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Apresentação / Proposta da Revista

A

revista Dante: revista literária da Academia Caxiense de Letras RS é uma
publicação da Academia Caxiense de
Letras RS e tem em seu escopo uma
proposta literária e de estudos literários. Uma
publicação de caráter didático e literário. Especializada em Literatura e Teoria Literária, permeando o
entretenimento literário, com textos alusivos aos
gêneros literários. É uma publicação de caráter
misto, sendo didática, não se furtará ao entretenimento literário.
A Literatura deve ter um papel propositivo e não
apenas indagativo. Deve ter um papel preponderante no enredo humano. Não deve ser tão somente um depositário dos valores e aspirações
humanas, mas um repositório de valores e um
fomentador de aspirações, repondo justamente o
que o olvido deixou no limbo. Com ressalva para
deixar o que é de caráter social para a Sociologia, o
que é de caráter filosófico para a Filosofia, o que é
de caráter religioso para a Religião, o que é de
caráter patológico para a Patologia, o que é de
caráter mitológico para a Mitologia. A Literatura
deve ter uma proposta transcendente, inusitada.

Deve ir
além do
que é
notícia,
para se
fazer
notícia. A
Literatura
não deve
ser somente
alusiva, deve ser mais enfática. Dizer o que tem de
ser dito, com uma sutileza peculiar, indubitavelmente, mas sem dubiedade. Pois a Humanidade
mais do que nunca precisa de sutilezas, mas não
tanto de hermetismo. A Literatura deve ser, efetivamente, uma das áreas do conhecimento e disseminar esse conhecimento por ela mesma produzido.
A proposta da Revista Dante é enfática no sentido
de suscitar um novo entendimento sobre o fazer e
o sentir literário.

Editorial
Para uma coletividade evoluir é preciso e imprescindível que individualidades
evoluam. Não nos iludamos.
Enquanto individualidades
permanecerem aferradas à
mesmice, ao marasmo
(ausência de variedade ou de
progresso; inalterabilidade) não
haverá mudança de paradigma
e, por conseguinte, a coletividade continuará andando em
círculos, constantemente, confinada em si mesma.
Não obstante a idiossincrasia de cada indivíduo,
algo imponderável, muitas
vezes, mas que pode ser chamado de simpatia une a todos,

amalgama as relações, faz vibrar
em uníssono os sentimentos,
em concomitância de ideais,
anelos e visões. Se não chegar
nesse ponto, tudo derrui.
A coletividade pode
sobreviver a muitas crises, mas
chega um ponto no qual a questão é premente. E essa questão
diz respeito ao querer evoluir, a
buscar novas formas de fazer e
de ver muito mais além do que
se estava vendo, do que se acostumou a ver.
Sobreviver não é difícil. O difícil é querer ir além. E
para a coletividade ir além não
se pode dispensar o concurso

das individualidades. Pois as
individualidades são os ligames
da coletividade.
Que boas perspectivas
individuais sejam vislumbradas
no horizonte e suscitem, por
consequência lógica, boas perspectivas coletivas. Há sempre
muito para se buscar. Há sempre muito para se fazer. E quando se faz em grupo fica mais
fácil e menos oneroso para as
individualidades.
Atenda à chamada.
Atenda ao toque para reunir.

Valdecir de Oliveira Anselmo
Editor
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Palavra da
Presidente

No

ano em que a Academia Caxiense de Letras completa 54
anos de existência em plena atividade, confirmando ser a entidade cultural mais antiga de nosso município
ainda atuante, volto pela terceira vez a ocupar o cargo de presidente

da mesma.
A primeira vez aconteceu no ano de 2007, mais ou menos por acaso. Fui convidada por duas confreiras que insistiram para que eu aceitasse concorrer nas eleições daquele ano... Aceitei, mas sem saber que haveria uma única chapa. Resultado:
fui "eleita" e tomei posse durante o jantar de confraternização que encerrava o ano
de 2007. Ao final dessa gestão deveria haver nova eleição, o que acontece por determinação estatutária a cada dois anos. Antes que eu pudesse formar uma nova chapa
para concorrer, recebi um abaixo-assinado de meus confrades e confreiras pedindo
que eu permanecesse por mais dois anos. Surpresa e feliz ao mesmo tempo, não tive como não aceitar. Continuei no cargo até 2010, quando, por determinação de
estatuto, outro acadêmico teve de assumir a responsabilidade de conduzir a entidade.
O tempo passou e, sem que eu esperasse, meu amor pela Academia colocoume mais uma vez, a terceira, no compromisso de traçar seus caminhos em direção
ao futuro. Sempre é tempo de recomeçar, de repensar as atitudes, abrir novas portas, ter outros sonhos. As portas se abrem para os que não têm medo de enfrentar
adversidades, de aceitar desafios, de tentar construir o novo sem destruir as origens.
A decisão está no coração de cada um... E o meu coração fez com que eu abrisse as
portas do futuro e me embrenhasse no caminho da esperança levando comigo o
"Facho Inextinguível da Cultura".

Alice Cristina Velho Brandão
Presidente da Academia Caxiense de Letras - RS
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Um escritor no seu estilo
Terá um público apreciador
Somente se tiver aquilo
Que fez de si um bom ledor.

Quadra poética e ilustração: Editor da Revista Dante Acadêmico Valdecir de Oliveira Anselmo
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O coração do sentimento literário
Entidade que academiza
novos talentos em profusão
E para a verve oportuniza
a revelar-se em comunhão

Essa fonte inexaurível
É plêiade literária distinta
Deixando sua luz acessível

Abacelando em solo fecundo
Esses sonhos imarcescíveis
E qual um gigante facundo
Em espraiamentos audíveis

E com indelével tinta
Pintando a tela sensível
Para que a alma então sinta.

Valdecir de Oliveira Anselmo
Acadêmico e Editor
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Introito do Editor

A

lgumas vezes não basta ter boa vontade, é preciso ter
conhecimento, para que não façamos as coisas à revelia da exatidão. Somente o conhecimento nos leva direto ao ponto e não perdemos tempo tergiversando.
Aquele que tem interesse, prontamente responde. Aquele
que está imbuído da veleidade, essa vontade hesitante, intenção
passageira, usa muito o recurso da procrastinação, do subterfúgio
para justamente intentar o adiamento do que foi instado a fazer.
Quem tem realmente interesse em fazer jamais dirá “Eu não o farei, pois não tenho condições de fazê-lo, pois conhecimento me
falta para realizar o que me foi proposto”. Quem tem interesse em
fazer dirá resoluto “Sim, eu faço”. E fará, mesmo não estando imbuído do conhecimento imprescindível para tal mister, para a incumbência delegada, buscará as informações necessárias, buscará
no estudo a elucidação, o esclarecimento indispensável para atingir
a meta, que é justamente a execução precisa e a sua regularidade
harmônica, o primor na realização do ideado.
O ideal deve ser anelado também na Linguagem, até a mesma atingir a excelsitude. Mas para atingi-la muito trabalho exigirá,
muito esmero, muito afinco, muito empenho. Nunca dizer “Está
bom e ponto”. Dizer “Está ficando bom, mas pode ficar melhor e
ficará”. Com disciplina, com estudo, com aprimoramento técnico e
entusiasmo, o que era bom se tornará ótimo e o que era ótimo se tornará primoroso.
A Linguagem é a expressão artística da Língua. E como expressão artística o esmero deve permear a
intenção do fazer. E para um aspecto mais excelso à obra acabada é imprescindível um tempo delongado
para o debruar desse mister. O belo deve ser anelado e ele caminha sempre à frente na via da perfectibilidade. Sim, pois o belo é perfectível. É susceptível de perfeição ou aperfeiçoamento. Mas para alcançar esse
alípede andante a indolência jamais poderá se imiscuir no ânimo. Quando a veleidade, ou a vontade hesitante ou a intenção passageira acomete o intentado, o belo se distancia, se afasta com celeridade. Constância, firmeza de ânimo é que deve acossar, mas sem afligir, nem torturar, somente caminhar consigo, a alma
do literato. Somente com ela, com a perseverança, a Linguagem atingirá um patamar artístico.
E a instigação para buscar sempre mais, sempre o melhor na arte de escrever, deve partir do próprio
escritor. Ele deve ser o seu próprio incentivador. Aquele que diz “Faça” e o mesmo que responde “Sim, eu
farei”.
Valdecir de Oliveira Anselmo
Editor da Revista Dante
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A escrita responsável

Colunistas

H

á muitos formadores de opiniões. Muitos "incutidores" de ideias. Pululam em toda parte e em todas as áreas do
conhecimento humano. Precaver-se nunca
é demais.

Muitos são levados de roldão, outros vão
na alheta, por sentirem necessidade de irem para algum lugar. Mas quem realmente
Colunista nesta edição
tem plena consciência do
que está defendendo e para
Acadêmico:
onde está indo? O que efeti● Valdecir de Oliveira Anselva e realmente é e qual o
mo
sentido de estar onde está no
momento? Quem pode ter
plena certeza de que não está
sendo constantemente manipulado? Quem pode dizer
que defende algo por convicção plena do próprio espírito
ou por convencimento persuasório e carismático de
mentes convencedoras?
Quem é realmente livre para
pensar por si mesmo?
Há muitas discrepâncias no
mundo no concernente aos
discursos e às ações e em concomitância também há em sobejo
dissonâncias no tocante ao que é o ideal e ao que se pratica efetivamente. Mas a crítica por si só é improfícua e muitas vezes é
risível, nada acrescenta ou muda no âmbito ou no cômputo geral.
O exemplo, esse sim, é útil, é eficaz. Ao invés de dizermos que
uma coisa é ruim, façamos melhor. Não digamos que não temos
oportunidade, circunstância adequada ou favorável. Todos têm.
Não precisam ser grandes oportunidades, pois nas pequenas ações diárias sempre teremos oportunidade de agir dignamente,
com honradez, probidade e equilíbrio. Não podemos mudar o
mundo ou conformá-lo ao nosso talante. O que podemos fazer é
aproveitarmos as oportunidades que temos e darmos o bom exemplo. Não importando se estamos indo contra a correnteza. O
que importa é a força que nos move. O entusiasmo que nos move. O que importa é a serenidade e a paz da nossa consciência. A
nossa escrita, também, deve anelar essa paz e essa serenidade. Do
contrário estaremos também contribuindo para a confusão, a
desordem e o desequilíbrio. Esses perpetrados com consciência
ou inconsciência coletiva.
Amores fátuos e condicionais pululam em toda parte, no
tocante à interpessoalidade ou da personalidade com a coletividade (instituições, organizações etc.). Mas sempre haverá ensejos
para demonstrações de incondicionalidade desses amores.

Acadêmico Valdecir de Oliveira Anselmo

Que os “amorudos” aproveitem os momentos ensejados e deem provas cabais de
que seus amores não eram
fugazes e dependentes de
condições.

“Contemporizar
não é ser
conivente. Não
precisamos
desistir de tudo
por causa de um
desacerto, um
mal-entendido
ou
incompatibilida
des.”

Sejamos admiradores ou amigos incondicionais da Literatura. Escrever por amar escrever. Escrever filantrópica e não misantropicamente. Ainda
acreditando no homem.
Por qual motivo alguns adoram escarafunchar até encontrarem algo para criticar no outro ou
no feito alheio? As profundezas abissais são mais
atrativas do que a limpidez da superfície? Aquele
que muito procura nas profundezas do abismo pode
se perder em seus meandros e ao invés de encontrar
o monstro que busca no outro e trazê-lo à tona, para
expô-lo ao escárnio, pode encontrar, sim, um monstro que muito se assemelha às suas próprias feições.
Contemporizar não é ser conivente. Não
precisamos desistir de tudo por causa de um desacerto, um mal-entendido ou incompatibilidades. O
todo está acima de picuinhas, de provocações e de
pirraças. Feliz, livre e leve está o homem que já conseguiu vislumbrar o todo, ou ao menos relanceá-lo
por um breve instante. Esse, por mais que ainda
tenha assomos de desalento, tem forças para animar
-se, com a segurança íntima para os bons procedimentos, chamada confiança.
Façamos as coisas não para agradar, nem
para bajular ou adular ninguém. Façamos as coisas
porque acreditamos. Quando deixarmos de acreditar, nada terá força suficiente para nos induzir, persuadir ou obrigar a fazermos algo que já não se coaduna, já não se harmoniza com o ritmo pulsante do
nosso espírito. Façamos por acreditar no que estamos fazendo.
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Compenetrando-se da poesia*

Ensaios

S

e eu fosse um músico não
me contentaria em apenas apreciar
uma inefável e maviosa sinfonia.
Buscaria decifrar todos os seus elementos constitutivos dispostos na
partitura. Assim é a Poesia, ou o
Poema. Um Poeta não deve apenas
se embevecer com a poesia, deve compenetrar-se
(assenhorear-se completamente de um assunto) nela, entendê-la, miudeando cada elemento poético, dissecando-a. Se
apenas sentir não é um Poeta. Assim como aquele que apenas aprecia uma música não é, necessariamente, um Músico.

Literários

Poesia, simplesmente, é fazer. Pois poíesis, em
grego é „ação de fazer algo‟. Por que não fazer esse algo
sob o influxo da transcendência, de algo mais? Fazer com
que esse algo seja efetivamente algo mais e não ficar constantemente no círculo vicioso do limítrofe da nossa finita
experiência humana.

Uma aranha não precisa saber que é uma aranha
para tecer teias. E quanta beleza há nos modelos orbitelos!
Um pássaro não precisa saber que é um pássaro para voar.
E quanta graciosidade há num adejar! Mas o homem, além
de sentir necessidade de conhecer a natureza ao seu redor,
sente premente necessidade de conhecer-se a si mesmo.
Não basta apenas fazer. O homem quer mais do que faz o
pássaro. Não basta apenas ruflar as asas e alçar voo. É
Alguns perguntam "Qual o sentido do questionapreciso conhecer a mecânica do voo, todos os detalhes da
mento e até da autoanálise
dinâmica que o propicina Literatura?" Ora, se eu
a. Esses detalhes são
faço alguma coisa, nada
significativos para a
“Poesia, simplesmente, é fazer. Pois poíesis, em
mais sensato e lúcido do
urdidura da teia dos
grego é „ação de fazer algo‟”.
que me questionar sobre o
comparativos. Cotejanmotivo de estar fazendo de
do o que a natureza
tal modo e não de outro.
realiza com o progresso
Fazer por fazer não tem o menor sentido. A Arte pela Arte
das suas realizações, atinentes às suas necessidades. Voar
ou a Arte pela desopilação (alívio) de carga emocional? A
como o pássaro ou correr com a lepidez do guepardo.
Arte pela Arte ou a Arte pelo eximir-se de incumbências
Mas a poesia é o que diferencia, efetivamente, o homem
estéticas (estudo das condições e dos efeitos da criação ardos outros seres que coexistem na natureza.
tística)? A Arte pela Arte ou a Arte pela dolência (a dor da
alma) externada? Para que todos saibam que o poeta sofre,
É preciso, sim, pensar no que estamos fazendo e
por isso que é poeta? Para ser poeta é preciso sofrer um
por que estamos fazendo. Buscar novas formas de fazer.
sofrimento atroz, ingentemente desumano? Para amar é
Fazer melhor. A perfectibilidade bate em nossa porta. Por
preciso sofrer? Para verdadeiramente sentir é preciso, peque deixá-la ao relento? Que entre. Acolhamo-la em nosso
remptoriamente, sofrer?
imo. Tudo na natureza é susceptível à perfeição. Nenhum
outro ser na natureza tem consciência da sua individualiÉ preciso antever aonde se quer chegar para apredade. O homem tem consciência da sua individualidade.
ciar o lugar que se prelibou na imaginação, quando efetivaMas ainda há uma inconsciência da sua perfectibilidade.
mente estiver nele.
Até onde ele pode ir como individualidade. Podemos trabalhar para que as nossas criações, modificações, transforA poesia pode ser uma paragem para o espírito
mações das coisas que nos cercam sejam aperfeiçoadas.
refocilar-se. Um campo onírico e aprazível, onde flui o rio
No caso da poesia, é um fazer diferente. Não é modificar
melifluente do encanto, a espargir leniência, coragem e ânio externo e, sim, modificar o interno. Burilar a essência.
mo. Por qual motivo deveria suscitar mais tormentos? Para
Então poesia é a ação de fazer algo no intuito de burilar a
que flagelar-se? Qual o sentido do masoquismo intelectual?
essência. Modificar, para melhor, a estrutura anímica do
que somos. Mas é preciso conhecer algo para modificar
Certas posturas estão destituídas de sentido e não
esse algo. Até que ponto o homem conhece a sua estrutuse sustentam com justificativas falaciosas. O ser humano
ra anímica para poder burilá-la, para poder aperfeiçoá-la?
não é essencialmente mal ou predestinado à imperfeição,
irremediavelmente inclinado ao acatamento dos seus ditaA pergunta persistente é: “O fazer consciente (poesia)
mes, perpetuamente e sem remissão. Apregoar que erraleva à descoberta do que somos ou o conhecimento do que somos leva
mos, pois não somos perfeitos, é acomodar-se diante das
ao fazer consciente?” Dúvida atroz, pungente, mas pertinente
circunstâncias, sempre andando de lado e raramente dando
e inevitável para quem busca fazer de forma consciente,
um passo à frente.
sobretudo, um poema embebido e dimanando poesia.
Temos, portanto, grande responsabilidade para
conosco mesmo.
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A poesia é a pedra filosofal de todas
as artes, mas é num poema onde ela
é mais procurada. Aliás, em seu
sentido figurado, o adamo ou pedra
filosofal é coisa difícil de descobrir ou de
realizar. Indubitavelmente, um poema é algo difícil de realizar e é também difícil de descobrir um bom
poema. Ledo engano ou ingenuidade é pensar que o poema é o que há
de mais simples na Literatura. Em
verdade, é o que há de mais complexo.

ser, deixando- o pronto para receber o sopro do entusiasmo
poético.
A poesia é sensível ao chamado. O homem pode
chamar a poesia. Pode evocá-la e ela, solícita, vem lhe
acorrer.
Mas a poesia não é boa nem má. Ela é neutra.
Ela se conforma, sendo compatível com a índole, propensões e tendências daquele que a evoca.
Um homem imbuído de bons propósitos terá
uma inspiração digna e condizente com os seus ideais
nobilitantes. Um homem imbuído de propósitos menos
salutares será acometido por uma inspiração que virá ao
encontro de suas disposições de espírito. E assim a poesia
se insufla nas susceptibilidades, dependendo de quem a
evoca.

