”, relembra com 
justeza o fi no ensaísta José Augusto Guerra que, 
“em sua pertinaz defesa da crítica impressionista”, 
sobrepunha “o imponderável da expressão estética” 
às “rígidas leis das ciências exatas”.

Em trabalho sobre Bandeira: Estrela 
Permanente no Céu de Pasárgada (Recife, 1996), 
o raro sonetista exibe as duas faces de seu talento 
literário. São dois excelentes ensaios – “Manuel 
Bandeira: Poesia sem Mistério” e “Presença de 
Teresópolis na Vida e na Obra de Manuel Bandeira” 
(ao fi m deste se reproduz o soneto inédito “Luar 
de Maio”, escrito na cidade fl uminense em 1906, 
pelo poeta de “Evocação do Recife”); e, fechando o 
volume, alguns poemas do ensaísta em louvor de 
Bandeira e de Teresópolis.

Pouco antes de morrer, entregou ao prelo, 
prontos e revistos, os três volumes de sua Prosa 
Variada de Ontem e de Hoje, contendo “breves 
crônicas sobre fatos e ideias, textos à margem da 
História, notas sobre livros e autores, discursos 
acadêmicos e não-acadêmicos, memórias”: o 
primeiro, intitulado O Preço da Liberdade; o 
segundo, Laudas de Louvação; e o terceiro, 
Veredas do Tempo. Coube-me a honra de redigir as 
orelhas do inicial, onde registro que o grande poeta 
é também muito bom de prosa, e nos dois sentidos 
da expressão: conversador de irradiante simpatia, 
marcaram época as fi dalgas recepções que oferecia 
em sua residência no Lago Sul, em Brasília, com 
a esposa, sua querida Iracy; prosador de mérito, 

mago capaz de mergulhar o leitor no “encantamento 
de uma sonata verbalmente construída em forma 
de soneto”.

Seria impossível, e descabido, transcrever 
todas essas manifestações numa simples oração de 
homenagem, que outra coisa não são estas palavras, 
mas os nomes gostaria de lembrar: Almeida Fischer, 
Alphonsus de Guimaraens Filho, Antônio Guedes 
de Campos, Domingos Carvalho da Silva, Herberto 
Sales, José Augusto Guerra, Nélson Omegna, Plínio 
Salgado, Pompeu de Souza, que trouxeram, como 
ele, valioso aporte cultural à jovem Brasília; Abgar 
Renault, Artur Eduardo Benevides, Audálio Alves, 
Carlos Drummond de Andrade, Carlos Nejar, 
Francisco Carvalho, Geraldo Pinto Rodrigues, 
João Manuel Simões, Mauro Mota, Onestaldo 
de Pennafort, Vitto Santos, poetas de variadas 
feições; Nilo Pereira, que o recebeu na Academia 
Pernambucana de Letras; Alvacir Raposo, Álvaro 
Salema, Mário Márcio de Almeida Santos, Miranda 
Neto e Vieira de Melo, que lhe dedicaram estudos; 
e outros, como Abeylard Pereira Gomes, Antônio 
Girão Barroso, Bela Josef, Cornélio Leal, Edson 
Nery da Fonseca, Fagundes de Menezes, Fernando 
de Azevedo, Gilberto Freyre, Heli Menegale, Hélio 
Pinto Ferreira, Jayme Posada, Joaquim Inojosa, 
José Alcides Pinto, José Condé, José de Souza 
Alencar, Jurandir Gomes Júnior, Luiz Delgado, 
Marcelo Bastos, Maria do Carmo Barreto Campello 
de Melo, Martins Napoleão, Mem de Sá, Milton Lins, 
Nertan Macedo, Nyda Cuniberti de Abal (poetisa 
argentina), Oscar Mendes, Pe. Fernando Bastos de 
Ávila, Permínio Ásfora, Povina Cavalcanti, Renato 
Aquino, Roberto Acízelo Quella de Sousa, Sílvio Júlio, 
Valdemar Cavalcanti, Vivaldi Moreira.

Não trarão as minhas modestas palavras 
valor maior a esse contributo. Mas não posso deixar 
de dizê-las – de repeti-las, as que noutras ocasiões 
lhe tenho ofertado –, porque, pouco valiosas que 
sejam, constituem oblata que despretensiosamente 
se juntam às mais gradas, e vêm com o selo não só 
da admiração, mas de uma perduradoura amizade.

A poesia de Waldemar Lopes impõe-se e 
encanta pela sóbria, rigorosa linguagem, não 
infensa, contudo, à invenção vocabular – “carne 
de lua / transluminosamente azuluzindo” – e 
perpassada de um frêmito constante – “aura da 
aurora” – que vem do abismo-infância e se projeta 
no “imprevisto itinerário” do abismo-amanhã. 
São seus temas (colhidos à vol d’oiseau sobre 
as superiores realizações de Sonetos do Tempo 
Perdido e Os Pássaros da Noite, que o situam 
entre os grandes sonetistas da língua): o tempo, 
onipresente (“tudo é memória: o só vivido / ou 
o apenas sonhado”), “a fl or da infância”, a “noite 
metafísica” projetando “uma sombra na sombra de 
outra sombra”, a vida, “o rude esforço sem sentido” 
(“viver não acrescenta: diminui”), o amor, cujo 
“êxtase pungente… antes nos lembra a morte do 
que a vida”, mas sobretudo o efêmero-eterno da 
beleza –” a poesia da tarde, fugitiva, / mas eterna 
no instante em que foi bela”– e o sonho, “as coisas 
mais sonhadas que vividas”.

