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Esta obra, de autoria da professora e doutora Maria
Alice da Silva Braga, é um verdadeiro presente para as
pessoas que amam a cultura do Rio Grande do Sul, tão
integrada, integradora e específica no contexto do Brasil
e da América Latina. Trata-se de abrir as gavetas do
tempo para fazer avultar a encantadora personalidade
de Manoelito de Ornellas, um homem das letras que
amou sua gente e sua terra com um fervor improvável em
nosso meio, atual ou avoengo.
Neste livro, vamos poder conhecer grande parte de
sua brilhante trajetória desde Itaqui, passando por
Tupanciretã, Santa Maria e Porto Alegre, seus portos de
onde partiu para grandes viagens e cenários do mundo
todo. Mas o solo gaúcho foi sempre seu paradeiro maior,
de onde vislumbrou e auscultou as coisas do mundo que
verteu em literatura, em jornalismo e em história.
Fazem bem a Associação Riograndense de Imprensa
(ARI) e a Fundação Ulysses Guimarães em trazer à
tona a vida e a obra de um dos pioneiros de sua longa
atuação em defesa de um jornalismo vivo, crítico e
criativo. Manoelito foi um grande jornalista, assim
como um ímpar nas suas atividades de crítico literário,
tradutor, sociólogo, historiador, administrador, professor,
entre todas as atividades que exerceu com brilho e
maestria. Que bom poder ter este estudo em mãos,
com um resgate que não costuma ser a tônica num país
de memória instável. Certamente que o trabalho da
professora Maria Alice servirá para que todos possam
conhecer melhor um grande brasileiro, um grande riograndense e, acima de tudo, um grande gaúcho, cultor de
um personagem que, mais que um tipo social, é um tipo
afetivo destinado à imortalidade. Manoelito de Ornellas
é um semeador que lança ao tempo suas ideias com a
certeza de que são fluidas, mas de uma força poderosa
no espírito da coletividade.
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área de Letras no ensino de Língua Portuguesa
e suas respectivas literaturas e culturas.
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Distância (EAD). Ministra as disciplinas de
Comunicação e Expressão, Literatura Brasileira,
Teoria e Crítica Literárias.
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