Quando lermos um poema ou escrevermos um
poema e, embevecidos, pudermos dizer “Esse sim é um bom
poema”, nele sentiremos um latejar flamígero, faiscante até,
pois centelhas, fragmentos do espírito, alma, imo, ou qualquer outro nome dessa essência que nos anima, encontraremos no poema. O autor conseguiu colocar naquelas linhas
Fazer, no tocante ao fazer poético, sob o impulum pouco do seu fervor
so de um sentimento
entusiástico. Pois esse poepor vezes equivocado, é
ma terá vida. Terá força.
um fazer temerário.
“Mas a poesia não é boa nem má. Ela é
Terá alma.
neutra. Ela se conforma, sendo compatível com a
O ser, muitas vezes, se
índole, propensões e tendências daquele que a
Mas, não obstanenreda nas tramas urdievoca.”
te, talvez o poeta ainda não
das pelo seu próprio
esteja satisfeito, com plena
desequilíbrio e, depois,
saciedade, pois a poesia
desembaraçar-se é tarepoderá também estar no indizível e talvez o mais belo poefa penosa. No momento que desencadeamos um procesma nunca possa ser escrito. E talvez essa seja a ingente e
so, é preciso estarmos conscientes de que respingará conatroz agonia do poeta. A sua sina. Anelar o que jamais posequências e essas poderão penetrar até o nosso recôndito
derá alcançar. Simplesmente a perfeição. Mas talvez aí esteja
âmago. E poderá suscitar uma dor pungente, que poderia
a grande beleza. A grande aventura epopeica. Como a busca
ser evitada. Que não precisaria ser buscada. Não precisaria
do Santo Graal ou da Pedra Filosofal ou da Fonte da Juvenser evocada.
tude. A busca pela busca. A busca pela aventura. Nunca
desanimar. Continuar buscando.
O inefável "acossa" o poeta. E desse o mesmo já
não poderá se esquivar ou se desvencilhar do seu estreitaO inusitado, muitas vezes, se imiscui nessa busca.
mento. Que esse inefável seja melífluo. Que esse inefável
O insólito se manifesta em fenômenos pontuais. São lamseja poético. Que esse inefável compenetre-se de Poesia.
pejos, manifestações rápidas e/ou brilhantes de uma ideia.
Será o inatismo, doutrina que admite a existência de ideias inatas,
ou, em última instância, intuição, inspiração, estro
(imaginação criadora, engenho poético), talento. Seria o dom
(dote ou qualidade natural, inata). Talvez até em contrapos“Poesia é a ação de fazer algo no intuito de
to ao empirismo, que apregoa que as ideias e o conhecimento
burilar a essência. Modificar, para melhor, a
só se manifestam pela experiência sensorial (através dos
sentidos) e não advindos de uma revelação transcendental.
estrutura anímica do que
Talvez a poesia seja algo transcendental mesmo, que se
somos. “
manifesta consoante à maneira de viver e de encarar a vida
do aspirante a poeta, ou que se deixa imbuir de imaginação
inspirada. Então a Poesia seria uma entidade, uma sílfide
(gênio do ar) que volateia em toda parte, se achegando e se
insuflando naqueles que estão dispostos a recebê-la. Estão
susceptíveis, prontos para receberem suas impressões. E
essa entidade poética seria adepta tanto do inatismo quanto
do empirismo. Pois essa propicia uma intuição criativa àquele

Ensaio escrito pelo
que age dignamente, de forma merecedora, seguindo o conAcadêmico Valdecir de
junto de instruções ou procedimentos que vão ilibando o
Oliveira Anselmo
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O

que me encanta na

poesia é o silêncio seguido da
emoção que ela deflagra.

“É um estado de

Às vezes, as palavras me atingem como estiletes assombrando-me.
Percorro, então, caminhos inesperados onde
imagens brotam uma após outra conduzindo-me para
esse território tão desconhecido que é o meu próprio
eu.

fascinação em que
fico imersa em um
mundo sem

Em outros poemas, as palavras ressoam aveludadas acariciando meu coração.
É um estado de fascinação em que fico imersa
em um mundo sem contornos, onde as palavras explodem em luz evocando imagens há muito perdidas.
E elas vêm tecidas de lembranças, urdidas de
memórias, lançando-me em um redemoinho mágico.

contornos, onde as
palavras explodem em
luz evocando imagens
há muito perdidas.”

Melodias são recompostas, cores restauradas,
amores reconquistados.
No labirinto atemporal, ouço vozes, degusto
sabores, aumento minhas reservas de amor, voo com
os pássaros, transponho todos os limites.
Em estado poético, reconcilio-me com a vida.



Ensaio escrito pela
Acadêmica Teresinha Isabel
Rihl Tregansin
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N

inguém discute
que um engenheiro, um dentista ou
um advogado devem estudar, e muito, para alcançar a excelência na
profissão que escolheram. Quando
se trata de escritores, entretanto, é comum se escutar que o
talento basta. Por quê? A explicação talvez esteja no fato de
que o Brasil não tem, como os Estados Unidos, uma tradição de cursos para formação de escritores. Há algumas iniciativas, sendo a mais antiga e reconhecida delas, talvez, a
oficina de criação literária do escritor e professor Luiz Antônio de Assis Brasil, em Porto Alegre (que já completou
três décadas e deu origem a cursos de graduação, mestrado
e doutorado na PUCRS), porém, essa não é a regra.
Muitos aspirantes a escritor ainda encaram a escrita
não como um ofício, mas como algo derivado simplesmente da inspiração, como um dom, um talento que não depende de nada mais. Realmente, talento e inspiração são ingredientes necessários para quem quer se aventurar no fazer
literário; contudo, escrever requer também dedicação, e,
sim, conhecimento e esforço para aperfeiçoar essa arte sobre a qual já se debruçaram pensadores como Aristóteles,
Horácio, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Umberto Eco, Ítalo Calvino, Joseph Campbell e diversos outros.
Evidentemente, não é necessário um curso universitário, nem mesmo uma oficina literária, para enveredar
pelos caminhos da palavra escrita. Diversos grandes autores
são autodidatas, mas nem por isso abriram mão daquilo que
o conhecido escritor norte-americano Stephen King chama,
no livro Sobre a Escrita (Suma de Letras, 2015), de “caixa de
ferramentas do escritor”, cujos fundamentos são vocabulário (que não deve ser enfeitado artificialmente, alerta), gramática e elementos de estilo. Na mesma obra, ele divide os
escritores em quatro categorias – os ruins, os competentes,
os bons de verdade e os gênios – e apresenta duas teses:
“A primeira é que a boa escrita consiste em dominar os fundamentos (vocabulário, gramática, elementos de estilo. (...) A segunda é que,
embora seja impossível transformar um escritor ruim em competente, e
embora seja igualmente impossível transformar um escritor bom em um
incrível, é sim possível, com muito trabalho duro, dedicação e conselhos
oportunos, transformar um escritor meramente competente em um bom
escritor.”

Opinião semelhante é expressa pelo escritor e professor gaúcho Charles Kiefer, também veterano de oficinas literárias na Capital gaúcha: “Talvez não seja possível
ensinar a escrever; mas é plenamente possível ensinar a
aprender a escrever”, afirma ele no livro Para Ser Escritor
(Leya, 2010). Esse aprendizado, salienta, passa também
pela teoria – em determinado ponto, ele sugere a leitura de
Poética, de Aristóteles, um dos clássicos teóricos sempre
tidos como obrigatórios para quem quer se iniciar na arte
da escrita.
Ler muito, aliás, é conselho básico e sempre repetido por quem fala ou escreve sobre formação de autores, e isso significa leitura tanto de teoria quanto para boa
literatura. Em Para Ler como um Escritor (Zahar, 2008), a
escritora, crítica e professora de oficinas literárias norteamericana Francine Prose lembra que, quando não existiam cursos de escrita, os novos escritores “estudavam métrica com Ovídio, construção de trama com Homero,
comédia com Aristófanes; afiavam seu estilo absorvendo
as frases claras de Montaigne e Samuel Johnson”. E embora o aprendizado via leitura ocorra quase por uma espécie de osmose, acrescenta, é possível aprender ainda mais
se, no processo de leitura, nos detivermos analisando a
escolha de palavras, a construção das frases e os padrões
utilizados pelos grandes autores.
Isso porque, como bem lembrou King em sua
obra biográfica-teórica, apenas ter as ferramentas básicas
não basta: é preciso saber usá-las. Kiefer igualmente aborda esse aspecto, dizendo que, às vezes, alguém
“(...) produz um texto em que todos os elementos da narrativa estão perfeitamente encaixados, todas as partes que compõem o todo
se ajustam com eficiência, e, no entanto, o todo não funciona, a obra é
uma marionete desconjuntada, flácida e sem vitalidade.”
Faltaria o que ele denomina de “sopro vital”. E
embora seja difícil definir o que seria esse sopro (o próprio Kiefer não o explica completamente), é possível apontar um problema comum em muitos textos, o desleixo
na escrita. Uma das piores coisas em literatura é uma ótima ideia mal executada, resultando num conto ou num
livro mal escrito, repleto de erros, repetições e incoerências. Mas como evitar isso? Além de muita leitura e muito
treino de escrita, vale o conselho comum das oficinas literárias: cortar tudo aquilo que não é essencial à história.
Kiefer lembra de um conselho recebido de Mario Quintana no início de sua carreira, dizendo que deveria
“escrever 200 poemas e publicar 20”.
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Enquanto isso, King recorda um
antigo mentor, editor de um jornal
em que trabalhou quando estudante,
que lhe disse para omitir as palavras
desnecessárias, levando o escritor a
sempre reler o que escreveu depois
de um tempo e a adotar uma fórmula em que a segunda versão de um
texto é sempre, pelo menos, 10%
menor do que a primeira.

King alerta ainda contra o uso indiscriminado de advérbios, em especial
os terminados em “-mente” – que, em geral, são dispensáveis, lembra o autor. Já Kiefer aborda a crítica ao excesso
de adjetivos, fazendo, no entanto, um adendo:
“Floreio, maneirismo, ouriversaria. Mas, mais que isso, penso
que o adjetivo trai a ideologia do texto. (...) Ao usá-lo, o narrador indica
preferências, expõe preconceitos, deixa as impressões digitais de seu espírito sobre a matéria transparente das substâncias. Como leitor, mais que um
receptor de relatórios, quero ser investigador, inquiridor. E os adjetivos
são as provas indiciais dos maus autores. Mas, usados por um Jorge Luis
Borges, os adjetivos se convertem em poderosas armas estilísticas.”
Outra falha comum é uma história com um final que
se valha da esgotada fórmula do deus ex machina – aquela
em que tudo é solucionado ou explicado por um elemento
totalmente estranho à trama. Não se está, aqui, defendendo
que todo conto ou romance deva trazer um enredo totalmente original, até porque muitos teóricos afirmam que
todas as histórias já foram contadas, importando apenas
contá-las de uma forma diferente e bem executada. Sobre
esse conceito, os estudos mais conhecidos são os de Joseph
Campbell, que, em O Herói de Mil Faces (Pensamento, 1995),
apresentou-nos à jornada do herói, uma espécie de espinha
dorsal da escrita que se repetiria em todas as histórias. Ressalte-se que não se trata de um modelo a ser seguido, mas
de princípios e padrões observados desde as mitologias
antigas até os romances e filmes dos nossos dias, em que o
protagonista (o herói do título) parte em busca de algo e
enfrenta desafios pelo caminho até alcançar sua meta.
Como dito acima, não se trata de uma fórmula a ser
seguida, até porque se assim o fosse todas as histórias resultariam iguais. Entretanto, é interessante o estudo do tema,
inclusive para identificar pontos altos e baixos das tramas,
bem como opções para torná-las mais interessantes ao leitor. Para quem deseja se iniciar no assunto, uma boa leitura
é A Jornada do Escritor (Nova Fronteira, 2011), em que Cristopher Vogler, analista de roteiros em Hollywood, aborda
de forma clara e repleta de exemplos os estudos míticos de
Campbell e os arquétipos enumerados por Carl G. Jung.

Da mesma forma, conhecer as teorias acerca dos
tipos de personagens (como as planas e as redondas descritas por E.M. Foster em Aspectos do Romance, Globo,
1969) e dos pontos de vista na ficção (vide a classificação
de Norman Fiedman em The Theory of The Novel, Free
Press, 1967) é de enorme ajuda no momento da escrita. O
uso do tempo e do espaço na narrativa, abordados respectivamente por Benedito Nunes (O Tempo na Narrativa,
Ática, 2000) e Luis Alberto Brandão (Teorias do Espaço
Literário, Perspectiva, 2013), são outros tópicos cujo estudo é importante por quem busca uma boa escrita.
Ainda sobre personagens, é igualmente de grande
utilidade o livro de Antonio Candido, A Personagem de Ficção (Perspectiva, 1985), no qual, além da tipologia de Foster, ele aborda várias outras classificações e discute o entrelaçamento entre personagens e enredo e aspectos como
a verossimilhança e os pontos de contato e de diferença
entre os seres reais e os criados pelo autor. Outra sugestão
de leitura sobre o tema é A Personagem, de Beth Brait
(Ática, 1985).
A bibliografia destinada aos amantes da escrita é
extensa, valendo citar ainda algumas outras referências
importantes, como A Cultura do Romance (CosacNaify,
2009), coletânea de ensaios de diversos autores organizada
por Franco Moretti; Como Funciona a Ficção (CosacNaify,
2012), de James Wood; A Arte da Ficção (L&PM, 2011), de
David Lodge; Sobre a Literatura (BestBolso, 2011), de Umberto Eco; A Poética do Conto (Leya, 2011), de Charles Kiefer; O Espírito da Prosa (Record, 2012), de Cristovão Tezza;
e O Romancista Ingênuo e o Sentimental (Companhia das Letras, 2011), de Orhan Pamuk.
As obras enumeradas acima são, obviamente,
apenas sugestões para os interessados no tema, que podem buscar, por conta própria, numerosas outras opções
de leitura. A intenção deste texto é apenas despertar o
interesse no aperfeiçoamento constante e contínuo, sem
esquecer que, tão importante quanto a teoria (ou talvez
ainda mais), é a prática. Para finalizar, que esta frase retirada do livro Sobre a Escrita, de Stephen King, nos sirva de
inspiração:
“Escrevo porque é algo que me
completa. O trabalho pode ter pagado a
hipoteca da casa e garantido a universidade
para meus filhos, mas isso tudo é consequência – sempre escrevi por paixão. Pela alegria
sincera que dá. E, se você consegue escrever
porque sente alegria, vai escrever para sempre.”


Ensaio escrito pela Acadêmica Maristela
Scheuer Deves
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O presente artigo evoca o anelo fremente desse pensador na busca de novos paradigmas literários, novas possibilidades para o fazer literário. Novas nuanças. Precipuamente
no tocante à maneira de enfocar ou focalizar um assunto, trabalhando a trama, o enredo e
os estereótipos. Sem ser cabal, apenas intenta suscitar questionamentos nesse particular,
repensando a necessidade de haver heróis e vilões na Literatura. Usar a dualidade como
mote precípuo e imprescindível na Literatura não é ser simples e fácil demais?
Palavras-chave: Literatura; Alter ego; Herói; Vilão; Motivação literária; Disciplina literária;
Maniqueísmo.