Clássica na forma, com sugestões simbolistas 
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como tal reconhecível pelo menos desde Austro-
Costa, Poeta da Província, de 1970, oferece-nos, 
com os três tomos dessa “prosa variada”, a inteira 
extensão de seu valor.

Com tranquilo domínio da língua e do estilo, 
discorre sobre assuntos que, se não o forem por 
natureza, se tornam palpitantes mercê de sua pena. 
E o espectro que abarca é amplo e diferenciado: 
desde literatura, naturalmente, até história e, 
sobretudo, interpretação histórica; de economia e 
política a perfi s psicológicos como o de Tancredo 
Neves; desde o comentário erudito sobre citações 
literárias até o elogio à ideia geradora de Goiânia, 
em ensaio de 1951, que preconiza e defende a 
interiorização da capital do País.

Merecem destaque a competência e a 
sensibilidade com que fala de poetas e de poesia, 
da essência desta, da validade ou demagogia do 
engajamento poético, da intransitividade de certa 
poesia contemporânea. São objeto de suas refl exões 
escritores de todas as regiões do Brasil e de países 
tão distanciados quanto o Chile e a Bulgária, a 
Alemanha e o México, a Nicarágua e a Espanha.

Mesmo quando escreve sobre assuntos 
técnicos, ligados a suas vivências profi ssionais, 
nunca se deixa tomar pelo frio tecnicismo, ao 
contrário, seu estilo é sempre irrigado de simpatia e 
calor humano. O que se disse de Ferreira de Castro, 
que foi grande “pela arte e pelo coração” (“que só 
assim se pode ser grande”, completa o nosso autor), 
tem perfeita aplicação a Waldemar Lopes.

Waldemar era homem de grande afabilidade 
e simpatia. Alto, esguio, muito claro, tendendo 
ao rubicundo, era uma fi gura verdadeiramente 
apolínea, coroada por uma cabeleira de prata. A 
impressão de distância que essa fi gura poderia 
causar se desfazia de pronto ao infl uxo de uma 
fala mansa, de voz um tanto embargada, e ao 
poder de envolvimento de sua personalidade, de 
que emanava – como que temperando o apolíneo 
– uma leve brisa de melancolia (Antonio Carlos 
Villaça, nas orelhas de Memória do Tempo, diz 
que ele tinha “a suprema coragem de ser só, sendo 
gregário” e que ele era “um ser melancólico”). Na 
verdade, era um homem agregador, desses que se 
fazem cercar de pessoas e derramam em torno de 
si as ondas lustrais da amizade, os efl úvios mais 
refi nados e mais almos da inteligência e do espírito. 
E um homem de ação. Jornalista, funcionário de 
proa do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística, diretor da Revista Brasileira de 
Estatística e da Revista Brasileira dos Municípios, 
diretor-secretário da Síntese Política, Econômica 
e Social, da Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, serviu de 1954 a 1976 à OEA, Organização 
dos Estados Americanos, tendo sido diretor de 
seu escritório no Brasil e representante de sua 
secretaria-geral junto ao Governo. Em Brasília, 
como dito, foi um dos fundadores do Clube de 
Poesia, que presidiu em seu período de ouro; com 
Domingos Carvalho da Silva, entre outros, foi 
um dos luminares da Revista de Poesia e Crítica; 
vice-presidente da ANE – Associação Nacional 
de Escritores, e secretário-geral da Academia 

Brasiliense de Letras. Saindo de Brasília em 1976, 
transferiu-se, com sua aura de sereno agitador 
cultural, para a cidade de Teresópolis, onde fundou 
e dirigiu os Cadernos da Serra, presidiu a Academia 
Teresopolitana de Letras e o Conselho Municipal 
de Cultura. De volta ao seu Pernambuco natal, em 
Olinda primeiro, depois no Recife, exerceu até o 
fi m o seu papel oracular de irradiador de cultura.

Waldemar Freire Lopes, nascido em 1º de 
fevereiro de 1911, é natural de Peri-Peri, então 
pertencente ao município de Quipapá e hoje ao 
de São Benedito do Sul, em Pernambuco. Faleceu 
no Recife, em 21 de outubro de 2006, aos 95 
anos de idade. Entrevado, com problemas sérios 
de locomoção, desde alguns anos, manteve-se, 
entretanto, lúcido e ativo até o fi m. Humanista de 
escol, fi no cultor da poesia e da amizade, deixou 
luminosa e indelével impressão em tudo que tocou 
no coração dos que o conheceram e de quantos 
têm tido a fortuna de ser tocados pelo seu verso de 
pensativa beleza.

Relevem que eu termine esta homenagem 
com uma nota pessoal, recordando o soneto que lhe 
fi z quando se retirava de Brasília, em abril de 1976 
(não por nenhum suposto mérito, que de si mesmo 
não tem, embora procurasse de algum modo imitar-
lhe o incomparável estilo, mas pelo sentido – na 
ambivalência da palavra – de seus quatorze versos, 
talvez mais signifi cativos hoje do que então): 

SONETO SEM DESPEDIDA
                                                                                         

para Waldemar Lopes

Buscas da infância o inexorável pomo,
pintá-lo em cores de memória, abstrato
e belo; mas, melhor que nesse cromo,

trazes no coração seu cerne, intato.
O que ganhaste em Tempo e em Ritmo exato,

dizê-lo perda e no-lo dás em Nomo.
E, agora que te vais de nosso trato,

tampouco ir-te-ás quanto imaginas. Como,
da noite, a fugitiva claridade

solar dissolve em luz os tons soturnos –
permanece entre nós tua alma antiga

na dimensão do Sonho sem idade;
e, em teu Reino de pássaros noturnos,

tua presença matinal e amiga.

Associação Nacional de Escritores,
Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

__________________________________
* Anderson Braga Horta nasceu em Carangola (MG) 
em 17/11/1934. Advogado, professor de Português e 

cofundador da Associação Nacional de Escritores, de 
que foi secretário-geral, do Clube de Poesia de Brasília 

e de seu sucessor, o Clube de Poesia e Crítica, de que 
foi presidente, e da Associação Profi ssional, depois 

Sindicato dos Escritores do Distrito Federal – Membro 
da Academia Brasiliense de Letras, de que foi 1º 

secretário, e da Academia de Letras do Brasil, de que 
foi 2º secretário. É poeta, contista, tradutor e ensaísta.

   Revista Presença    47

CRÍTICA DE POESIA



Pessoa, genial pessoa
que me ensinou a mim
e a milhões de outras pessoas
que o início é o fi m
do começo do meio
do mar sem fi m.

Pessoa plural
portanto um além doutros
que me ensinou a mim
e a muitos outros
que a lição sem igual é igual
à essência do superfi cial.

Pessoa de confusa coerência
poeta de louca lucidez 
de um não convicto
sempre atentamente
alheio a tudo
ator/mentadamente 
igual a todos
e sinceramente
fi ngidor
a ponto de fi ngir que é dor
a dor do alcoólico
                tabagista
                solitário
                esquizóide
                fóbico
                compulsivo
                depressivo
                mediúnico...

imortal morto de Portugal
e do mundo todo total
que entre o tudo e o nada
por não ser pensador
pensou sem pensar
e que entre o nada e o tudo
por não ser sonhador
sonhou sem sonhar.

Poeta de bastantes importantes lições
você contudo Pessoa
com ser mestre 
não me ensinou a mim
nem a outras pessoas
em suas largas preces
se rezar é sonhar
ou pensar
ou se as duas coisas juntas
ou se nem uma coisa nem outra

– mas tão somente
ORAR, ou seja:
balbuciar
silenciosa
e simplesmente
alguma coisa
que só o céu
pode escutar.

                                               2011

__________________________________
*Alcenor Candeira Filho é professor, ensaísta, 

poeta e membro das Academias Piauiense e 
Parnaibana de Letras.

Ode a 
  Fernando 
        Pessoa

Alcenor Candeira Filho*

         POESIA

48   Revista Presença



No presente artigo, analisamos as socia-
bilidades juvenis em Teresina nas décadas de 1920 
e 1930, período que se caracteriza por mudanças 
ocorridas no cotidiano da cidade, particularmente 
no que diz respeito aos grupos de elite. Ao lado 
das falas preocupadas com a formação escolar, 
ganha corpo outras elaborações discursivas 
que circulavam na cidade e procuravam defi nir 
as práticas mais adequadas para a vivência da 
mocidade. O que observamos é a criação dos jovens 
como um campo de disputas entre propostas 
emitidas pelas revistas de moda, pelas fitas 
cinematográfi cas, e por cronistas sociais dos jornais 
e as propostas emitidas por literatos ligados ao 
pensamento católico de inspiração ultramontana, 
que propunham modelos mais contidos, sobretudo, 
para as moças. Na análise, utilizaremos textos de 
literatos formados pela Escola de Direito do Recife, 
que tratam das sociabilidades modernas, assim 
como, crônicas e artigos de jornais. 

O cinema e as revistas de moda, produzidas em 
áreas mais dinâmicas do capitalismo, mostravam 
modelos de vivência da juventude ousadas, abertas 
às novidades. Ser jovem deveria ser cada vez mais 
identifi car-se com nova mentalidade, marcada 
pelo progressivo prestígio da prática de esportes, 
do uso de novas vestimentas leves e coloridas, 
em saber dançar os novos ritmos agitados; era, 
enfi m, assumir postura vivaz. Tudo o mais que 
não se enquadrasse na defi nição anterior passava, 
então, a ser percebido de forma pejorativa, como 
sendo velho, decrépito, impotente (SEVCENKO, 
1992, p. 34). 