S

Há infinitos caminhos para a boa literatura. Há
caminhos emaranhados, que precisarão ser desbravados. E
erão a maioria dos protagonistas na Litehá muitos meandros que necessitarão de um bom guia
ratura, inconscientemente, alter egos dos seus criadores, os
para serem trilhados. Que a salutar inspiração seja esse
próprios escritores, que transferem para sua criação aspecguia, para trazer à tona um enredo inusitado, que não atos de si mesmo? Ora exaltando as suas próprias qualidades,
pregoe tanto a precariedade humana e as atrocidades perem um determinado aspecto, num conjunto parcial de capetradas por humanos. Temos uma luz precária à nossa
racterísticas, quando heróis, ou intentando expurgar seus
frente? Ela é tão bruxuleante que não podemos vislumbrar
próprios defeitos, quando vilões, até mesmo extirpando
outra ambiência, material ou moral, que não avilte a nossa
esses defeitos, quando “eliminando” o adversário ou o antacondição humana? Até que ponto a verossimilhança da
gonista, que em verdade é o outro
Literatura com a realidade é imaspecto da própria personalidade
portante? Podemos transcender
do herói.
essa verossimilhança (coerência
“Pode haver uma boa trama sem
Do Latim: alter = outro
interna da obra literária no tovilania? Sem ninguém tramando? Sem
Segundo o Novo Diciocante ao mundo imaginário das
intrigas?”
nário Aurélio:
personagens e situações recriaAlter: Outro ser ou outra
das - condizentes com a realidapessoa, em relação a determinado
de? -), ou essa transcendência é
indivíduo; aquilo ou aquele que é percebido ou concebido
humanamente impossível? Somos seres falíveis e a Literacomo uma pessoa ou um ser distinto e separado do sujeito,
tura tem de expor, deixando às escâncaras essa falibilidadaquele que pensa, sente e age.
de? Ou a Literatura pode nos elevar acima dos nossos
próprios limites, até o ponto de ser um guia norteador,
Será imprescindível para um bom enredo, uma
aventando novas possibilidades, recambiando os passos
boa trama, que haja a dualidade, que haja o maniqueísmo,
da humanidade e conduzindo-a a um novo caminho, bem
que haja a eterna luta entre o bem e mal, o certo e o errado,
mais, digamos, humano, ou ao que é digno de ser acaleno mocinho e o bandido, o herói e o vilão, na Literatura?
tado pela humanidade?
Podemos fazer boa literatura sem esse dual, sem esse conflito?
Nem tudo o que é notório (conhecido de todos) é
notável (digno de louvor). O estar em evidência nem semNão somos seres ardilosos ou ingênuos por natupre é sinal de boa qualidade. Assim também é na Literatureza. Talvez o sejamos por circunstância. Então tudo é fura. E o que é genioso, não é generosamente genial. É pregaz e o culto ao herói é um culto insipiente, ou seja, é um
ciso fazer as coisas com prazer e não com raiva. A visceraculto desavisado, imprudente. Outrossim, a ojeriza ao vilão
lidade não precisa ser raivosa. Pode ser leve. Pode ser
é uma antipatia descabida e até tendenciosa, maliciosa. Pois
eufêmica. Portanto, a responsabilidade literária daquele
leva, inconscientemente, a direcionarmos toda a nossa saque escreve é de uma importância superlativa e muitas
nha de desforra, de mágoa a alguém que nem conhecemos e
vezes não sentida ou percebida pelo próprio escritor. Busnem ao menos tivemos oportunidade de vermos o seu lado
car estar em evidência, mas a qual custo?
humano.
Não escrevamos para persuadir ou dissuadir o
Pode haver uma boa trama sem vilania? Sem ninoutro. Escrevamos para convencer o nosso próprio espíriguém tramando? Sem intrigas?
to. Será que estamos convencidos da nossa condição atual,
irreversivelmente fadada à luta inglória com o próprio
Será que a dualidade bem versus mal já não é algo
monstro da veleidade, que nada mais é do que a infidelidabatido (usado em demasia) na Literatura? Já não é algo cedide do que somos em respeito ao que deveríamos
ço (muito velho; antigo) e já surrado (gasto pelo uso)?
ser?
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Monstros, bruxas, vampiros, alienígenas e
outros estereótipos vilanescos – será humano desumanizá-los como pretexto
para eliminá-los? Damos a justificativa de salvaguardarmos ou protegermos a humanidade em nós. Mas o
que nos identifica como humanos?
O que qualifica a nossa humanidade?
O que a distingue dos demais seres
da nossa dimensão e das outras?

A questão talvez não seja “o que eu
vou escrever amanhã?”, mas sim
“por que eu vou escrever amanhã?”
O que vou escrever tem a ver com a inspiração. Por que
vou escrever tem a ver com a motivação ou intenção.
Um homem sem motivação é como uma nau desnorteada. Está no oceano, mas singra ao sabor e ao talante
de um vento de borrasca. E a inspiração soçobra, engolfada
pelas vagas inexoráveis da veleidade, essa vontade imperfeita, hesitante, essa intenção passageira.

te, o desconhecido. Então, a ignorância como anseio de
buscar o desconhecido, bem direcionada, pode vir ao nosso favor, mostrando a cada um de nós o quanto ainda
desconhecemos no tocante a tudo. Pois sempre conheceremos apenas um ponto, um aspecto, uma faceta, um ângulo de qualquer assunto e nunca a sua totalidade.
Não há efetivamente o hermetismo na Literatura.
Muitos apregoam ou alardeiam que algo é hermético como um pretexto para não dar o passo adiante. Não é a
porta que deve se abrir para nós. Nós que devemos nos
dispor diante do limiar e abrirmos a porta e adentrarmos
no novo ambiente, até então suposta e equivocadamente
visto como inacessível e seleto.
Fazer as coisas sem disciplina é como deixar a
embarcação soçobrar, abalroada por uma sublevação inapta.
Fazer literatura sem um padrão aferidor, sem
conceitos delimitadores ou norteadores, é como deixar a
nau ser capitaneada pela desordem e o caos.

Às vezes parece que alguns despertam
de supetão da sua letargia, desse desinteresse mórbido, da sua indiferen“No final a busca da
ça, apatia, e ainda aturdidos, começam
Literatura é a busca pelo
a disseminar impropriedades aos quasimples. Não confundir com o
tro ventos. Seria o ideal se, ao despersimplismo ou o simplório.”
tarmos de um sono profundo, antes
Mas ser motivado por qual
buscássemos total entendimento, total
espécie de nume, ou qual aspecto da personalidade desse
elucidação do que está a ocorrer no momento, para não
influxo divino, chamado inspiração? A Literatura propicia a
incorrermos no descrédito geral e sermos considerados
criação de elementos prosopopeicos, dando voz ao que não
estultos, ou seja, tolos, néscios, imbecis, insensatos, ineptem voz e essa voz respaldando as próprias inclinações do
tos ou estúpidos.
autor, aflorando nele o elemento divino, redimindo a sua
humanidade, ou deixando aflorar o seu gênio mau, inexoráO que precisamos é de disciplina. Disciplina divel diante dos seus próprios defeitos, implacável na aplicaante de nós mesmos e disciplina perante o mundo.
ção de castigos. Voltando, novamente, o maniqueísmo
(doutrina que se funda em princípios opostos, bem e mal)
Disciplina para criar o que ainda não foi criado.
na Literatura.
Disciplina para pensar o que ainda não foi pensado. Disciplina para perceber que a dualidade efetivamente existe.
No final, a busca da Literatura é a busca pelo simQue duas potências opostas coexistem, sim, numa mesma
ples. Não confundir com o simplismo ou o simplório.
personalidade, mas que o seu duelo não precisa, necessariamente, ser sempre o foco da Literatura, o seu mote. Que
Ser simples na Literatura vai muito além do uso de
há outras possibilidades temáticas. Ainda ignoradas.
palavras coloquiais. É um processo alquímico, em que todos os elementos coadunados, em concomitância, vibram
“Será imprescindível para um bom enredo, uma
em uníssono e, no final de todo o processo, o ser que o
desencadeou dará mais um passo à frente, impulsionado
boa trama, que haja a
pela perfectibilidade.
A motivação também pode
ser uma brisa aprazível ou um vento
proceloso. Pode levar a inspiração
ao seu destino ou fazê-la naufragar,
ainda a meio caminho.

dualidade, que haja o
maniqueísmo, que haja a
eterna luta entre o bem e
mal?”

Todavia sem o vício de raciocínio do simplista,
sem a arraigada, pertinaz e habitual ignorância.
A ignorância não precisa ser necessariamente, pejorativa, de significação desagradável, pois, simplesmente,
pode suscitar a ânsia, não no sentido de angústia, mas de
um desejo superlativo, um anelo de buscar a informação e,
por conseguinte, se insuflar de conhecimento. A ignorância,
então, pode ser a ânsia de buscar o ignoto, que é justamen-
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Vai fazer 80 anos em 2016. Federico García Lorca, o poeta pássaro, foi umas das primeiras
vítimas dos militantes fascistas durante a
Guerra Civil Espanhola. Executado aos 38
anos, deixou uma obra extensa, que fala de
amor, solidariedade, paixão ibérica, tragédia humana. Conheça mais e prepare o
Sarau.

O

assassinato brutal de Federico García Lorca, o
poeta pássaro, evidencia e lembra o poder da voz na literatura. García Lorca, além de poeta, foi dramaturgo, pianista,
compositor e pintor. Executado na dia 20 de agosto de
1936, aos 38 anos, deixou uma obra extensa e volumosa.
Nenhum outro autor espanhol, com exceção de Cervantes,
conta com uma bibliografia tão vasta, como lembra W. A.
Mello, em Antologia Poética - García Lorca (L&PM, 2005).
Em Morte de um pássaro, Vinicius de Moraes imagina
a cena da execução do amigo:
Escaparia à sanha dos caçadores (…), ele, cuja única missão
era cantar a beleza das coisas naturais e o amor dos homens; ele, um
pássaro (…), em cuja voz havia ritmos de dança. Mas permaneceu em
sua atonia, sem acreditar bem que aquilo estava acontecendo (…). As
ordens foram rápidas. (...) O sangue cantava-lhe aos ouvidos, o sangue
que tinha visto e que não quisera ver, o sangue de sua Espanha louca
e lúcida, o sangue das paixões desencadeadas (...), o sangue dos homens que morrem para que nasça um mundo sem violência.
A considerar a violência, o tempo traz conhecimento. O poeta, o escritor, o artista não é aquele que cala. O
poder da literatura está na voz, a voz transforma, provoca,
muda, amplia o pensamento. Hoje sabemos que matar o
artista não silencia a obra. Pelo contrário, ajusta o foco,
acende luzes. Por isso, na impotência da bala, inventou-se a
tendência, que ainda é forte. Atua sobre o nosso comportamento manada. A tendência aponta o que ouvir, onde olhar, o que dizer, o que calar. E tendência pega de jeito.
Pode atrasar, matar no cansaço e no medo do olhar do outro.
Recordar Federico García Lorca é pensar em vida,
tempo, espaço, conceitos como liberdade. É uma forma de
resgatar poder na memória do mundo. Bom lembrar que, se
criamos tendências, podemos também desviar delas e adiantar o passo. Na tentativa do desvio, se pratica o parar para
pensar. Por isso, vale sim aumentar o volume e ampliar a
voz de todos que contribuem com a literatura, sem esquecer do leitor.
Quer saber mais?

Antecipando a
agenda
d
e
2016, com tempo de aprofundar, vai uma dica para Sarau
Literário: Federico García Lorca, obra, vida e amores interditos.
Melhor ainda: sinta a voz do poeta e faça o seu título. Passe pela poesia que aproximou o regional do universal,
conheça o dramaturgo de Bodas de Sangre e cheque a relação de idas e vindas com Salvador Dalí. Sobre biografia,
busque as obras de Ian Gibson.
Ouça a música, sinta a poesia
A poesia de García Lorca soa fluida. É o tom de
um músico poeta, que nunca perdeu o acento da pequena
Andaluzia onde nasceu. Sob o aspecto folclórico e popular, percebe-se o tom da tragédia. A poesia fala da paixão,
dos amores trágicos, do humano atormentado. Nessa tensão, a poesia, caracterizada por símbolos, é generosa em
cantar a cooperação entre homens e mulheres. Vida e
morte são temas recorrentes. Lorca nos leva a um universo de luas, estrelas, magia. O noturno sempre lunar. A lua
é símbolo do feminino, mas o poeta sublinha a porção de
esterilidade a contornar o seu mundo. Na dramaturgia,
percebe-se a proposta didática a sugerir transformações na
ordem social vigente.
No mapa do mundo
García Lorca passa a infância num vilarejo em
Granada. Muda-se para Madrid durante o período de formação acadêmica. Observe que tanto a obra poética quanto a dramaturgia são pontuadas pelas viagens que García
Lorca faz a Barcelona, Paris, Cuba, Buenos Aires, Nova
York.
Os biógrafos contam: García Lorca tentou aprender inglês, mas não se esforçou demais. A Grande Maçã
não estava ao gosto do poeta, como vemos na obra Poeta
em Nueva York, versos do poema Ciudad Sin Sueño:
No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie.
No duerme nadie.
Las criaturas de la luna huelen y rondan sus cabañas.
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Vendrán las iguanas vivas a morder a los
hombres que no sueñan
y el que huye com el corazón roto encontrará por las esquinas
al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna
protesta de los astros.
No duerme nadie por el mundo. Nadie,
nadie.
No duerme nadie.
Hay um muerto en el cementerio más lejano
que se queja tres años
porque tiene un paisaje seco en la rodilla;
y el niño que enterraron esta mañana llora-

na obra fartamente documentada de Ian Gibson. Nos
livros Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca
(Debolsillo, 2006), Lorca-Dalí, el amor que no pudo ser
(Debolsillo, 2004), Caballo azul de mi locura - Lorca y el mundo
gay (Planeta, 2009), Gibson apresenta ao leitor um texto
hábil e sensível, com foco na análise de poemas, peças de
teatro e correspondências.
Vítor Fernandez, no livro Querido Salvador, querido
Lorquito (Globo, 2015), visita a correspondência mantida
entre García Lorca e Salvador Dalí. Percebe-se que o relacionamento iniciado em 1923 não foi tranquilo, mas a
colaboração entre os dois, a compor o Surrealismo na
Espanha, enriquece o mundo da arte até hoje.

ba tanto
que hubo necesidad de llamar a los perros para que callase.
Entre amigos
García Lorca pertenceu à chamada Generación del 27 e
conviveu com os grandes da época. A sua maior influência
foi Ruben Dário. Entre os amigos, estavam Amado Alonso,
Gerardo Diego, José de Ciria y Escalante, Guilhermo de
Torre, Juan Ramón Jiménez, Gregório Martinez Sierra,
Pablo Neruda, Monolo Ortiz, Bergamín, Delia, Maria Rosa,
Buñuel, Pepín Bello, Salvador Dalí.
Em 1972, Pablo Neruda escreve suas memórias,
reunidas na obra Confesso que Vivi. Com uma narrativa leve,
bem humorada e consistente nos pesares, Neruda traz fatos
de sua vida e dos amigos, entre eles García Lorca. Os dois
aparecem em Buenos Aires, onde prestam uma homenagem
a Ruben Dário. Observar a personalidade de García Lorca
sob o ponto de vista de Pablo Neruda é uma experiência
singular.
Percorra a bibliografia
No Domínio Público, estão disponíveis 15 títulos do
autor em espanhol, incluindo a peça Bodas de Sangre.
Entre as obras em português, sugere-se a edição bilíngue
Obra Poética Completa – Federico García Lorca (Unb, 2004) e
Antologia Poética - García Lorca (L&PM, 2005).
Sobre biografia
O irlandês Ian Gibson é considerado o grande biógrafo de Federico García Lorca. Escreveu diversos livros
sobre o poeta, entre eles La represión nacionalista de Granada en
1936 y la muerte de Federico García Lorca (Ruedo Ibérico, 1971)
e Guía a la Granada de Federico García Lorca (Plaza & Janés,
1989). A editora Globo traz Federico García Lorca - A biografia
(2014), com versão de Augusto Klein para o português.

“A poesia de García Lorca soa
fluida. É o tom de um músico
poeta, que nunca perdeu o
acento da pequena Andaluzia
onde nasceu. Sob o aspecto
folclórico e popular, percebese o tom da tragédia. A poesia
fala da paixão, dos amores
trágicos, do humano
atormentado. Nessa tensão, a
poesia, caracterizada por
símbolos, é generosa em
cantar a cooperação entre
homens e
mulheres.”

Amores e interditos
Os amores de Lorca entravam em conflito com a
moral conservadora de seu tempo. O García Lorca gay
sempre foi assunto tabu para amigos, familiares e conhecidos. Por isso, a vida íntima do poeta constitui uma exceção
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RESUMO
A escolha do título, o nome de um instrumento musical de origem africana ligado ao folclore e muito usado no país é mais um elemento agregador do sentimento nacional (entre muitos outros) de que está investido o poema.
Repleto de misticismos e sons das matas, das águas, dos quebrantos e mistérios, Berimbau é um
poema com profundas raízes brasileiras.