As novas modas eram apresentadas como 
fator central na redefi nição na forma de vivenciar 
a juventude. Enquanto as roupas do fi nal do século 
XIX e início do século XX acentuavam as diferenças 
entre homens e mulheres, marcando as distinções 
e os papéis na sociedade, a nova moda aproximava 
os sexos, causando, para os mais conservadores, 
confusão entre as identidades masculinas e 
femininas (BESSE, 1999, p. 13-40). As estrelas 

Sociabilidades
          Juvenis Modernas

em Teresina nos Anos 1920-1930

Pedro Vilarinho Castelo Branco*
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cinematográfi cas davam o tom do que seria chique 
e moderno. As moças que não quisessem parecer 
provincianas teriam de se adequar aos ditames da 
moda. Os cronistas de jornais problematizavam 
e prescreviam em crônicas os novos modelos de 
vestuário, os novos cortes de cabelo, as novas 
posturas em público, como as mais adequadas. As 
jovens que não se enquadrassem no rigor da moda 
eram percebidas como provincianas, ou como 
mulheres tristes, que não se permitiam ousadias:

Silenciosa, caminhando vagarosamente, 
passa mademoseille [...] 
Nos seus olhos, deve estar esculpida uma 
mágoa profunda, um mistério atordoador, 
porque mademoselle tem sempre delineada 
na fi sionomia uma tristeza aniquiladora, um 
constrangimento atroz. (...)
Ela não frequenta as reuniões da sociedade, 
o seu temperamento vive em desacordo com 
as modernices da época atual. 
Vestidos curtos, colados no corpo, cabelos a la 
garçonne, decotes são futilidades que vivem 
em completo desacordo com as suas ideias. E 
é na doce ilusão de que a moda antiga volte, 
que vive mademoseille (O PIAUÍ, 1926, p. 4). 

Ser melindrosa e ser almofadinha eram 
padrões que deveriam ser seguidos pelos que não 
quisessem ser rotulados de provincianos. Cada vez 
mais, os modelos de masculinidade e feminilidade 
se aproximavam dos contemporâneos presentes 
nas áreas centrais do capitalismo. A ruptura entre 
o passado e o presente era notória. A juventude 
melhor escolarizada deveria estar aberta ao novo, 
passando a ver com menos pudor e constrangimento 
a chegada de máquinas, que começavam a se impor 
ao cotidiano, a construírem novo padrão de vida e 
de consumo.

 Outra problemática muito presente na escrita 
dos cronistas diz respeito às relações afetivas entre 
os jovens, o enfoque da discussão direcionava-se 
ao fl erte, prática moderna de namoro, tão ao gosto 
dos espaços de convivência social urbana, como o 
passeio público, os bailes e as salas de espera dos 
cinemas. Em 1919, Max Linder, cronista do jornal 
O Piauí, defi niu a nova forma de namoro entre os 
jovens da seguinte forma:

O fl erte é uma conquista da civilização, é 
o namoro chique, é o amor distração, que 
não se confunde nunca com o pieguismo 
de outrora. Começa por um olhar, um 
sorriso, uma palavra (...) a uma troca de 
expressões delicadas e enganadoras, de 
frases e promessas fi ngidas, e tem a duração 
efêmera de poucas horas, a delícia rápida 
de um instante. É a moda dos salões, uma 

instituição nos clubes, nos jardins, em 
qualquer parte, enfim onde haja moças e 
rapazes (LINDER, 1919, p. 2).  

O discurso anterior enfrentava intensa oposi-
ção dos católicos, que também procuravam defi nir 
os caminhos a serem vivenciados pelos jovens, 
principalmente pelas mulheres. A prática católica 
terá como proposta a negação de modelos que 
não levassem em consideração os valores cristãos. 
Dessa forma, questionavam as propostas dos livres 
pensadores para a formação da juventude nas quais 
a ideia de Deus e de religião fosse desprezada, mas 
combatiam igualmente as propostas modernas, 
elegendo a moda, as danças e o cinema como os 
alvos preferenciais.

Os católicos direcionavam os discursos 
preferencialmente às mulheres, defi nidas como seres 
frágeis, “com exaltada imaginação e natural pendor 
para o proibido.” (MARTINS, 1920, p. 17). Diante 
disso, os modelos católicos apontavam a modéstia, 
o acautelamento nas ações, o aborrecimento com as 
vaidades, o amor aos atos de piedade como práticas 
que deveriam se fazer presentes no cotidiano das 
jovens. O espaço da casa, onde deveria se dedicar aos 
familiares, a auxiliar a mãe na labuta cotidiana, seria 
o espaço por excelência da vida de uma moça cristã.    

O modelo de feminilidade juvenil dos cató-
licos via sempre com fortes restrições a frequência 
aos bailes, onde as danças modernas, como o tango 
e outras formas musicais excitantes se faziam 
presentes. Esses espaços, marcados pelos contatos 
corporais, pelo risco das tentações e insinuações 
de desejos carnais não eram apropriados para 
moças de família que seguiam princípios cristãos 
e que pertenciam a associações religiosas, como 
As Filhas de Maria.

Sentir-se a Filha de Maria no seu verdadeiro 
papel, permitindo-se danças levianas e 
até indecorosas? Poderá ela guardar sobre 
seu coração a sua medalha, quando o seu 
vestuário atestar o esquecimento do que seja 
o pudor de uma cristã? Que se poderá dizer 
de uma Filha de Maria que escandalize pelos 
seus trajes? (MANUAL, 1936, p. 45). 