B

ERIMBAU

Os aguapés dos aguaçais
Nos igapós dos Japurás
Bolem, bolem, bolem.
Chama o saci: – Si si si si!
– Ui ui ui ui ui! Uiva a iara
Nos aguaçais dos igapós
Dos Japurás e dos Purus. A mameluca é uma maluca.
Saiu sozinha da maloca –
O boto bate – bite bite…
Quem ofendeu a mameluca?
Foi o boto!
O Cussaruim bota quebrantos.
Nos aguaçais os aguapés
– Cruz, canhoto! –
Bolem… Peraus dos Japurás
De assombramentos e de espantos!…

BERIMBAU
Repleto de misticismos e sons das matas, das águas, dos
quebrantos e mistérios, Berimbau é um poema com profundas
raízes brasileiras.
A sonoridade, inteiramente adequada ao texto, salta das
palavras e envolve o leitor. O poeta explora as associações sonoras, as aliterações, rimas internas, repetições de lamentos e batidas
que compactuam com as imagens assombrosas dos sacis, botos,
iara, Cussarruim e uma mameluca maluca. Sua unidade rítmica
converge para a criação do ambiente mágico das lendas.
A selva amazônica, com os afluentes do rio Amazonas,
Japurá Purus é o cenário misterioso de sons, ruídos e uivos dos
inquietantes moradores da floresta.
As aliterações das palavras aguapés e aguaçais nos introduzem no mundo das águas dos igapós dos Japurás. Os aguapés
(planta aquática flutuante) que fremem ruidosamente com o som
de Bolem, bolem, bolem, o chamado ao Saci, si si si si e o uivo
sombrio da iara, Ui ui ui ui ui! carregam a atmosfera do poema de
indagações e terror. O que está acontecendo nos igapós dos Japurás e dos Purus?
A escolha pensada e inspirada do poeta pela repetição do
si, produz um som sibilante, agudo que repercute nos ares. O
monossílabo ui remete para a escuridão, para o medo. Os nomes

dos rios Japurá e Purus, assim como as palavras mameluca maluca, contém a vogal “u” que, também contribui para o clima sombrio.
A construção do som continua nas aliterações: mameluca, maluca, maloca e no boto bate-bite bite.
A mameluca (mistura de branco e índio) é uma personagem mais visível. Ela saiu sozinha da maloca e sabemos que teve
um confronto com o boto, pela pergunta que obteve a resposta:
- Foi o boto!
Surge mais um habitante assustador, o Cussaruim, variação de Coisaruim, que é o diabo. Ele “bota quebrantos”, feitiços
perversos que são exorcizados pela palavra “Cruz.” O demônio
ou canhoto, como também é denominado, torna a floresta mais
densa e perigosa.
Essa rede de “assombramentos e espantos”, para usar as
palavras do poeta, é construída pelos sons e sintaxe que, englobados, engenhosamente resultaram num poema onde coexistem
o fantástico mito de personagens brasileiros com o sabor maroto
das lendas do travesso Saci, da bela Iara, do boto e até da figura
abominável do Cussaruim.
O tema do poema, a selva amazônica com personagens
de nossas lendas, tem gostoso sabor brasileiro. Sensorial, incita
os olhos e ouvidos ao mesmo tempo que produz sensações assustadoras, retendo o leitor na rede de espantos.
Tem humor, quando fala na mameluca maluca que foi
ofendida pelo boto. É inovador na descrição impressionista da
mata alagada que margeia os afluentes do Amazonas. O léxico
introduz palavras de uso amazonense que enriquecem o texto,
incitando o leitor na busca de seus significados a fim de situar o
cenário. Essas palavras induzem às imagens que irão sendo montadas de acordo com a riqueza de seu imaginário geográfico e
sensitivo.
A escolha do título, o nome de
um instrumento musical de origem
africana ligado ao folclore e muito usado
no país, é mais um elemento agregador
do sentimento nacional (entre muitos
outros) de que está investido o poema.
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Considerando que a Etiqueta, ou a Arte de Conviver, refere-se ao comportamento
das pessoas, devemos entender que a Etiqueta deve ser usada no nosso quotidiano.
Assim como buscamos o gosto apurado para nos vestirmos, pensemos que as palavras
corretas na escrita e na fala são as vestimentas da alma.

Palavras-chave: Etiqueta; Comunicação oral; Comunicação escrita.

Etiqueta. Breve histórico. Como e onde usála



Etiqueta é a arte de bem conviver. É ser educado,
cortês, é saber se comportar sem querer chamar a atenção.
É saber conversar. É ser elegante nos gestos, no olhar, na
voz, no sorriso e no abraço. É viver, na família, a alegria do
convívio com nossos afetos e, em sociedade, ter a postura
da boa educação, dignidade e elegância.

 Ser gentil com todas as pessoas com quem conversamos.

A Etiqueta surgiu na França, no Século XVII, no
reinado de Luís XIV, também conhecido como Rei Sol. A
realeza, até aquela época, não tinha regras de bom comportamento para seguir, e mesmo os nobres não tinham maneiras elegantes no convívio social, nem como para se comportar bem à mesa de um jantar. Luís XIV, que teve o mais
longo reinado da história europeia, que durou 72 anos, procurou introduzir as boas maneiras na Corte Francesa. Depois dele também Luís XV, o Bem Amado, deu continuidade ao cultivo da Etiqueta na Corte. Quase paralelamente, a
Corte Inglesa e as de outros países procuraram aprender
boas maneiras e difundi-las em seus reinados.

Usar sempre por favor ao pedirmos alguma coisa
para alguém.

 Cumprimentar os vizinhos e porteiros no elevador
e na portaria do prédio.
 Sabermos ser bons ouvintes, não apenas querermos falar a nosso respeito.
 Ao nos servirmos em restaurante de bufê, não
enchermos demais nosso prato.
 Comermos com calma e educadamente, seja só
com familiares ou com amigos.
 Cedermos a cadeira para pessoas de mais idade,
grávidas e outros casos especiais.
 Usarmos todas as “palavrinhas mágicas” no nosso
quotidiano, sem economizá-las.

A República Brasileira também buscou aprender e
seguir essas regras, introduzindo-as em escolas de elite.
Famílias abastadas do Rio de Janeiro e de São Paulo procuraram preceptoras com mais conhecimento para ensinar
Etiqueta às suas filhas, incluindo a Língua Francesa, para
dar o toque de “savoir vivre”. Atualmente, no Século XXI,
as regras de Etiqueta estão mais flexíveis, embora a boa
educação sugira às famílias e à sociedade em geral nunca
dispensá-las.

 Usarmos roupas adequadas à hora e lugar para
onde vamos, evitando exageros.

Considerando que a Etiqueta ou a Arte de Conviver referem-se ao comportamento das pessoas, devemos
entender que a Etiqueta deve ser usada no nosso quotidiano.



Pontualidade é ponto de honra.



Usar roupas discretas, sem modismos.

Apresentaremos 10 DICAS que não podem faltar
no nosso dia a dia:

 Falarmos sobre amenidades nos jantares quando
formos convidados, nunca sobre assuntos polêmicos.
Considerando que, atualmente, homens e mulheres estão no mercado de trabalho, vamos apresentar 5 DICAS de Etiqueta Empresarial:

 Nunca esquecer que a primeira impressão é a que
fica.
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 Ao conversar, num escritório,
não use óculos escuros. E olhe nos
olhos do interlocutor.

Etiqueta na comunicação oral
e escrita
As pessoas voltadas à escrita, há muitos anos, tinham a preocupação de bem redigir seus textos, não só para a publicação,
mas também para a comunicação social e empresarial. Não
era apenas o desejo de escrever com etiqueta, mas o de preservar uma comunicação elegante, educada e sem erros de
ortografia. Escritores de prosa e verso, mais que todos, tentavam aperfeiçoar sua escrita. Na literatura clássica, na parnasiana, na realista, na romântica, na moderna, todos buscavam a
perfeição da forma. Poderíamos mencionar também poetas,
das mais diversas escolas literárias, que se esmeravam na busca do Português elegante, com rima perfeita, fazendo jus à
sua projeção no mundo da literatura.
Exemplos: “Morri de uma pneumonia; mas se lhe disser que
foi menos a pneumonia, do que uma ideia grandiosa e útil, a
causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e
todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo.” Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas.
“ Mas é tempo de tornar àquela tarde de novembro, uma
tarde clara e fresca, sossegada como a nossa casa e o trecho
da rua em que morávamos.Verdadeiramente foi o princípio
da minha vida; tudo o que sucedera antes foi como o pintar e
vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, o acender
das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia... Agora é que eu
ia começar a minha ópera.” Machado de Assis, em Dom Casmurro.
“Finjo dormir a sesta. O filho da caseira brinca lá fora com
Bernardo. Um menino magro, cara bonita, quase de anjo. O
menino brinca com meu cachorro. Eu brinco de cabra-cega
com meus fantasmas. Para mim, a peça mais importante sempre fora minha avó, que eu vira só uma vez no sótão branco
recendendo a alfazema.” Lya Luft, em As Parceiras.
“Pierina arrancou um suspiro do fundo do peito. Padre Giobbe aguardou, sem atropelar o desabafo. Agora é que vinha o
problema mais dolorido, o mais difícil de contar. As arruaças
do outro filho eram apenas o introito da missa. Sua prática
nesses assuntos nunca falhara.” José Clemente Pozenato, em
A Babilônia.

“ Deus, mais uma coisinha só, dai asas aos meus versos para
que possamos voar pelo universo
Com meus carneirinhos que, como eu, vivem nas nuvens
brincando com palavras
Só para ver se do céu chove perfume.” Bernardethe Ghidini
Zardo, em A Menina do Arco.
Meus exemplos do cuidado com o emprego do
Português se iniciaram em Machado e vieram até escritores
de Caxias do Sul, no momento atual.
Entretanto, os textos modernos passaram a ser
aceitos de maneira menos elaborada, sem cuidados com a
forma. Alguns erros de ortografia e concordância passaram
a ser incorporados à linguagem coloquial falada. Daí para a
escrita, também veio a aceitação.
Aprovada, também, a linguagem irreverente usada
nos e-mails. Com o pretexto de que é uma comunicação
estritamente coloquial, as pessoas passaram a ser totalmente
displicentes nesse tipo de correspondência. Cabe salientar
que jamais se mandaria um convite formal por e-mail, mas
convém ressaltar que toda correspondência que enviamos
leva nosso selo de autenticidade, ou seja, nossa característica, reflexos de nossa cultura e bastante de nossa educação.
Por essas razões todas, é primordial que haja o cuidado com
a linguagem ao nos expressarmos. Algumas gírias, com o
uso constante, passaram para a Língua Portuguesa. Exemplo disso é a palavra bacana, que foi gíria e agora está incorporada ao Português há anos. Sobre essas mudanças, sempre a Academia Brasileira de Letras se manifestava, o que
acredito que ocorra ainda. Minha mãe, que lecionou Português e Literatura durante 53 anos, só aceitava esse tipo de
mudanças depois da aprovação pela Academia Brasileira de
Letras.
Concluindo, minhas palavras são um alerta contra a
displicência exagerada na comunicação, seja falada ou escrita. Aos jovens, que ainda são estudantes, cabe lembrar que
os melhores exemplos são os de escrita cuidadosa. Esses
ficam imortalizados e o passar do tempo não os deixa fenecer. Assim como buscamos o gosto apurado para nos vestirmos, pensemos que as palavras corretas na escrita e na fala
são as vestimentas da alma.
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Catullo da Paixão Cearense nasceu
em São Luiz do Maranhão em 31 de
janeiro de 1863, filho de Amâncio
José da Paixão Cearense e de Maria
Celestina Braga da Paixão, nascidos
respectivamente no Ceará e no Maranhão, e morreu no Rio de Janeiro
em 10 de maio de 1946. Aos 10 anos foi com a família para
o sertão do Ceará e mudou-se para o Rio de Janeiro em
1880, aos 17 anos, com os pais e dois irmãos, Gil e Gerson,
residindo na R. São Clemente, 37, onde o pai estabeleceu-se
como relojoeiro. O poeta adotou a cidade e criou problemas com o pai. Frequentou repúblicas de estudantes, conhecendo vários chorões da época, quando se iniciou na
música. Tocava flauta e travou conhecimento com algumas
pessoas: Antonio Calado e Viriato, flautistas, Anacleto de
Oliveira e Quincas Laranjeiras que, como exímio violonista,
ensinou a Catullo tocar violão. Daí para a boemia e a seresta
foi um pulo. É também dessa época sua primeira modinha:

Literários

AO LUAR
VÊ QUE AMENIDADE,
QUE SERENIDADE
TEM A NOITE EM MEIO
QUANDO EM BRANDO ENLEIO
VEM LENIR O SEIO
DE ALGUM TROVADOR.
O violão era um instrumento proibido, maldito pela
sociedade.
Um dia, o pai de Catullo o seguiu e, desaprovando o
comportamento do filho, espatifa o violão na cabeça dele.
Catullo moralizou o violão, levando-o aos salões
mais nobres da Capital. Sua primeira apresentação foi para
o chefe de Estado Nilo Peçanha.
No ano de 1908, Catullo, por intermédio do maestro
Alberto Nepomuceno, conseguiu a cessão do antigo Instituto Nacional de Música para dar uma audição. Houve protestos, principalmente do crítico Oscar Guanabarino, um
dos mais respeitados da época. Ele considerava uma profanação a presença de um violão num salão de música erudita.
No prefácio de seu livro Modinhas (livraria do Império,
1946), o poeta conta, com sua peculiar vaidade, como foi

aquela sessão: “Músicos, literatos, médicos, jornalistas,
engenheiros, professores, advogados, o escol de nossa
sociedade, diplomatas como o conde Prozoor, então ministro plenipotenciário da Rússia, tudo se encontrava ali
no meio da massa popular; inúmeras pessoas ficaram de
pé, por não haver mais lugar. Os aplausos eram tão retumbantes que se ouviam da rua. O crítico musical Oscar
Guanabarino, maestro que havia escrito um artigo atacando o maestro Nepomuceno por haver permitido que eu
introduzisse o violão naquele templo onde só pisavam
celebridades, depois de meu triunfo, confessou sua falta,
saudando-me com palmas delirantes.”
No começo do século vinte, as músicas de Catullo
começaram a ser reproduzidas por diversas gravadoras.
Foram inúmeras suas apresentações para Presidentes, Palácio do Catete...
Certo dia, Catullo encontrou um amigo na rua e
lhe falou: “Acabo de sair da casa do ministro Rui Barbosa.
Recitei o meu Hino às Aves, e o baiano chorou. Só hoje é
que vim a ter certeza de que ele é realmente um gênio.”
Matriculou-se no Colégio Teles de Meneses, onde
estudou português, matemática e aprendeu profundamente a língua francesa, chegando a traduzir para o português
escritores famosos como Alphonse de Lamartine e outros.
Fundou um colégio no bairro da Piedade, passando a lecionar línguas.
Convidado para uma festa na casa do senador Gaspar da Silveira Martins, ele agradou, e a esposa do senador, em retribuição, quis ajudá-lo. Fez a Catullo um convite para ser professor dos filhos do casal. Aceitou o emprego e mudou-se para a casa do senador, na Gávea. Enfim,
uma vida melhor. De dia, aulas, à noite, serestas.
Catullo foi autodidata autêntico. Suas primeiras
letras foram ensinadas por sua genitora e toda sua cultura
foi adquirida em livros que comprava e por ter franquia à
biblioteca do senador do Império, a partir de quando passou a residir na casa dele.
Seus pais morreram sem tomarem conhecimento
de todo o sucesso que Catullo alcançou.
Com a morte dos pais, no final da década de 1880,
trabalhou na administração do cais do porto como contínuo e, depois, como estivador. A rotina de sua vida sofreria alguma alteração. De dia, a estiva. À noite, o estivador,
todo enfatiotado, partia para as serestas. Assim foi, até que
o poeta deu sorte.
Convivendo nos meios boêmios da cidade, associou-se ao livreiro Pedro da Silva Quaresma,
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proprietário da Livraria do Povo, que
passou a editar, em folhetos de cordel, modinhas, lundus e cançonetas
da época. Para essa Livraria organizou coletâneas, entre estas: “ O Cantor Fluminense , O Cancioneiro Popular”, logo seguidas das próprias
obras.

Poeta, antes de tudo, mas com uma
bem timbrada voz de barítono, celebrizou-se pela dicção impecável com
que cantava os poemas que adaptava à melodia dos mais
famosos compositores populares da época.
Em composições, teve a colaboração de alguns parceiros: Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Francisco
Braga e outros.
Deixou inúmeras obras: Evangelho das Aves, Meu
Sertão, Sertão em Flor, Poemas Bravios, Mata Iluminada,
Meu Brasil, Fábulas e Alegorias, Alma do Sertão (desafios),
O Sol e a Lua, O Caboclo Brasileiro, O Milagre de São João.
Livros de modinhas: Cancioneiro Popular, Lira dos
Marroeiros, Salões, Novos Cantares, Lira Brasileira, Choros
ao Violão, Canções das Madrugadas, Trovas e Canções, A
Canção do Africano, O Vagabundo, Cantor Fluminense,
Florilégio dos Cantores.
No ano anterior à sua morte escreveu uma preciosidade literária: Um Boêmio no Céu. Trata-se de uma peça
de teatro em dois atos. Fala do encontro do Boêmio com
São Pedro na entrado do céu.
Possuo a 3ª edição. Em textos magistrais, as seguintes personalidades fazem apresentações do autor e da obra:
Gastão Pereira da Silva, Martinho Nobre de Mello –
Embaixador de Portugal, Humberto de Campos, Procópio,
Murillo Araujo, Pintor Oswaldo Teixeira, Maestro Francisco Braga.
No final do livro, Rocha Pombo e Monteiro Lobato
escrevem sobre Catullo Cearense.
Merece destaque sua obra em poesia: Oração à
Bandeira, que foi editada pelo Serviço de Divulgação da
Polícia Civil do Distrito Federal. Nela consta a dedicatória
manuscrita: “Ao illustre capitão Müller, os originais da Oração à Bandeira, em homenagem à nossa Pátria.
Rio 19/11/37.

Catullo Cearense”.
Eu tenho um exemplar desse livro.

É de Catullo Cearense o texto:
A Resposta do Jeca Tatu
Seu doto, venho dos brêdo,
Só pra mode arrespondê
Toda aquela fardunçage
Que vancê foi inscrevê!
...............................
Vancê não sabe quá é
A madêra qui é mais boa
Pra se fazê uma Canoa!
Hem?
......................................
É pruquê vancê nun sabe
O quanto é duro, um pai sofrê,
Veno seu fio crescendo,
Dizeno sempre:
Papai vem mi insiná o ABC!
.....................................................
Vá passá comigo uns tempo,
Nos matos do meu sertão,
Que eu hei de lhe abri a porta
Da choça... e do coração!
A sua casinhola, em Engenho de Dentro, afundada
no meio do mato, era histórica. Ali recebia seus admiradores, escritores estrangeiros, acadêmicos nacionais, sempre
com banquetes de feijoada e o champanhe nunca substituía o parati, por mais ilustre que fosse o visitante. As paredes divisórias eram lençóis, e sempre que previa a
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dizia para a mulata, transformada em
dona de casa: “Cabocla, lave as paredes amanhã, porque domingo vem
gente.”
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Catullo foi um dos poucos, talvez o
único poeta popular no Brasil que
em vida recebeu todas as glórias,
todas as honras e uma adoração popular tão grande. Isso porque usou e
abusou de toda a sonoridade que o
sotaque nordestino lhe proporcionou, soube colocar em
versos simples quando era o lugar de pôr versos simples.
Tinha faro. Sabia ouvir, como ninguém mais, o rumor da
terra. O cancioneiro de Catullo, com letras que exprimem
ingenuidade e pureza do caboclo, cultivou a sensibilidade
do povo e levou Mário de Andrade a classificar o autor
como “O maior criador de imagens da poesia brasileira”.

A nos nascer no coração.
Se Deus me ouvisse
Com amor e caridade
Me faria essa vontade.
Era que a morte
A descontar me surpreendesse
E eu morresse numa noite
De luar do meu sertão.
Catullo Cearense, o ilustre nordestino, falecido em
1946, já em vida tinha se tornado um imortal. Através de
sua música Luar do Sertão todos os brasileiros, em noite
de luar, continuam cantando essa bela composição.

Dizia o velho Marruêro : “Aprendi música como
aprendi a fazer versos, naturalmente”.
À medida que envelhecia, mais se aprimorava. Catullo homem não se modificava, sempre fiel ao seu estilo. “...
com gramática ou sem gramática, sou um grande poeta.”
Sertão do Luar foi realizado em parceria com João
Pernambuco. Recebeu a consagração nacional, a ponto de
ter sido chamada de “segundo Hino Nacional”. Na opinião
de Pedro Lessa, é o HINO NACIONAL DO SERTANEJO BRASILEIRO.

LUAR DO SERTÃO
Não há oh gente oh não

“Deixou inúmeras obras:
Evangelho das Aves, Meu Sertão,
Sertão em Flor, Poemas Bravios,
Mata Iluminada, Meu Brasil,
Fábulas e Alegorias, Alma do
Sertão (desafios), O Sol e a Lua,
O Caboclo Brasileiro, O Milagre
de São João.”

Luar como este do sertão. (estribilho)
Oh que saudade do luar da minha terra
Lá na serra branquejando
Folhas secas pelo chão.
Esse luar cá da cidade tão escuro
Não tem aquela saudade do luar lá do sertão.
Se a lua nasce por detrás da verde mata
Mais parece um sol de prata prateando a escuridão.
A gente pega na viola que ponteia
E a canção é a lua cheia
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Aldrava x Aldravismo
= Aldravia*

entrou em mar mais raso
lá no mastro
da nau capitânia de Cabral
ouve-se um grito:
“Terra a prazo”. (Do jornal Aldrava Cultura, março/abril
-2003- pag. 24).

Este meu Brasil é tão extenso que,
algo que acontece lá nas Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, pode ser
divulgado em Portugal, muito antes
de ser conhecido no Rio Grande do
Sul.

Os poetas aldravistas dirigidos por Lázaro Francisco da Silva (2000 a 2003) saem em busca de um exercício
de coragem de poder fazer, refazer, continuar, recriar, de
poder usar a Literatura através de uma nova linguagem
poética num mar de sonhos, coragem e liberdade.
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O que me levou a essa conclusão foi um convite do
meu amigo escritor e poeta, residente no Rio de Janeiro,
Edir Meirelles, sobre seu livro bilíngue, lançado em
Goiânia.
Ora, penso eu! Também tenho um livro bilíngue,
Transformação/Trasformazione. Primeiro o escrevi em
Português e, depois, o verti para o Italiano. Mas o livro que
o poeta Edir escreveu em Português, foi traduzido para o
Romeno pela poeta Carmen Bulsan, ambos pertencentes à
UBE (União Brasileira de Escritores). Bem, alguém poderá
dizer: - Sim, e daí? O que há de tão diferente nisso, a não
ser as línguas Italiano e Romeno? Respondo:
Iniciei este assunto com o título ALDRAVA X ALDRAVISMO = ALDRAVIA. Vejamos:
Como eu, vocês devem saber o que é ALDRAVA.
Mas, para quem não sabe, tanto pode ser tranca para fechar
portas, quanto peça de ferro tataravó da atualmente conhecida Campainha, que chama a atenção de quem se encontra
no interior da casa para que as portas sejam abertas para o
visitante. Temos também o verbo aldravar – bater na porta.

a. ALDRAVISMO – Vem de Aldrava e pode ser
descrito como a arte que chama atenção, que insiste,
que abre portas para as interpretações inusitadas dos
eventos cotidianos, em relatos daquilo que só o artista
viu.
b. ARTE ALDRAVISTA - É expressão de liberdade, visa romper barreiras formais de produção e
ousa criar conceitos novos. É arte Metonímica, em
que o autor e o leitor percebem porções daquilo que
é possível...
(a) e (b) – (In:HTTP://www.jornal aldrava.com.br/pag_quem_somos.htm)
ALDRAVIA – É uma composição poética formada por até seis palavras, criada pelo mineiro Gabriel Bicalho. Não é uma frase, porque cada palavra ocupa uma
linha diferente que se caracteriza como um verso. A Aldrava pode ser uma elegia¹, um conto de amor ou uma
ode². Esta nova composição deve nascer com o signo do
expressivo que evidencia muito bem a poesia.

(In:HTTP://www.jornal aldrava.com.br/
pag_quem_somos.htm)

Em 2011, dois grupos distintos de poetas lançaram
um livro cada um contendo essa nova forma de poema.
Um dos grupos, de Minas Gerais, usou o título
“GERMINAIS” e como subtítulo “Aldravias – Nova
Forma Poética”. Germinais é a integração de quatro
livros, a saber: TRANSMUTAÇÃO, de Gabriel Bicalho
(inventor dessa nova forma de poetar); VIAS, de Andréia
Donadon Leal (a que deu alcunha ao grupo); MINÚSCULAS MAIÚSCULAS, de J.B. Donadon Leal e CATARSE, de JS Ferreira. O outro grupo, do Rio de Janeiro,
com “ALDRAVIAS A CINCO VOZES”, escrito pelo
grupo seguidor de Minas, formado pelos poetas Luiz
Gondin, Edir Meirelles, Marcia Barroca, Messody Benodiel e Jussara Valverde.

As primeiras marcas para MOVIMENTO ALDRAVISTA foram deixadas pelo aldravista filósofo Lásaro Francisco da Silva. É dele o poema:

O movimento Aldravias vale, porém, ser chamado
movimento Aldravista e o poeta que compõem aldravias
é POETA ALDRAVIANISTA.

ALVÍSSARAS

Esse novo estilo de poesia já atravessou as fronteiras brasileiras e foi bem aceito em Portugal, Espanha,
Romênia, onde já está sendo difundido. Cada um desses
poemas deve ocupar um espaço.

Mas ALDRAVISMO, nem o “Esclarece Ignorantes” (ou, seja, dicionário) soube me dar a resposta. Então,
só me restou uma solução: recorrer ao amigo que me enviou o convite. Como resposta recebi, através do e-mail, o
seguinte: Aldravismo vem de aldrava e pode ser caracterizado pela arte que chama atenção, que insiste, que abre as
portas para as interpretações inusitadas dos eventos cotidianos, em relatos daquilo que só o artista viu.

Quando
a pequena frota portuguesa
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autores).
Gabriel Bicalho
sou
essa
pedra
em
teu
sapato

Quanto a mim, que gosto muito de
novidades, tento beber uma gota
desse cálice e, junto a uma aldravia
escrita pelo criador desse movimento, Gabriel Bicalho, e outra do meu
amigo Edir Meirelles, insiro uma
minha. (Elas foram colocadas uma
ao lado da outra devido à falta de
espaço na revista e à diferença de
Edir Meirreles
entre
mulheres
e
flores
prefiro
trepadeiras

Lucí Barbijan
cobrem
seios
doces
beijos
de
amor

Para vocês, com carinho, esta nova modalidade de poemas.
LUCÍ BARBIJAN
1. Elegia poema que discorre sobre temas tristes
como a morte, a perda, a desilusão...
2. Ode poema que canta a vitória, a alegria, o sucesso... é homenagem aos heróis e vencedores.

“Os poetas aldravistas dirigidos
por Lázaro Francisco da Silva
(2000 a 2003) saem em busca de
um exercício de coragem de
poder fazer, refazer, continuar,
recriar, de poder usar a
Literatura através de uma nova
linguagem poética num mar de
sonhos, coragem e liberdade.”

“ALDRAVIA – É uma
composição poética
formada por até seis
palavras, criada pelo mineiro Gabriel Bicalho.
Não é uma frase, porque
cada palavra ocupa uma
linha diferente que se
caracteriza como um
verso. A Aldrava pode ser
uma elegia, um conto de
amor ou uma ode. Esta
nova composição deve
nascer com o signo do
expressivo que evidencia
muito bem a poesia.”



Artigo escrito pela Acadêmica Luci Barbijan
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Marília Frosi Galvão nasceu em Caxias do Sul, em 1948. Possui titulação em Letras PortuguêsFrancês pela UCS. Professora de Língua e Literatura em escolas estaduais e particulares de Caxias do Sul e região até 2009. É membro da Academia Caxiense de Letras-RS desde 2010. Tem
publicações de contos e crônicas em blogs e antologias. Fagulhas é seu primeiro livro de crônicas
solo. Premiada em Paris, em 2012 e 2014 (2º lugar) - em conto - no Concurso “La Plume d‟Or”
pela Academia Francesa. (Fonte (ipsis litteris): aba do livro Fagulhas.)
Obra resenhada: Galvão, Marília Frosi. Fagulhas. Caxias do Sul, RS: Quatrilho, 2016

F

agulhas, livro de Marília Frosi Galvão, é uma
coletânea de crônicas, coligidas em quatro partes, quais sejam,
Lampejos da Memória, Flanando por aí,
Revelações, reflexões e ficções e Receitas
com amor e humor.

universo da similaridade empática, pois dialoga com outras
personalidades, de outras épocas, de outros tempos, até as
suas impressões se coadunam, pode-se dizer, com as impressões da autora.

São reminiscências, lampejos de memória da autora, pois
fagulhas são memórias inconclusas,
faíscas centelhadas no papel e a
autora com propriedade trasladou
para a folha em branco as cores
vivazes da narrativa cronística, com
sensibilidade e habilidade.
Há de permeio ao enredo
cronístico questionamentos pertinentes ao fazer e ao sentir a crônica. E a crônica é atemporal, trasladando para o papel os momentos
tornando-os indeléveis, indissipáveis e dialogando entre si. O hoje e
o ontem em álacres colóquios. Em
Fagulhas percebe-se isso. Essa indelebilidade e colóquios com o tempo, até solilóquios
temporais coriscam, rasgando o
véu do tempo e
do espaço.
Caminhadas e observações
perscrutivas caracterizam e qualificam o ato de
flanar. Flanar pelo
tempo, com outros personagens
num diálogo de
sensações e impressões similares, familiares até.
Fagulhas possui
crônicas que se
imiscuem nesse

Em outras crônicas há o flanar
pelos lugares diletos na afeição da
autora e as sensações que acometem
de deslumbramento reflexivo o seu
espírito, são transcritas para o papel,
recendendo a tão decantada e anelada
sensibilidade poética.
O desconforto diante da folha
em branco, externado na crônica Folha
em branco, faz uma alusão peremptória
ao desafio, ao mesmo tempo inexorável, em virtude da inclemência, por
vezes em sua fugacidade inopinada,
sugerido pela inspiração, e paradoxalmente apetecível, pela expectativa
infundia quanto ao momento da sua
manifestação.
Fagulhas envereda para um
gênero de crônica intimista, pois, sobejada de lirismo poético, é avessa à
grandiloquência, procurando exprimir
sentimentos íntimos e, por outro lado, o
sentido das coisas simples.
Finalizando esse lauto banquete
cronístico, a autora deleita nossa alma e
aguça o nosso apetite com Receitas com
amor e humor, crônicas gastronômicas entremeadas
por pitadas de um
humor bem dosado.

Crédito da foto: Acadêmico Osmar Ferreira.

O Editor da Revista Dante no lançamento do livro Fagulhas, da escritora Marilia
Frosi Galvão. Em data de 09 de abril de 2016. Local:Saraiva Shopping Iguatemi
Caxias.
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pelo Acadêmico
Valdecir de Oliveira Anselmo
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O livro compõe-se de duas partes, sendo a primeira com biografias dos vultos que participaram da história internacional e nacional, e a segunda parte refere-se às biografias de personalidades locais, que colaboraram na construção histórica do município, evidenciando vínculos
entre as pessoas e sua cidade.
Obra resenhada: Mendes, Avelino Alves. Ruas de Caxias do Sul: biografia e histórias. Caxias
do Sul, RS: Quatrilho, 2016

M

emória, palavra-chave que define a importância da obra “Ruas de Caxias do
Sul: Biografias e Histórias” do escritor Avelino Alves Mendes, lançada ao público nesse ano
de 2016.
Como bem diz o título, a
principal característica é o entrelaçamento de histórias de épocas
passadas com biografias de personalidades que se destacaram em
âmbito internacional, nacional,
estadual e municipal, dando origem à denominação das ruas da
cidade de Caxias do Sul.
Dessa forma, o presente
trabalho resgata e preserva significados, fatos, entidades, agremiações, empresas, clubes, jornais
dentre outros acontecimentos,
como resultado de uma minuciosa
pesquisa feita pelo autor em um
período de 15 anos dedicados a
essa visão da dimensão histórica
das épocas.
O livro compõe-se de duas partes, sendo a primeira
com biografias dos vultos que participaram da história internacional e nacional, e a segunda parte refere-se às biografias de personalidades locais, que colaboraram na construção histórica do município, evidenciando vínculos entre as
pessoas e sua cidade.
Ao todo, são 114 ruas nomeadas, cujos perfis das
pessoas homenageadas são escritos de forma interessante e
agradável, com o destaque da foto, nome da rua, localização

no bairro, datas de nascimento e morte, significado e origem do nome, funções, profissões exercidas, feitos e fontes consultadas.
Reflete-se, pois, que a história de Caxias do Sul,
sem as personagens marcantes como, por exemplo, Aldo
Locatelli, Bento de Lavra Pinto, Rodolfo Félix Laner, Hércules Galló, Américo Ribeiro
Mendes, Abramo Pezzi, Nelly
Veronese Mascia, Ludovico Cavinatto, Gigia Bandera e tantos
outros seria diferente sem a presença deles.
Avelino Alves Mendes tem formação em Administração de
Empresas pela UCS e integra a
Academia Caxiense de letras –
ACL-RS desde 1990. Ruas de
Caxias do Sul : Biografias e Histórias é seu primeiro livro solo e
tem participação em diversas
antologias.
Nesse contexto, o autor Avelino
Alves Mendes nos brinda com
uma obra que nos faz caminhar
pelas ruas de Caxias, voltar no
tempo e reviver as histórias da
cidade e de seus construtores como se num museu a céu
aberto.

Resenha escrita pela Acadêmica
Marília Frosi Galvão
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Não te apoquente, continua
Faça o que é certo e justo
Mantenha pura e ingênua
essa alma - e seu sentir augusto
Continua a jornada, avante!
Pois há muito a percorrer
Há um encanto almejante

logo ali, a te acorrer
Polir o que está frusto
Alindar o que está feio
Não agir com rusto
Sim retidão no seu seio
Ter fé não é andar às cegas
Mas acreditar nos sinais
Amar não é ser piegas
E empedernir-se jamais.

Liame literário*
Esse tão indelével liame
sendo flama enquanto cinge
No fomento de um tentame
viva luz que o peito atinge
A arte é mais do que certame
Unindo almas, estreitando
Em um amplexo, um ligame
Diletantes integrando
Pululam luzes, enxame
Que nos abraça, acalenta
É qual mágico cordame
que a nos unir então intenta
Nesse liame literário
Luz que está nos abastando
do afago do abecedário
Que nos perpassa, alentando.

A voz da poesia*
A poesia é inefável
Quando a alma toca
Num toque afável
E a ternura evoca
A poesia a alma ablui
É essa linfa leniente
E com o encanto conflui
Para o imo, placidamente
O seu encanto a luz propala
Ela em si não bruxuleia
A disciplina – sua escala
Em latejo pela veia
De inexaurível frescor
A poesia a alma embala
Tem inolvidável olor
Pois melíflua sua fala.

Faço o poema, simplesmente*
Há tanta beleza pululando
Tanto encanto inaudito
Há a maviosidade cantando
Buscando lugar no recôndito
Que o entusiasmo a acalente
Que a deixa enfim eclodir
Que tenha um frescor olente
Que venha no imo incidir
Poesia, se assenta agora
Minhas ideias concatena
Deixe o mundo lá fora
E o sentimento coordena
Que a poesia o belo anele
Que norteie o meu sentir
Que faça perpassar aquele
Doce encanto a se influir
Não tenho pretensão alguma
Faço o poema, simplesmente
Tiro do ermo, da bruma
Deixo fluir livremente
Palavra que vem solícita
Que essa fique em permeio
Nesse donaire da escrita
Num atrativo, num enleio.


Poemas escritos pelo
Acadêmico Valdecir de Oliveira Anselmo
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O poeta e o
psicólogo*

daquela praça. Na realidade a sinfonia estava somente em
seu pensamento e não se imiscuía no que chamamos de
realidade tangível. Mas, não obstante, ele a apreciava, com
todo o fervor do seu espírito.