A jovem católica não deveria se entregar 
às vaidades, às modas que procuravam enaltecer 
partes do corpo feminino, despertando, nos 
homens, desejos. O corpo deveria ser percebido 
como a morada do Espírito Santo e, como tal, 
ser respeitado, com práticas que demonstrassem 
recato e pudor. É o que observamos numa paródia 
elaborada pelas moças internas do Colégio 
Sagrado Coração de Jesus, satirizando os objetivos 
disciplinares do Colégio Católico:
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Garotinhas internas, meninas das freiras. 
Somos todas do Colégio Sagrado Coração. 
Somos todas coradinhas como flor de 
algodão.
Não vamos nunca ao cinema, e não pintamos 
os lábios.
Nem as faces, não usamos joias para não 
atrair (CARVALHO, 2002, p. 7).

O texto citado por Miriam Carvalho mostra 
facetas do código disciplinar imposto às alunas do 
Colégio de Freiras. Não deviam usar maquiagem, 
nem pintar os lábios, usar joias, em síntese, não 
deveriam ser vaidosas.

Na prática escriturisítica dos católicos, o 
acesso a alguns espaços de lazer também deveriam 
ser restritos, principalmente, a frequência ao 
cinema. A sala escura, difi cultando a observação 
dos comportamentos, os enredos dos filmes 
enaltecendo modelos femininos marcados pela 
vaidade, pelo mundanismo, mostrando cenas de 
contatos afetivos, em que a libido era exaltada por 
cenas de beijos, de insinuações de contatos íntimos, 
em síntese, onde comportamentos modernos e 
contrários aos princípios católicos de pudor e recato 
eram enaltecidos.

O que podemos deduzir das colocações feitas 
até aqui, é que rapazes e moças se tornavam alvo 
de propostas confl ituosas que procuravam defi nir 
como deveria ser a vivência da juventude. Tal 
processo estava ligado diretamente ao crescimento 
do intercâmbio entre Teresina e a dinâmica 
comercial e cultural do restante do país, e ainda, as 
mudanças no cenário urbano da cidade, advindas 
do estreitamento desse intercâmbio. O cinema 
ganha espaço próprio, a Praça Rio Branco se torna 
um passeio público, com jardins e iluminação 
elétrica, onde os jovens passam a fazer o footing às 
quintas-feiras e aos domingos. O entorno da Praça 
ganha alguns bares e cafés, onde a sociabilidade 
familiar se desenvolve. Acrescentem-se, às 
mudanças já elencadas, algumas novidades no setor 
educacional, como a criação da Escola Normal, com 
sua sede própria e alguns incrementos na oferta de 
educação secundária, e teremos o cenário urbano, 
onde circularão novas ideias vindas das áreas 
centrais do capitalismo. 

Entre as novidades que chegam à cidade e que 
são consumidas pela população dos grupos de elite 
estão os produtos ligados a uma crescente indústria 
fonográfi ca. Os novos ritmos como o foxtrote, o 
jazz, o tango, o maxixe, que, presentes nas fi tas 
cinematográfi cas, logo são ofertados em forma de 
discos, que, aliados às vitrolas, possibilitam dar 
novo formato aos bailes e às danças. Os bailes, 
que sempre foram o espaço por excelência dos 
encontros e aproximações entre rapazes e moças 

(ARAÚJO, 1993, p. 354-367), ganham outros 
ritmos, novas formas, com o tango e outras danças, 
mas não perdem sua função anterior, conforme 
expressa o cronista Glauco, na crônica Leves, 
Quase Alados. Em princípio, Glauco descreve 
certo estranhamento, diante de novos modelos 
femininos, que passam a se fazer presentes nos 
bailes, tais como as cores dos novos trajes das 
mulheres; comenta também o estilo não muito 
cortês de alguns rapazes à moda dos almofadinhas, 
ao se aproximarem das moças para dançar:  

Foi num baile (...) eu estava meio entontecido 
pelas luzes, pelas cores das vestes femininas 
e pelo burburinho de vozes e de risos. (...) 
de súbito, porém, rompeu o Jazz saltitante, 
desvairado, numa mutação vertiginosa de 
sons em que guinchos, zurros, e todos os 
gritos bárbaros da natureza. E os rapazes se 
atiraram às moças (O PIAUÍ, 1926b, p. 4).

 
Em momento seguinte, Glauco descreve os 

pares dançando e descobre que, mesmo com o ritmo 
agitado, os bailes continuam a cumprir sua função 
social de aproximar os casais de enamorados, 
momento de aproximação e até de romantismo:

Passavam pares enlaçados, uns aconchegados, 
outros afastados. Aqui era um par que vinha 
bailando leve, unido, elevado; ali outros 
que lá se iam indiferentes, atentos somente 
à cadência da música; além, outro que me 
atraía a atenção, porque ele se esforçava 
por se achegar, enquanto ela o repelia 
delicadamente. (O PIAUÍ, 1926b, p. 4).

O jazz, o tango e outras danças modernas 
davam outro ritmo e padrão de contatos corporais 
entre os jovens. As quadrilhas, por exemplo, tão 
presentes nos bailes do começo do século em 
Teresina, não propiciavam contatos intensos.