D

Alguém se aproximou do banco onde estava o
poeta. Sentou ao seu lado. Depois de um lapso de tempo
em silêncio, quebrou o silente encanto, pois estava a mirar
o seu companheiro de banco, o qual estava com o olhar
estático e estupefato, fixo no coreto.

eambulava o poeta pelas
veredas do encanto. Ensimesmado
nos meandros sinuosos do seu pensamento. Parava, às vezes, num
átimo, e dedilhava, com os filamentos dimanados do seu entusiasmado espírito, o instrumento
melodioso da inspiração.
Sussurrava um poema, o qual tinha a melifluidade
do singelo e mavioso, da beleza e da disciplina. Sorria, satisfeito. O sorriso fagueiro de uma criança.
O mundo não o arrostava desdenhoso. Parecia-lhe
aprazível até, pois ele antevia a sua perfectibilidade. Não
tinha ansiedade nesse tocante. Era um andante no mundo e
tudo apreciava, tudo admirava, mas com argúcia, não com
deslumbramento cegante.
Anotações fazia, não num papel, não na fugacidade das letras, mas na indelebilidade do seu âmago, na sua
essência.
Seu andar parecia alípede. Talvez mal sentindo o
chão sob seus pés.
Acabara de transpor um pontilhão, levemente
arqueado, sobre um regato de águas plácidas e límpidas que
fluíam abaixo. Hauriu sua fluidez. A fluidez do regato abluiu o seu pensamento, deixando-o mais leve.
Perpassava agora por um canteiro florido, recendendo olentes frescores, bordejando a ruela daquela praça,
um aprazível ambiente. Hauriu a olência perfumosa das
flores. Seu espírito se inebriou com o vivificante olor que se
insuflou em seu imo, deixando-o mais leve, ainda.
Por fim sentou-se num banco, defronte a um magnífico coreto. Admirava-o, extasiado, como se estivesse a
ouvir um inefável concerto musical que naquele quiosque se
apresentava e espraiava sua melifonia em todos os recantos

Etnias*

Grupos de comum origem
Suas histórias a compartilhar
Dissipando espessa caligem
Do tempo, para novo olhar
A história revisitada
Em novo ângulo e prisma
Na pluralidade recontada
Alijando qualquer cisma

- Amigo! Desculpe-me a intromissão em sua
vida, mas como sou um profissional do comportamento
não poderia me furtar em analisar o amigo. Estive a observá-lo enquanto andava pelas ruas da cidade, até essa praça.
Seu comportamento! Meio errático. Meio fugaz a sua lucidez. Às vezes cantarolando. Às vezes recitando um poema. Outras vezes sorrindo, um sorriso enigmático. O amigo está debilitado mentalmente?
Foi só então que o poeta se deu conta de que
havia mais alguém sentado ao seu lado, naquele banco.
Com uma lucidez espantosa. Com um olhar mais
lúcido e vívido que nunca antes, o psicólogo havia encarado, o poeta falou. Sua voz era clara, de uma clareza inaudita.
- Agradeço, amigo, pela preocupação com o meu
estado. É bom saber que alguém se ocupa com a nossa
saúde, sobretudo a saúde mental. Mas tranquilizo o amigo
nesse tocante. Nunca estive tão lúcido. Acaso o amigo
perguntaria a um peixe o que há no mar que o encanta?
Perguntaria a um pássaro o que há no ar que o encanta?
Simplesmente o peixe nada porque precisa. O pássaro voa
porque precisa. E o poeta se ensimesma porque precisa.
Mas ele ama a humanidade que há nele, ele ama o ambiente humano que o embebe. Assim como o peixe e o pássaro amam o ambiente que os envolve. Assim é, meu amigo.
E o poeta se levantou. Tomou uma ruela daquela
praça e seguiu em seu andejante devaneio. O psicólogo
ficou, tentando assimilar as palavras que há pouco chegaram aos seus ouvidos.
* Conto escrito pelo Acadêmico Valdecir de Oliveira Anselmo

Etnias se estreitam agora
Para culturas comungar
Que a intolerância lá fora
Fique só, a resmungar
Unidades num contexto
De grupos em relação
Para formar fenotexto
Escrito a mais de uma mão.
* Poema escrito pelo Acadêmico Valdecir de Oliveira
Anselmo
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A Felicidade nas Redes Sociais*

Vulcões em Erupção*
Esperas, renúncias, sonhos adiados,
projetos interrompidos... Mas não
Textos
deixam de existir; estão lá, aguardando o que Aristóteles explicava: a
Literários
transformação da potência em ato.
E como é difícil alimentar a espera!... Tanto tempo... Parece infindável. No entanto, um dia se basta e,
de repente, o passo transcende; o
contido transborda dos limites e
acontece. E já não é possível confinar ações. Sem licença,
nem consentimento, vêm em turbilhões, arrebatadoramente. Não se pode represar a vida que hiberna, mas deseja
cumprir sua missão. Estava em gestação... Vem com a força
do seu destino. Aflora no agora, vence o desespero em eclosão.
E como explicá-lo?
Flui como uma cascata de palavras que tentam elucidar o inexplicável enigma das emoções. São: a fúria silenciada; o atropelo das decisões alheias; a profissão interrompida
pelo desvio de percurso; o amor negado; expressões proibidas; o sequestro dos seus sonhos; sofrimentos sublimados...
Mas a história que pretende acontecer nos tira o
sono e nos desafia a trazer a novidade. Assim, acorda, entre
estresse e rupturas, a liberdade; mobiliza a gestão de mudanças; incita a tensão derramada em gestos; ativa a convulsão social.
Então, já não é prudente negligenciar gritos reprimidos; causas que sangram injustiças; a necessidade paradoxal
de vir em impressionante fuga.
E como, com tantos danos, retomar a normalidade?
É normal quem age segundo as normas, instituídas em tempos e contextos. Elas, as normas, nos mandam tolerar e... a
lidar com os problemas, superar obstáculos, não sucumbir
às pressões e, ainda, manter certo equilíbrio emocional. O
que é isso senão resiliência? Porém, a transformação operada não nos traz ao ponto de partida, pois o eu nunca volta
o mesmo. Fica, depois da catarse, aliviado, complacente na
arte de esperar, em paz consigo mesmo. Contudo, não se
engane e não se perca em ingenuidades: há um universo
subliminar à espreita. No mundo apaziguado, a realidade
nos arrebata do suspense: vulcões, embora adormecidos,
podem voltar a ser ativos. Sem promessas, sem avisos, nem
censuras, explodem em grandes erupções....
Os governos deveriam estar atentos às emoções, que
podem ser devastadoras, mas, sobretudo, transformadoras.


Crônica escrita pela
Acadêmica Tania Scuro Mendes

A comunicação entre os homens, seres gregários, isto é,
que precisam conviver em grupos sociais, é uma característica do
Homo sapiens sapiens. Aprimoramos filogeneticamente, ou seja,
com o desenvolvimento da espécie, a função semiótica, que nos
permite representações mentais e, com isso, a comunicação. Desde as pinturas rupestres, feitas nas cavernas dos homens préhistóricos, até a comunicação digital, os meios e formas para fazêla se sofisticaram e se dinamizaram.
A cultura digital abriu novas possibilidades comunicativas
e, hoje, de nossos lares, ambientes de trabalho e de muitos lugares sociais, podemos estar conectados com o mundo, especialmente mediados por nossas interações com a internet. O mundo
entra – às vezes invade – nossas casas e também a nós e, sempre
homens comunicativos e agora em rede, podemos estar no mundo, pelo menos virtual. Mas o que, como, por que, para que comunicar?
Já não é razoável deixar de admitir os múltiplos benefícios da comunicação articulada nas redes sociais virtuais. Sem
elas, é bem provável, não teria se propagado, em curto espaço de
tempo, a Primavera Árabe, que tirou vários países de ditaduras e
tiranias; campanhas de caráter social não atingiriam tantas pessoas; não teríamos acesso, em tempo real, a informações e notícias
relevantes. Porém, com um acesso rápido a algumas redes sociais,
é fácil encontrar inúmeras formas de comunicação – mensagens
escritas, fotos, vídeos – que não expressam mais do que a publicação de vidas privadas. E são fotos, fotos e mais fotos..., revelando e demonstrando os tamanhos do sucesso e da felicidade
como pessoas, amigos, mães, pais, profissionais..., que são expostos a público.
Os anônimos ganham espaço e parecem sair de suas
vidas cotidianas, rotineiras e, por que não, sem vitórias, para se
focarem diferenciadas e angariarem a atenção de uma plateia que,
em vez de aplaudir, curte, compartilha e, algumas vezes, comenta.
Por isso, tudo precisa ser registrado e postado na rede,
sob pena de algumas pessoas não serem vistas e admiradas como
seres realizados e felizes. Mas por que essa necessidade, quase
insana, de publicar felicidades?
Será que tais pessoas estão tão ávidas de autoafirmação,
que precisam de recompensas pelo vazio de sentidos, preenchidos com os modelos de alegria, de amizade, de família, de realização profissional, que vigoram nas imagens sociais e que, por
exemplo, os “face-amigos” ajudam a
reforçar? Será que essa demanda por tais
postagens não se dá pela pura necessidade do desejo de ser feliz, reconhecido,
admirado – por vezes, invejado – na vida
social?
No âmago desse comportamento que se tornou um fenômeno
social, o mesmo e primitivo sentimento
gregário, reproduzindo, reiterando, reinventando o propósito de se destacar na
multidão.



Crônica escrita pela
Acadêmica Tania Scuro Mendes
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na coragem não correspondida;
e minhas vidas clandestinas
expulsas em praça pública.
Ninguém precisa anunciar meus nadas,
nem julgar pérolas partidas e perdidas.
Mas o sonho esqueceu de acordar,
porque deseja viver.
Tenho notícias do que penso;
e “uni-versos” a reinventar.

Das Estrelas*
O ponto a iluminar todos os portos
habita a lua que ainda levita de amor!
E o universo se interroga,
vasculhando a procura:
Literários
o cérebro tem alma?
Onde mora a resposta, quase sempre
equivocada,
a um passo de ser ou não ter?
Sua esperança é o rastro de dia,
um pouco de nada,
a sobra de tudo
o mais que há por vir.
A incompreensão verte silêncios,
tropeça no tapete de estrelas
a deslizar no enfim.
Sobrevivente, o desejo nostálgico do recomeço
sem trilhas, sem tempo
na gota de saudade
cristalizada em sono.
O reencontro etéreo é ponto e vírgula.
O resto é fonte, autoria
que virá no ainda.
Das estrelas tudo é teia espiralada,
pontilhada pela indecisão
de não se saber.
Qual o sentido de cada humanidade?
Nas reticências... ecoa a voz universal
e a intimidade dos sussurros.
O que vim fazer aqui?

Textos

Há um sopro de luz
no direito da Fênix ao tempo
que a vida está a contar.

Outros caminhos*
Cidades pousadas no dia do ontem...
Acontecimentos distraídos.
Sonhos exilados no labirinto de enredos proibidos.
Amigos esquecidos.
Ecos consumidos.
Poesias perdidas.
Por onde andamos
enquanto a vida acontecia?
Caminhos ficaram
e nos perdemos de nós mesmos.
Para além das palavras,
a inconstância incontida, confundida;
fronteiras que desejam viajar;
a decisão da procura;
a hora que cabe no minuto de espera;
a saudade do que desejamos ver;
contornos de tramas e dramas na espiral do tempo;
a alma de projetos que nos habitam;
o desejo de sobrevivermos à história perene.
Que marcas plantamos de nós mesmos?

Entre parêntesis*
O dia ressuscitado da espera
desafia...
Uma história se dobra
no tempo:
recorda de si.
Flagra o que poderia ter sido
e calou.
É projeto inacabado:
estrofe sem versos;
partitura sem música;
enredo sem tramas.
Vida censurada.
Do reencontro com a história prometida
um coração cansado
de aguentar.
Quem falará por todos em mim
nesta infinita rede de injustiças?
Clamo a ousadia indiscreta



Poemas escrito pela
Acadêmica Tania Scuro
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O que aprendi com a
morte dos meus pais*
Textos
Literários

O distante horizonte nos alcança
e nos flagra distraídos.
A vida se destina a ser
e a esmorecer, sem pátria, nem mátria.
O dia nos acorda órfãos,
e os elos nos fazem infinitamente

sós.
De tudo, a ausência;
denuncia a doentia onipotência,
rouba a dignidade, o corpo que perdemos.
Mas até a morte é relativa,
e as pessoas sobrevivem, solenes e etéreas,
nas memórias vivas.

Do que sei da vida:
a distância chega
e o tempo se dobra
sobre alguma dimensão, escondida de nós.
E não há outros possíveis para reviver
o passo interrompido pelo inusitado.
O eterno se esgota de si,
diluído em líquidos momentos.
Já não é sensato duvidar:
sempre o tempo, mas não perdoa, não espera,
sequestra a identidade e se esvai sem explicar.
O que fica ... é o enfim.

ver-se reconhecida na multidão
de talentos anônimos,
reprisando o direito
ao justo valor.
Apaziguada.

Enquanto, o apelo essencial
sangra a alma
que chora a demora:
sou a janela
prestes a alçar voo,
ainda não aberta.
E espero no desespero do tempo
com o coração disparando projetos.

Notícias em vozes
procuram ouvir as palavras certas;
sentir o respeito às conquistas obreiras
da idade, da identidade.
Vontade incontida
na urgente espera.
Mas a solidão pergunta:
o que fiz com o que fizeram da minha vida?

“O eterno se esgota
de si, diluído em
líquidos momentos.”

Urgente espera*

Desejos... andarilhos
de mudar a história
de versos pensados, nunca escritos
pelo tempo perdido com a pressa
de espiralar o elo;
a oportunidade;
desatar a espera.
Chegar.

Ainda sou a hora sobrando
no minuto com pressa de viver.
Louca ansiedade; a prioridade de ser;
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Textos
Literários

PUMA PIÇANGOÉRA,*

TAMARACÂ RENDÁBA

retalho de pano,

no campanário

pedaços

as pedras e o bestiário

de muitas paisagens

falam.

tenho passado

***************

à procura de
CAÃ

Montanha acima

o mato espesso

montanha abaixo

e o campo

Sísifo e eu rolamos

perdendo-se

ITAPAJÉ,

da minha vista

a pedra do profeta.

as pegadas das gentes

Pedra bruta

que falam

e pedra de toque

línguas diferentes.

e pedra de tropeço

***************

e pedra de sapato
e pedra de armas

Descanso

e pedra de cevar

sob uma boa sombra,

e pedra de escândalo

algumas crianças desenham

e pedra de fogo

outras recitam poemas

e pedra de raio

uma menina

e pedra de sabão

de trança

e pedra de sal,

conta histórias.

a pedra que eu procuro

GUATAÇÁBA

no silêncio escuro

à viagem

ITAPAJÉ

está apenas começando

a pedra da profeta

nos livros pendurados

ela não existe mais.

nos galhos
da árvore santa.
Toca o sino

***************

40
Dante

Textos
Literários

UBYTYBA

a resistência maleada

monte acima

pela água das marés

monte abaixo

lavando os homens

Sísifo me ensina

e as calçadas

a rolar pedras

YG APÔ AÇU

entre as gentes de cores

as águas vivas.

e línguas diferentes

***************

entre o ouro e o couro
e os bois e os asnos

GLOSSÁRIO

de carga
e as árvores engalhadas
e os bordados
e as pedras,
todas filhas
da mística pedra de Mégara.

CAÃ – Mato espesso, folha, árvore, erva
GUATAÇÁBA – Viagem

ITAPAJÉ – Pedra do profeta

PÚMA PIÇANGOÉRA – Retalho de pano
TAMARACÂ RENDÁBA – Campanário
UBYTYBA – Monte
YG APÔ AÇU – Água viva
***************

Pelos descaminhos
eu aprendo
a lição das pedras,
brincando de amarelinhas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 – BARBOSA, Pe. A. Lemos – Curso de Tupi Antigo.
Rio de Janeiro: Livraria São José, 1956.

***************

2 – DICIONÁRIO – Portuguez-Brasiliano e BrasilianoPortuguez. Reimpressão integral da edição de 1795, seguida da 2ª parte, até hoje inédita, ordenada e prefaciada por
Plínio M. da Silva Ayrosa. Autoria comprovada Frei Onofre.