A reação dos mais conservadores aparece 
nos jornais, em forma de cartas que expressam 
sua postura contrária ao novo modo de dançar. Em 
1920, uma senhora, identifi cada como mãe de uma 
jovem, escreve ao jornal O Nordeste, protestando 
contra as novas danças. Ela argumenta que os 
rapazes precisavam entender as diferenças entre 
os comportamentos aceitáveis nos cabarés e nos 
salões familiares, tendo em vista que os espaços 
eram diferentes, e as mulheres, nos dois espaços 
referidos, seguiam padrões morais muito distintos 
e isso precisava ser respeitado. “E é justamente por 
isso que o tango é dançado diferente nos salões de 
famílias e nos salões menos iluminados. E o que 
está se dando o que falar é querer se igualar tudo.” 
(O NORDESTE, 1920, p. 5)
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A mãe argumenta ainda que os pais são 
também responsáveis pelo que está acontecendo 
nos bailes, acusa-os de negligentes com as fi lhas 
e apresenta a sua fórmula de educar a filha 
adolescente como um modelo possível e adequado:

Tenho uma fi lha de quinze anos, inteligente 
e muito viva, mas que, segundo o costume da 
terra, vai aos bailes e dança, aliás, muito, mas 
com um certo recato. Tem ordens minhas e 
de meu marido, muito severas, para se não 
deixar asfi xiar pelos rapazes. Caso contrário, 
ela está avisada de que voltará, internamente, 
para o colégio por mais dois ou três anos. (O 
NORDESTE, 1920, p. 5).

A formação moral recebida pela moça 
na escola de freiras já devia dar a ela os meios 
necessários para saber manter a distância dos 
corpos masculinos, saber se comportar como 
moça direita e evitar os excessos, no entanto, 
como reforço a essa formação, a mãe mantinha 
sob ameaça de penalizações disciplinares qualquer 
excesso cometido pela filha. Dessa forma, o 
internato aparecia como uma punição às que se 
mostrassem fora dos padrões comportamentais 
esperados.

No que diz respeito ao consumo das propostas 
apresentadas ao público jovem, o que se percebe é 
a diversidade. No entanto, algumas tendências 
podem ser apontadas. Nenhuma das propostas 
apresentadas aos jovens se torna hegemônica na 
sociedade. O que vence é um reagrupar de ideias em 
que as mulheres adaptam às propostas das novas 
modas, assumindo padrões contemporâneos de 
vestuário, de apresentação corporal com os cortes 
de cabelo curtos e com outros requintes que não 
seriam deixados de lado pela vaidade feminina. 
Afinal de contas, as moças teriam de buscar o 
equilíbrio entre se mostrarem belas, arrumadas, 
e assim, à altura das concorrentes no mercado 
matrimonial, e ao mesmo tempo não parecerem 
vulgares ou excessivamente melindrosas.

Os bailes, o cinema, as novas danças, o 
passeio público são consumidos pela juventude, 
dentro dos limites que as circunstâncias, que a 
formação moral incorporada por eles no processo 
de escolarização, e que suas inclinações pessoais 
permitissem.

Consumidas por muitos e, por isso mesmo, 
assumindo parte importante na forma de 
subjetivação de muitas jovens, destacam-se as 
crenças e princípios religiosos. Cronistas da época, 
desolados, criticam o fato de a Praça Rio Branco, 
espaço de convivência da juventude, ter fi cado 
esquecida no dia da festa de Santa Inês, padroeira 
da Associação das Filhas de Maria, pois as moças 

estavam, na sua grande maioria, reunidas nas 
comemorações religiosas à jovem santa. O episódio 
é muito revelador da dimensão diversifi cada do 
consumo das propostas apresentadas. Em outras 
crônicas, a tentativa de moças em conciliar a vida 
festiva e mundana com as práticas religiosas é 
também expressa. Elas participam das festas 
religiosas e ao mesmo tempo do carnaval, vão ao 
cinema, não aceitando as proibições regulamentares 
das associações religiosas. É nesse contexto que 
podemos entender o relato do cronista do jornal O 
Piauí sobre o comportamento de uma Senhorita:

Mademoiselle mesmo é um exemplo. Ainda 
outro dia, quando quis gozar a encantadora 
loucura pagã das festas de Momo, a quem foi 
que se dirigiu para poder ter, no pecado, a 
paz de espírito e a alegria da alma? Foi à sua 
consciência? Foi a seus pais?
Não foi em São Benedito, em cuja Igreja 
nós a vimos entrar domingo de carnaval, à 
tardinha.
Mademoiselle rezou e depois foi à festa dos 
Fanfarrões (O PIAUÍ, 1926c, p. 4)

O comportamento da referida senhorita que 
não abria mão de se subjetivar como uma mulher 
religiosa, apegada aos valores cristãos, mas que, 
ao mesmo tempo, assumia padrões modernos, 
no vestuário e na forma como participava das 
festividades consideradas mundanas pela Igreja, 
parece ser o caminho de subjetivação mais presente 
no meio feminino.  

As estratégias mais intransigentes usadas 
principalmente pela Igreja Católica, que procurava 
homogeneizar os comportamentos femininos, 
afastando as mulheres de espaços considerados 
como impróprios para elas, como o carnaval e os 
cinemas, é que parecem ter sido, muitas vezes, 
desrespeitadas. O caso comentado pelo redator 
do jornal O Nordeste, da moça associada às Filhas 
de Maria, que deixou a congregação, depois de ter 
sido punida por participar de festas carnavalescas 
mostra que a Igreja tinha grande infl uência sobre 
o comportamento das mulheres, que, em grande 
parte, aceitarão as ideias católicas e se subjetivarão 
como mães e esposas devotadas à família. Elas, 
porém, não abriam mão, particularmente enquanto 
solteiras, de participar dos momentos de convivência 
social em que rapazes e moças podiam se encontrar 
e começar algum tipo de aproximação.   

As mulheres parecem consumir muito mais 
que os homens as ideias de disciplina, de recato. 
As vigilâncias diminuem, até porque a dinâmica 
social moderna exige que elas frequentem os 
espaços públicos, que saiam de casa para ir 
às escolas, e a outros locais de sociabilidade 
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familiar. Se, muitas vezes, a presença de familiares 
acompanhando as moças mostra a continuidade 
de práticas tradicionais, e uma certa desconfi ança 
na efi cácia das novas estratégias disciplinares, as 
oportunidades de burlar essa vigilância familiar 
se multiplicam. 

No entanto, para as mulheres terem a 
oportunidade de frequentar e se movimentar 
nos espaços públicos, foi preciso que elas se 
subjetivassem como mulheres disciplinadas, que 
a todo o momento dizem por suas posturas e 
comportamentos corporais que são direitas, moças 
de família, sérias e que devem ser respeitadas e 
tratadas como tal. Incorporar essas posturas seria 
fundamental para as mulheres se distinguirem, no 
meio social, daquelas que não se enquadrassem no 
modelo de moça de família. 

Era preciso que as mulheres estivessem 
atentas ao comportamento, pois,   para elas, os 
riscos de algum prejuízo moral sempre existia, 
tendo em vista que, exagerar no fl erte, brincar com 
vários rapazes em uma mesma tarde de passeio era 
interpretado como comportamento inadequado 
para moças de família.

E então não é hipocrisia? E então fazer 
o flerte com dois, três, cinco, inúmeros 
rapazes, finalmente, é um procedimento 
impecável? Quem diria? Ninguém, talvez eu, 
por exemplo, julgava o seu temperamento 
diferente (O PIAUÍ, 1926d, p. 4).

Quanto aos rapazes, os avisos, os interditos, 
as preocupações com os limites aceitáveis nos 
contatos corporais, ao que tudo indica, não faziam 
os mesmos efeitos. Acostumados a não obedecer 
a limites rígidos, eles dão continuidade a velhos 
hábitos de saídas noturnas, de uma vida mais 
folgada, onde as brincadeiras, a frequência a bailes 
de subúrbios e mesmo de cabarés, tudo isso, aliado, 
ou não, ao consumo de bebidas alcoólicas, parece 
fazer parte da subjetivação masculina. 

O importante era que percebessem os 
limites dessas relações, que distinguissem entre 
as moças de família reservadas ao casamento e as 
outras, com as quais teriam a liberdade de dançar 
abraçados, de se envolver sexualmente, desde que 
não se comprometessem demasiadamente, ou seja, 
emocionalmente, a ponto de provocarem maiores 
transtornos aos familiares, o que nem sempre 
acontecia.  
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CULTURA COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA
Enquanto algumas crianças se divertiam 

no laboratório de informática, em uma ofi cina 
de jogos educativos on-line, outras aprendiam 
técnicas de pintura em tecido, dobraduras 
e gravuras. Nesse mesmo momento, os pais 
realizavam aferição da pressão arterial, testes 
de glicemia, orientação e avaliação nutricional 
e até mesmo corte de cabelo e limpeza de pele. 
Esse foi o ritmo do Dia Nacional da Cultura, 5 de 
novembro, no Centro Cultural da Vermelha, que 
integra o Conselho Estadual de Cultura.

Ações de saúde, beleza, educação e cultura 
preencheram todos os espaços da sede do CEC, 
durante o dia de sábado. O Conselho resolveu 
diferenciar-se ao realizar um Dia de Ação Social 
para os moradores do bairro Vermelha e demais 
localidades situadas próximas ao bairro, no Dia 
da Cultura. Foram oferecidos diversos serviços 
por meio de parcerias estabelecidas com várias 
instituições e empresas como SESC, Associação dos 
Moradores da Vermelha, Forever Living, IBAMA, 
Faculdade Santo Agostinho, Fundação Wall Ferraz 
e Instituto Embelleze.

ATIVIDADES REALIZADAS
Na abertura do evento, Felipe Vilarinho 

emocionou a todos com um belo Recital de Violão 
Instrumental, que foi seguido de uma palestra 
bastante elogiada sobre Medicina e Cangaço, 
proferida pelo Dr. Leandro Cardoso Fernandes. 
Exposições Culturais como Flores de Monturo, do 
Prof. Cineas Santos, e Arte Santeira, do artesão 
Mestre Dim, também despertaram a atenção 
daqueles que participaram do evento.

A colaboradora do Conselho, Teresinha Silva, 
destaca a ofi cina de entalhe em madeira realizada 
pelo artesão Mestre Dim. “Com uma metodologia 
diferenciada, ele relatou aos participantes um pouco 
de sua rotina, falou das difi culdades encontradas 
nesta profi ssão e das viagens que já realizou para 
representar a arte santeira no exterior, para em 
seguida iniciar a produção das peças”. 

  Outro momento bastante interessante foi a 
Contação de Histórias realizada pelo Prof. Antônio 
Carlos, que contagiou aqueles que ali estavam e 
reuniu público bastante heterogêneo, de crianças 
a adultos, no Auditório Liz Medeiros.