As velhas trilhas dos goianás

3 – MELLO, Octaviano. Dicionario Tupi Português Português Tupi. São Paulo: Editor Folco Masucci, 1967.

com os pés de moleque.

incertas e movediças
transformam-se em estradas
depois em muros, casas

CONTINUAÇÃO NO PRÓXIMO NÚMERO DA REVISTA

e calçadas
guardando a memória
da pedra
em “sua carnadura concreta”
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Momentos na Vida de
Uma Mulher*

Quase no limiar dos anos trinta, fui mordida por
um cachorro louco. Tive que mudar-me para Porto Alegre

Textos
Literários

Segundo Momento

Na vida de cada um de nós,
acontecem muitos momentos dignos de registro. Na minha, além de
outros, houve estes que, de alguma
forma estiveram ligados entre si,

mesmo que, à primeira vista, isso pareça não ser verdade e
que muitos sejam os anos que separam um fato do outro.

a fim de fazer o tratamento antirrábico. Durante a época
em que permaneci na capital, trabalhei como costureira,
fiz muitos amigos e até conquistei o Alfonso, que se tornou meu namorado. Com ele e nossos amigos, conheci
a praia, o cinema e tive muitos momentos prazerosos.
Findo meu tratamento, retornei à minha cidade. A distância entre Alfonso e eu, colocava dúvidas sobre nossa vida
em comum.
Num domingo de manhã, minha amiga Adélia e eu
resolvemos ir à missa das dez horas, na catedral
Sta Teresa. Depois da missa, era costume passear na praça

Primeiro Momento
Acompanhei minha irmã ao Hospital Del Mese para

Dante Alighieri. Esse passeio chamava-se FOOTING - os
homens ficavam sentados nos bancos da praça e nós, mulheres, caminhávamos para cima e para baixo, lançando

visitar a esposa do sobrinho de seu marido que estava tendo

olhares mais longos a algum rapaz que nos interessa-

dificuldade para dar à luz o seu primogênito. Naquela épo-

va. Naquele dia, eu me sentia linda. Recém chegada da

ca, metade dos anos trinta, quase não se ouvia falar em ce-

capital, estava trajando o que mais estava na moda: saia

sariana e as parturientes sofriam muito para ter filhos de

azul, justa, logo abaixo dos joelhos, com uma discreta

forma natural. Às vezes, os mesmos eram tirados com uma

abertura rente à bainha, na parte de trás, sobrepunha-se à

espécie de pinça. Mas, mesmo demonstrando toda angústia

blusa de seda branca, fechada na frente com pequenos

e sofrimento pelo qual estava passando, Alfonsi-

botões forrados com o mesmo tecido e enfeitada,

na conseguiu sorrir e conversar conosco.

em ambos os lados, com delicadas nervuras que iam desde
os ombros e se escondiam sob a saia. Meias de nylon cor

Num momento em que minha irmã confabulava com

da pele com a costura atrás da perna. Os sapatos, minha

a enfermeira, minha nova amiga pegou minha mão e, olhan-

filha, eram pretos, da mesma cor da pequena bolsa que eu

do-me nos olhos, disse: "Queira Deus que, se eu mor-

carregava na mão, junto com o casaco, e tinham saltos

rer, meu marido tenha a felicidade de casar contigo. Sei que

chamados Luiz XV. Sobre meus cabelos loiros, um mi-

serás uma boa mãe para meu filho". Pouco depois, Maria e

núsculo chapeuzinho enfeitado com tule preto. Então,

eu saímos do quarto. Nos meus ouvidos ainda soavam as

senti olhos sobre mim. Não apenas dois. Eram quatro os

palavras daquela futura mãe.

olhos que me acompanhavam. Deles, o par que mais me

Naquela mesma noite, Alfonsina faleceu e levou seu filho
junto.

chamou atenção, foram os do baixinho que cochichava
algo, no ouvido do rapaz mais alto. O baixinho fez meu
coração bater mais forte.
Adélia me disse: “Lina, só faltam quinze para o
meio-dia”. Sem olhar para trás, fomos embora.

42
Dante

Terceiro Momento
Pois é, minha filha. Eu já não

Textos
Literários

aguentava mais aquele falatório,
principalmente da tua tia Maria:
"Olha minha irmã! Você está per-

Durante a mesma, eu me vi num lindo campo, cheio de
luz, grama e flores. Duas crianças, um menino e uma menina corriam na minha direção. Eu ia correr ao encontro
deles, quando ouvi alguém me chamando: "Volta Lina,
volta!". Acordei.
Dias depois, antes de sair do hospital, Falei com o

dendo tempo esperando que o Alfonso se decida se quer ou não casar

médico e perguntei por que ele me chamara de vol-

contigo. Ele só veio uma vez te

ta. Resposta: "A senhora ainda tem uma grande missão a

visitar. Depois, só cartas. Quero que

cumprir".

conheças o sobrinho do meu marido. Aquele que é viúvo.

Dois anos depois Lucí, você nasceu.

É um rapaz bom... trabalhador... Também filho de imigrantes como nós.

Esta é minha homenagem, em memória, aos protagonistas deste conto, Lodovino e Pascoalina, meus pais.

Algum tempo depois escrevi para o Alfonso contando que havia conhecido outro rapaz. Recebi a seguinte resposta: "Quem quer sentar em duas cadeiras, acaba sentando
no chão". Respondi: "Deus me mostrará em qual cadeira
devo sentar. Aquele que vier primeiro até mim, será meu
esposo". Mais de um mês se passou. Certa manhã, mal o dia
havia raiado, fui acordada com uma batida na porta. Era o
Vino, sobrinho do meu cunhado. À tarde, chegou uma carta do Alfonso.
Casei com o Vino, o homem que na Praça Dante,
me cativara com seu olhar e sussurrara no ouvido do amigo:
"Olha só que linda! Nem que fosse a única mulher, na Terra, ainda solteira, eu casaria com ela. Perto dela, eu sou um
João Ninguém. Até falta um botão na minha camisa".

“Num domingo de manhã, minha amiga
Adélia e eu, resolvemos ir à missa das dez
horas, na catedral Sta Teresa. Depois da
missa, era costume passear na praça Dante
Alighieri. Esse passeio chamava-se
FOOTING - os homens ficavam
sentados nos bancos da praça e nós
mulheres, caminhávamos para cima e para
baixo, lançando olhares mais longos a
algum rapaz que nos interessava.”

Último Momento
Muitos anos se passaram, Vino e eu fomos morar em
Lages, Santa Catarina. Um ano depois de casados, tivemos
uma filha. Nasceu com oito meses. Poucas crianças que
nasciam com oito meses de gestação sobreviviam. Nossa
Solmi morreu com um mês de idade. O mesmo aconteceu,
quatro anos depois, com nosso Nelson. Então, fiquei muito doente. Voltei a Caxias, onde passei por uma cirurgia.



Conto escrito pela Acadêmica Luci Barbijan
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Italian...*
Textos
Literários

- Vó Gema, me conta uma história? Adoro ouvir suas histórias, elas
me fazem viajar...

- Ah, já te contei tantas, e, depois,
minha memória não ajuda mais. E
está na hora de você dormir, amanhã tem de acordar cedo para a escola.
- Só mais uma, vai, prometo que depois vou dormir!
-Vá bene... Mas antes vou me servir de mais um chimarrão!
Acho que não te contei como foi a viagem de navio...
- Contou, mas pode contar de novo.
- Oh, sim, contei, que cabeça a minha. Io recordo que
rolou algumas lágrimas desse rostinho lindo. Bem, então, vou contar a
parte que falta. Decidimos vir para o Brasil perchè ao teu avô prometeram uma terra rica, onde corria mel e havia fartura. Recordo bene quando ele chegou correndo pra me contar isso, eu
estava debaixo de uma amendoeira, ele pegou em minhas mãos, seus
olhos brilhavam de esperança em me dar uma vida digna. Não tínhamos o que temer, não iríamos sozinhos, os Carminati, os Lazarini e
os Zanella também iriam. Fazíamos planos. Tudo na América estava
pronto, era só começar. Éramos tão apaixonados e jovens que nada
era impossível, desejávamos uma nova vida e nada nesse mundo iria
nos fazer mudar de ideia e desistir de ir para o País das Maravilhas,
como assim era chamado..
- Que lindo, Vó, eu também quero me apaixonar
assim!
- Mas o amor, minha neta, tem de ser muito forte
para tudo superar!
Na Itália, éramos pobres e famintos e começamos a
bordar sonhos com dias melhores no Brasil, só que, ao chegar, a realidade era outra, e com ela veio a nossa decepção,
tudo tinha de ser construído a partir do nada, apenas da
terra. E os nossos sonhos tiveram de ser adaptados à nova
região e às necessidades imediatas de sobrevivência. Mas o
sangue italiano sempre falou mais alto, arregaçamos as mangas e fomos ao lavoro. E quanto lavoro!

- O que você fazia, Vó? Ajudava o Vô?
- Fazia tudo querida! Trabalhava muito mais que o
teu avô. Madrugava para os trabalhos de ordenha, preparava a refeição matinal – que levava para a roça, e já ficava
para trabalhar –, depois corria para casa preparar o almoço. Limpava a casa rapidamente antes de voltar para a
roça. Ao entardecer, tratava os animais. À noite, fazia o
jantar, prensava o queijo, remendava as roupas puídas e,
finalmente, as preces. Tudo isso feito, muitas vezes, com
um filho no colo e outro no lado. Sem domingos, sem
descanso. Mas não me arrependo, nem um minuto, per la
nostra vita estava disposta a tutto e a todos. Ah, quanta saudade
do Enrico! Mio amore!
- Vó, como a senhora aguentava tudo isso?
- Com fé e trabalho, netinha, tudo o que se planta
dá. Toda dedicação é recompensada. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Em Deus só há luz, nunca a desesperança
ou o abandono.
- Trabalho, trabalho, trabalho, ufa! Não existia
balada pra se divertir?
- Querida, o quê?
- Dança, Vó, vocês não dançavam, não se divertiam, só trabalhavam?
- Sim, existia o filó.
-Fil... o quê?
- Filó. Era o encontro de famílias na casa de alguém. Ali a gente rezava, parlava, cantava, fiava a lã de ovelha,
- por isso o nome filó - fazia trabalhos manuais, a dressa - trança de
palha - para fazer chapéus, cestas e bordados e era onde buscávamos
força para seguir adiante no lavoro. O filó ajudava a diminuir a
solidão e a saudade dos familiares que ficaram na Itália.
Quando a gente saía de casa cantando, teu avô
levava um lampião para iluminar o caminho e, ao mesmo
tempo, para espantar o medo dos animais, o medo da
floresta, e também para que os vizinhos ouvissem e se
juntassem a nós.
No Filó, após a reza do terço, os homens iam para
um lugar para jogar cartas, bere vin, tratar dos negócios, fazer instrumentos de trabalho e contar causos.
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A gente comia pinhão, batata doce,
amendoim, pipoca, sfregolá.
Sfrega o quê?

Textos
Literários

Ahahaha, sfregolá ou fregolá,
dá para dizer dos dois jeitos. É uma
deliciosa receita que minha mãe, na
Itália, me ensinou a fazer. Um dia,
nós vamos fazer.

Ah, Vó, mais trabalho no
filó! E quem te ensinou a fazer a polenta deliciosa que só a
senhora sabe fazer?
A necessidade. Mas tutto valeu a pena. Os sonhos foram
se construindo, as amizades acontecendo e crescendo, a convivência com
outras culturas, foi um aprendizado. Essa mistura, Giulia, que fizemos entre o churrasco, o macarrão, o galeto, o sagu, o vinho e o chimarrão é o que nos fortalece e identifica nosso jeito de ser, alegre, hospitaleiro, forte, altivo, de fibra e de determinação pelo trabalho. Mas por
hoje basta de histórias.
Vó, tenho orgulho de ser sua neta. Quero ser como
você, doce e, ao mesmo tempo, essa mulher de fibra. Boa
noite, Vó!
Fui dormir com a meiga imagem de minha Vó, seus
cabelinhos brancos curtinhos, seu olhar azul angelical, as
marcas do tempo de sonhos, angústias, alegrias, temores,
tristezas e do trabalho em seu rosto, as mãos calejadas, mas
cheias de bondade que tocaram meu rosto com delicadeza e
um coração cheio de saudades e amor infinito pelo meu avô
e de uma vida construída juntos, revelado pela única lágrima
quase imperceptível que caíra em minha testa no beijo. Ainda pude ouvir, um suave “Buonanotte, querida” e a frase meio
distante, “você já é uma ragazza de fibra perquè teu sangue é italiano”, no apagar da luz e um fechar de porta.

“Na Itália, éramos pobres e
famintos e começamos a
bordar sonhos com dias
melhores no Brasil, só que,
ao chegar, a realidade era
outra, e com ela veio a nossa
decepção, tudo tinha de ser
construído a partir do nada,
apenas da terra. E os nossos
sonhos tiveram de ser
adaptados à nova região e às
necessidades imediatas de
sobrevivência. Mas o sangue
italiano sempre falou mais
alto, arregaçamos as mangas
e fomos ao lavoro. E

quanto lavoro!”

Já sonolenta, ainda consegui agradecer.
...Grazie a Dio, Vó! Com muito ORGULHO!
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Águas de março*
Textos
Literários

Ao reverenciar a mulher, lembro em
especial das avós e bisavós de minha
etnia. Mães com elevado número de
filhos, pois tiveram a incumbência
de reproduzir para povoar e fomentar a mão-de-obra necessária para a
lida na terra.

Mulheres que, desde muito cedo, confeccionaram
enxovais com rendas, bordados e crochês em tecidos de
algodão branco, para depois mergulharem no prometido
mar de rosas, que nem sempre eram vermelhas.
Elas que usaram lenços e aventais, despertaram amores e encantaram as aves que distraidamente gorjeavam,
e com elas se identificavam, pois juntas percorriam distâncias em meio a trigais e milharais para alimentar suas crias.
Mulheres heroicas que, diante dos partos difíceis,
tinham somente a mãe Maria a quem recorrer e que, exaltando a fé diante das imagens mais sagradas, pediam proteção e ajuda para enfrentar dificuldades.
Seres fortes que a ferro e fogo lavaram, passaram,
cozinharam, costuraram rezaram, deram banho nas suas
crianças e foram para a lida na roça, sem que houvesse qualquer recurso para auxiliá-las nos afazeres.
Mulheres afetivas que permanecem na lembrança
dos filhos, netos e bisnetos, pelas demonstrações de afeto
que brotava do colorido de suas almas e corações, enquanto
confeccionavam bonecas e bichinhos de pano para agradálos, e casaquinhos de lã que serviram para aquecê-los nas
noites mais frias dos invernos do sul. Por isso, ainda hoje
são lembradas por uma beleza interior fascinante, que tão
bem souberam cristalizar.
Seres especiais que continuam em nossa memória,
não como reminiscências, mas como ninfas, que nos retratos em preto e branco, fixados às paredes, emitem a cor
intensa das suas auras, o verde dos olhos que incitava para a
esperança, e o azul que fazia acender o céu dos seus amanheceres, para os dias de intensa labuta nas terras cobertas
de parreirais.
Nas fotografias percebe-se a sutileza e serenidade
dos olhares que ainda permanecem. O tempo, inerte, não as
envelheceu e não apagou, nem diminuiu a força interior e a

coragem que tiveram para enfrentar a vida com os obstáculos da época em que viveram.
Pessoas que também carregaram desejos, vontades
e vaidades que, por vezes e circunstâncias, precisaram ser
reprimidos, porque viveram em tempos em que a condição de mulher ainda era de opressão e submissão.
Fêmeas tímidas e recatadas nas noites em que se
deram pela primeira vez, ou mais ousadas, que romperam
padrões da época. Mulheres de cabelos negros, claros ou
grisalhos, lisos ou ondulados, que sempre tinham alguém à
sua espera: em casa para chamá-las de mãe; na cama para
chamá-las de minha mulher, e no filó para chamá-las de
comadre. Alguém sempre as aguardava, desejando a presença para uma palavra, um consolo, um afago, um almoço.
Mulheres que, com sua capacidade para a diversidade de funções, também construíram jardins repletos de
lírios, cravos, rosas e dálias para, depois de colhidas e observadas entre as mãos calejadas, serem entregues aos que
desejavam demonstrar carinho e afeição.
Mulheres que recitaram belas canções e cantigas de
ninar para fazerem anjos adormecerem. Enfeitaram os
jardins da vida carregando filhos no ventre, o tom mais
carmim nos lábios e flores entre as mãos deformadas pelo
trabalho e que, como as águas de março, tão bem souberam fazer os verões do passado, sem que no presente as
tenhamos esquecido.
Heroicas mulheres, estejam onde estiverem, sintam
-se abraçadas por todos nós, seus descendentes, sem obstáculos, sem restrições e sem distâncias.
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A vila de minha
infância*
Textos
Recordações ainda me fazem ouvir o
estridente canto das cigarras, que em
março, num esforço indescritível,
deixavam os dias festivos e inquietos,
enquanto o sol intimidava o azul do
céu que se despedia do verão. Era na
vila conhecida por nome de árvore
campeira, de pequeno fruto que a ornamenta onde tudo acontecia.