Na área da saúde, acadêmicos de Enfermagem 

Andressa Kerllen*
Fotos: João Pio - arquivo SEDUC

Ação Social
    Movimenta Dia da Cultura 
no Bairro Vermelha

Da direita para a esquerda, presidente do CEC, Manoel Paulo Nunes,
conselheira Dora Medeiros e Dr. Leandro Fernandes
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e Nutrição da Faculdade Santo Agostinho orientaram 
jovens e adultos sobre o valor dos cuidados com o 
corpo. Esclarecimentos sobre a maneira correta 
de realizar a escovação e a distribuição de kits de 
higiene bucal agitaram o stand do SESC. Cortes de 
cabelo, depilação de sobrancelhas e limpeza de pele 
movimentaram o espaço saúde. 

Sob a orientação das ofi cineiras, um grupo 
de adolescentes teve a oportunidade de aprender 
técnicas de pintura em tecido na biblioteca 
Auristela Soares. Como resultado fi nal da ofi cina 
eles confeccionaram panos de prato com motivos 
natalinos.

Para o Presidente do Conselho, Manoel 
Paulo Nunes, o Conselho de Cultura precisa 
continuar investindo na realização de atividades 
que promovam a cultura do estado, pois a 
comunidade de um modo geral tem interesse 
em participar dessas ações. E estender os eixos 
de ação do CEC para outras áreas de atuação só 
enriquece o processo de aquisição do conhecimento. 
Acrescenta-se a isso o valor revolucionário dessa 
atividade que trabalhou a cultura como exercício 
de cidadania por meio de sua inserção e expansão 
nas mais variadas formas.

É consenso entre os Conselheiros e 
colaboradores do CEC que o ponto mais positivo 
nesta iniciativa foi a apropriação do espaço pela 
comunidade do bairro onde ele está inserido. 
Ângela Maria, colaboradora do Conselho, considera 
importante a participação de famílias nas atividades 
oferecidas no evento. 

 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Além de promover tais atividades, a Ação 
Social também arrecadou aproximadamente 
150 kg de alimentos não perecíveis e itens de 
higiene e limpeza para serem doadas à Associação 
Esperança e Vida, que fi ca localizada no bairro 
Vermelha e tem como objetivo proporcionar ao 

portador de câncer a oportunidade de conhecer 
seus direitos. A assistente social da Associação, 
Clarice Rafaelly, acredita que “este evento mostrou-
se uma ótima oportunidade de unir iniciativas 
que visam à melhoria da qualidade de vida das 
pessoas que necessitam desses serviços”; além 
disso, ela acrescenta que “o Conselho é um espaço 
indispensável para o desenvolvimento cultural do 
bairro que já dispõe de nomes na área da cultura 
piauiense”.
__________________________________

*Andressa Kerllen é estudante de Jornalismo.

Ofi cina de jogos on-line Palestra A Medicina e O Cangaço no Auditório Liz Medeiros

Limpeza de pele com Neth Araújo - Forever Living

Aferição de pressão arterial com acadêmicos de Enferamagem da
Faculdade Santo Agostinho
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          Nada vou dizer da mulher graduada em Economia e especialista 
em Economia Mineral pela FGV do Rio de Janeiro: Elizabeth Paz. 
Somente apresentarei, em breve texto, a artista plástica Beth Paz 
que, desde criança, gosta de desenhar e que desenvolveu seu talento 
no Curso Normal do Colégio Santa Marcelina, de Belo Horizonte. 
Lá, exercitou, sobretudo, a pintura em porcelana e em seda. 
        Mais tarde, em Teresina, aplicaria sua criatividade em suportes 
diversos como a chita, formas de sapato e especialmente em telas. 

A Obra de 
       Beth Paz

Maria Cecília Mendes*
Fotos: Arquivo da artista
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ARTES PLÁSTICAS

Tornou-se estudante laureada de Artes Visuais 
pelo Instituto Camillo Filho, onde se bacharelou 
e pesquisou novas técnicas e materiais de pintura, 
sob orientação de professores como Evaldo Oliveira, 
Isalina Cortez e Josefi na Gonçalves.
        Sua produção se insere no Modernismo, 
sempre a favor da novidade, explorando temas e 
sentimentos dos diversos momentos de sua vida, de 
maneira ousada, solta, fugindo das características 
da tradição pictórica. 
        Em sua primeira exposição individual 
(2010), trabalhou sobre imagens inspiradas em 
músicas de Chico Buarque. Na obra As Cores 
Pedem Passagem, demonstra ter passeado por 
diferentes movimentos ou tendências modernistas: 
o Fauvismo, o Expressionismo, o Cubismo, a 

Op Art como na tela intitulada Cálice e até o 
Abstracionismo de Construção, que lembra a fase 
brasileira de Lasar Segall.
        Agora, Beth Paz prepara sua segunda exposição 
individual – Geleia Geral – com a qual abrirá seu 
belo atelier, rico em cores e originalidade. Uma das 
fotos deste ensaio representa a futura exposição 
onde, certamente, os piauienses apreciarão 
bastante o trabalho de Beth Paz, membro fundadora 
da União dos Artistas Plásticos do Piauí – UAPPI.

__________________________________
*Maria Cecília Mendes é licenciada em Letras, 

bacharel em Comunicação (Jornalismo), especialista 
em História da Arte e da Arquitetura e mestra em 

Educação.
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