Literários

Lá estava a velha igreja de pedras, silenciosamente
guardando as imagens, e jamais desvinculada da imponente e
respeitada voz do Padre Pedro.
Próximo à igreja, a minha casa e a biblioteca da escola
com obras de Monteiro Lobato que, incluída como letras nas
páginas, eu viajava com Emília até onde o sonho e a imaginação permitisse.
No hotel da Iria não eram definidas as estrelas, pois
agradava tanto aos visitantes que poderia ser classificado com
todas as estrelas do céu que enfeitavam as noites da vila.
Apolônia, gordinha, baixinha, grisalha, não dispensava
o vermelho nas unhas e a companhia do gato Bichano na sala
de costura. Guardava um punhado de piadas na manga, para
fazer a sua Praça da Alegria pela graça que ela mesma encontrava nelas.
A misteriosa bolsa preta que a parteira Ema carregava
apressada, quando um descendente dava sinais de vir ao mundo.
As doces receitas que faziam Valdomira aquecer os
fornos a lenha aguçando paladares.
A chegada do circo quebrava a rotina, alegrava e empalidecia a criançada.
As Festas do Divino que, com peculiaridades de origem portuguesa, reuniam os moradores.
Os bailes em que Adelar e Oneide incitavam, com a
vanera e os xotes, a dança das prendas e gaúchos.
As boiadas acompanhadas pelo berrante dos tropeiros
e o som das patas desfilando, sintonizado e pomposamente em
ritmo cadenciado.
As presenças do vento minuano, do quero-quero e da
gralha azul. Um invadia os ranchos e estâncias, outro cantava e
a ave preservava o alimento enquanto ia reproduzindo pinhei-

rais.
O conto dos "causos" nas rodas de chimarrão que
agitavam e arrepiavam as noites envolvidas com misticismo.
A astúcia e peraltice da meninada que me surpreendia
por ser mais tímida e recatada.
Os banhos de rios interrompidos por pescarias e
lanches debaixo das árvores, onde sonhava encontrar dentro
delas tesouros escondidos.
O pote de biscoitos, as flores coloridas de crepom
com que vó Amábile, tia Laura e tia Júlia decoravam o sótão
da casa de tábuas largas, com jardim de dálias, para nos receber. Era sempre uma festa!
A velha carreta do vô Aristides que, com o ranger das rodas e
a força dos bois, transportava o carvão da fornalha, que era
rodeada por ovelhas branquinhas, que contrastavam no cenário campeiro e provocavam eco nas matas.
Os patos do lago, cujas águas moviam o antigo moinho em que pulávamos nos montes de milho, aos cuidados
da Romana, que não poupava atenção e pratos de leite para
seus gatos gordinhos.
Ah! Maravilhosos protagonistas da vila de minha
infância!
Mas onde estarão as árvores, os rios, a misteriosa
bolsa preta, o Bichano, as ovelhas, os patos, as cigarras, a
gralha azul, o canto do quero-quero, os biscoitos da vovó, as
flores da tia Julia, o picadeiro do circo e os parceiros das
brincadeiras? Que lembranças e imagens multicores terão as
crianças que ficam aprisionadas, com biscoitos industrializados, videogame, tevês, computadores e brinquedos eletrônicos, compensando carências e ausências, tendo amigos virtuais, comandados por botões que fazem só as vontades? Que
tolerâncias terão ao relacionarem-se com humanos, não manipulados por botões? Que implicações isso trará nos futuros
relacionamentos afetivos? Creio que para as consequências
encontraremos o "poder do consumismo e a busca das ilusões perdidas", como os grandes vilões. Natureza e afetividade; necessária cumplicidade! Talvez ainda haja tempo!
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Entre o Real e o
Virtual*
Textos
Literários
Hoje eu estava caminhando pela rua
e, incomodada pelo intenso movimento de vai e vem das pessoas que
se acotovelavam nas calçadas, fui
tomada pelas lembranças de minha
juventude, quando as pessoas não andavam sozinhas e carrancudas a caminhar apressadas pelas calçadas, sem “ver”
sequer quem passava ao seu lado.

Prefiro minhas amizades reais, que me alegram e me decepcionam na mesma medida em que eu faço com elas:
que posso abraçar, olhar dentro dos olhos e revelar meus
medos sabendo que sou entendida e acolhida; que posso
xingar quando não concordo com suas atitudes, sabendo
que no momento seguinte teremos o aperto de mãos da
compreensão de nossas falhas e do perdão. Não nego o
valor do virtual, mas não podemos esquecer que vivemos
num mundo real.

“Todos andavam
acompanhados por
amigos ou familiares e,
quando se encontrava
alguém conhecido, era
costume, até mesmo,
atravessar a rua para
cumprimentar o amigo e
trocar “dois dedos de
prosa”.”

Naquele tempo não era comum ver pessoas sozinhas. Todos andavam acompanhados por amigos ou familiares e, quando se encontrava alguém conhecido, era costume, até mesmo, atravessar a rua para cumprimentar o amigo e trocar “dois dedos de prosa”. As pessoas passavam
umas pelas outras sorrindo e trocavam apertos de mão ou
abraços para significar a amizade e o carinho que sentiam
umas pelas outras. Parecia, mesmo, que a palavra solidão
não existia fora do dicionário!
De repente eu senti saudades... das caminhadas,
nas tardes de verão, com o grupo de amigas pelas ruas da
cidade, com a desculpa de fazer a compra de qualquer coisa,
apenas para ter o prazer de desfrutar da companhia umas
das outras e conversar, e rir de tudo e de nada. Senti saudades das tardes de inverno, quando a gente se reunia para
estudar e, no meio da seriedade dos assuntos, se fazia uma
pausa para o lanche - um delicioso café acompanhado por
bolo, biscoitos e muitos risos. A alegria e a tristeza de uma
eram compartilhadas por todas. Sofríamos e sonhávamos
juntas; a vida parecia sempre uma festa da qual ninguém era
excluída.
Tínhamos inúmeras amizades e não pensávamos
em solidão, estávamos sempre juntas em tudo. Eis que veio
o progresso, a televisão, o computador e, por consequência,
o e-mail, o blog, o Orkut, o Twitter e outros “bichos” mais
que estabeleceram distâncias entre as pessoas. Hoje os jovens “pensam” que estão juntos porque se comunicam pelo
MSN, mas não percebem o quanto estão sozinhos porque
não há a proximidade física, não há o toque da mão amiga,
o calor do abraço fraterno, nem o carinho do beijo sem
segundas intenções - é tudo virtual!
Receio que até o dicionário tenha transformado o
conceito de solidão - será que existe solidão virtual?... Dizem que existe amizade virtual - amigos de quem não temos
uma infinidade de informações importantes como o calor
de suas mãos, a gama de sons de sua voz, a intensidade do
seu olhar, entre outras...
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Foto Escrita*
Textos
Literários

Domingo de Páscoa. O dia ressuscitou lindo, quente e propício para o
passeio de trem.
O sino da única torre da igreja anunciou onze horas. Hora de fazer
uma foto e registrar o encanto de
transitar por uma cidade que parou
no tempo.

Sentindo-nos, eu e minha esposa, como personagens
de alguma história da primeira metade do século passado,
vislumbramos o local mais romântico: o lindo coreto no
centro da praça.
Lá estava ele, imponente entre as árvores tingidas
pelo sol, cercado de bancos branquinhos e de flores perfumadas, que convidavam a pertencer àquela cena.
Mal subimos os degraus do coreto, percebemos que
o banco vizinho ao cenário de nossa foto estava ocupado
por três pessoas. Buscando o melhor ângulo e a iluminação
mais adequada, percebemos também que tais pessoas tratavam-se de três bêbados.
Ouvimos, silenciosos e atentos, o diálogo por eles
travado. Para transcrevê-lo, não usarei, aqui, as palavras - na
verdade palavrões - por eles pronunciadas, pois manchariam esta escrita. Então, os substituirei pelo adjetivo
“fracassado”. Imaginem o que ouvimos!
O primeiro bêbado, sentado à esquerda do banco
da praça, diz:

- Sou eu que a família me deixa para eu beber!
Depois de ficar girando a cabeça de um lado para o
outro, acompanhando a disputa por quem era o maior
fracassado, o bêbado que estava sentado entre os dois
alardeia:
- Enquanto vocês não se decidem, eu vou começar
a beber minha pinguinha. Tenho que esquecer quem eu
sou. Vou procurar alguém que me dê um dinheirinho.
Ouvindo isso e lúcidos de que éramos nós os primeiros a serem procurados para alimentar aquela bebedeira, comunicamo-nos pelo olhar e fugimos de nossa foto,
que nunca foi feita.
Mas, para que a histórica cidade de Morretes não
se perca no meu passado, tiro a foto da minha lembrança
e a revelo neste conto.

“ O sino da única torre da
igreja anunciou onze
horas. Hora de fazer uma
foto e registrar o encanto
de transitar por uma
cidade que parou no
tempo.”

- Eu sou um... “fracassado”.
O bêbado da direita do banco rebate:
- Não, “fracassado” sou eu!
E o bate-rebate verborreico continuou:
- Não, disse o primeiro, sou eu!
- Sou eu!
- Nada disso, sou eu!
- Sou eu que deixo minha família para beber, diz o
da direita.
O outro retruca:
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Diálogos atemporais*
Textos
Literários

Pensativo, sentado na praça, cenas muito estranhas se projetaram de minha
mente.

Olhei para um lado e vi o grande poeta
italiano Dante Alighieri, concentrado,
escrevendo... Não pude ver o que redigia, mas, certamente, a musa Beatrice o
inspirava e muito teria a escrever sobre esse amor impossível.
Olhei para outro lado e agucei meus sentidos para observar melhor. Desejava poder escutar o que aquelas outras três pessoas estavam conversando. Perguntei-me sobre quem eram e, para
surpresa minha, descobri que se tratava de Júlio de Castilhos, Duque de Caxias e Rui Barbosa.
Júlio de Castilhos dizia que pertencer ao Partido Republicano Riograndense foi motivo de orgulho, principalmente porque
o levou a governar o Estado. Comentou, ainda, que se o seu partido existisse hoje, chegaria ao governo do Estado e à presidência
da República. Relatou seu carinho pela cidade de Caxias do Sul e,
por isso, a denominou de “Pérola das Colônias”. Por fim, destacou sentir grande honra de ser homenageado com o nome da
principal avenida desta cidade.
Duque de Caxias falava sobre suas batalhas e conquistas,
tantas vezes angariando a paz. Revelou que a mais difícil delas foi
apaziguar o Rio Grande do Sul, pois o povo gaúcho era muito
“chucro” e convicto de seus ideais. Contou que recebeu o título de
Barão de Caxias, quando entrou vitorioso na cidade de Caxias, no
Maranhão. Argumentou também que sentia orgulho de ver uma
cidade tão progressista chamar-se Caxias do Sul, justamente para
se diferenciar daquela e da cidade de Duque de Caxias, no Estado
do Rio de Janeiro, homenagens que lhe foram conferidas.
Rui Barbosa era mais melancólico: dizia-se injustiçado, uma vez
que a homenagem desta cidade do sul para sua pessoa causou
polêmica. Resolvido o impasse, Dante Alighieri reassumiu como
nome da praça principal da cidade, substituindo Rui Barbosa.
Enquanto essa interlocução se desenrolava, outra pessoa
se aproximava de Rui Barbosa, afirmando:
- “Você, um grande jornalista, político e jurista afamado,
já viajou o mundo, foi representante do Brasil na Conferência
Mundial da Paz da Liga das Nações Unidas, agora fica reclamando? Não vê que esta região foi colonizada por imigrantes italianos
que trouxeram sua cultura e que desejaram homenagear as personalidades de sua terra natal para suportarem a saudade da longínqua Itália? Mas você não foi esquecido: há um nome de rua, nesta
cidade, em sua homenagem.
Rui respondeu: Sabe, Percy, você tem toda a razão!
Só então constatei que o quarto interlocutor era o advogado Percy
Vargas de Abreu e Lima, também homenageado com o nome da
Casa de Cultura de Caxias do Sul.
Satisfeitos, despediram-se entre si. Mas permanecerão na história,
contada e recontada em muitas e muitas outras maneiras.
A cidade, em movimentos acelerados e destinados ao

futuro, avisou-me que eu estava atrasado para compromissos. Saí
da cena de observador e meus pensamentos confundiram-se na
multidão, que transitava, distraída dos porquês das homenagens
a personalidades históricas com denominações de suas ruas,
praças e prédios públicos.
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Rio do tempo*
Águas deslizantes, itinerantes...
Vão passando...
Vou passando...
por lugares, olhares;
certezas, correntezas.
O rio nunca fica, modifica;
altera margens;
dá passagens;
libera caminhos;
reencontra moinhos
esquecidos, revividos.
Flui, dilui
tempos em momentos.
Segue, persegue
os rumos da vida;
estradas consentidas.

Rio ou existência?
Vertentes em confluência
que me trazem ao dilema
derramado em forma de poema
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Gênesis*
Textos
Literários

“No princípio, Deus criou os
céus e a terra.”
Pela palavra, Deus criou tudo o que
existe – firmamento, águas, terras,
ervas, árvores, dias, noites, animais e
o homem em seis dias. No sétimo,
descansou.

Certamente esses sete dias podem representar uma
metáfora ou uma alegoria em relação à criação do universo.
Se dias de 24 horas ou eras de evolução de bilhões de anos,
Gênesis seria um mito?
No presente, estamos mergulhados em um mundo
em que tudo está acontecendo de forma vertiginosa e simultânea. Na informática, na ciência, nos acontecimentos
mundiais, parecemos estar eletrificados. Nesse contexto, a
palavra tem enorme importância.
Nós, filhos do universo, nem sempre a utilizamos
para o bem, ou por ela colocamos ordem em tudo, como
Deus. Porém, é inegável o poder da palavra. Uma vez proferidas, as palavras desencadeiam luzes ou sombras, amor
ou ódio, dentre tantas dualidades opostas.
Porém, os homens também vivem em seus mundos
particulares, acredito que ocorram, assim como o pão nosso
de cada dia, os gênesis nossos de cada dia nos começos,
recomeços e continuidades principiados pela palavra.
Em meus gênesis cotidianos, revejo no passado
alguns momentos sublimes pelo uso da palavra direcionada
aos meus filhos. Lancei palavras-semente que deram bons
frutos.

histórias, em contos, em poemas, em romances são palavras – felicidade.

“No princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus (JO 1:1) e o verbo se fez carne e
habitou entre nós. (JO 1:14)”

Reflexão por Marilia Frosi Galvão

“Em meus gênesis
cotidianos, revejo no
passado alguns
momentos sublimes
pelo uso da palavra
direcionada aos meus
filhos. Lancei palavras
-semente que deram
bons frutos.”

No exercício do magistério, palavras-instrumento
para a construção do saber, e sempre mais e mais palavras
no viver e no relacionar-se – palavras-gênesis, impulsionadoras de começos.
Hoje, experimento o valor da palavra em busca do
autoconhecimento – vitória pessoal quando consigo discernir sentimentos difusos, angústias e externá-los em palavras
-libertadoras.
Preciso, assim como a terra, de espaços para respirar. Nesses espaços, penso por palavras, e palavras em sonhos. Palavras encurtam distâncias, palavras em leitura de


Crônica escrita pela Acadêmica
Marília Frosi Galvão
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Temporada de caça*
Textos
Literários

Tudo começou certo dia quando,
durante o momento cívico, o professor hasteava a bandeira e uma
vespa picou-lhe a cabeça. Indignado
com a audácia do inseto, o mestre
declarou guerra a esses pequenos

“bandidos”.
– A partir de hoje, pago um cruzeiro a quem me
trouxer 100 vespas, abelhas ou marimbondos mortos –
declarou aos alunos, fazendo a alegria da garotada.
Querendo incluir na lista outros animais que considerava peçonhentos, o mestre decidiu que pelo mesmo
valor compraria também 10 aranhas ou um rabo de cobra
venenosa. Foi um alvoroço na escola da pequena comunidade rural de Rincão Vermelho!
Daquele dia em diante, os meninos das redondezas
começaram a passar todo o tempo livre à cata dos
“produtos”. Se alguém destruía um ninho de vespas, lá estavam os pequenos, contando os 100 insetos para montar
mais um pacotinho e levar ao professor, que pagava por
eles e enterrava no quintal da escola.
– Já ganhei 10 cruzeiros – vangloriava-se Luizinho,
contando as moedas comercializadas com a venda dos bichinhos.
– E eu, 12 – completava Adão, que não podia ficar
para trás.
A concorrência era grande, e foi se tornando cada
vez mais acirrada. Com o tempo, as crianças foram ficando
mais espertas – e malandrinhas, também. Percebendo que o
mestre não contava as vespas ou abelhas ao recebê-las, começaram a juntar apenas 80 ou 90 em cada pacote, pois
assim rendia mais.
As aranhas também eram muito procuradas, e os
alunos desenvolveram até mesmo uma técnica especial para
pegá-las: colocavam uma bolinha de cera na ponta de um
barbante e a desciam nos buracos do quintal, como isca.
Deu até briga quando Adão descobriu que Carlinhos, outro
colega da terceira série, havia “pescado” umas aranhas atrás
de uma mata da propriedade do seu pai.

– Se foi no terreno do meu pai, as aranhas são
minhas – defendia Adão, mostrando os punhos.
– Eu é que as peguei, então elas são minhas – defendia-se Carlinhos.
O professor teve de apartar a briga, e, como já
tinha pagado pelos insetos e não iria pagar duas vezes,
apenas aconselhou Carlinhos a não caçar mais nas terras
da família do outro menino. Adão não gostou, mas conformou-se.
A temporada de caça seguiu aberta por várias semanas. Numa segunda-feira, Luizinho ia para a escola
quando, no caminho, levou um susto: quase pisou numa
cobra. Acabou vendo que não era venenosa – os meninos
maiores é que a tinham matado e colocado no meio da
estrada, para assustar as meninas. Aproveitando a “sorte”
de ela já estar morta, Luizinho cortou o rabinho do réptil,
vendendo-o ao mestre como se fosse animal peçonhento.
Tendo visto o que o colega fizera, outros o delataram. Foi
a gota d‟água, e o professor decidiu encerrar sua guerra
aos insetos e animais peçonhentos. Até porque, provavelmente, boa parte do seu salário devia estar sendo comprometida com a aquisição dos “troféus”...

“Se alguém destruía um ninho
de vespas, lá estavam os
pequenos, contando os 100
insetos para montar mais um
pacotinho e levar ao professor,
que pagava por eles e enterrava
no quintal da escola.”


Conto escrito pela Acadêmica Maristela Scheuer Deves
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HAICAIS*
Textos
Literários

Zero grau

Taça de vinho

Branco que cai

Lareira crepita

Frio na alma.

Falta você.

Mãos enluvadas
Vento sussurra
(vem, setembro!)


Haicais escritos pela Acadêmica
Maristela Scheuer Deves
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Entrevista com o Acadêmico Marcos Fernando Kirst*
Por Valdecir de Oliveira Anselmo (Acadêmico)

Entrevistas

Marcos Fernando Kirst é Membro Acadêmico Titular
da Academia Caxiense de Letras RS, ocupando a cadeira de número 11. Prolífico escritor, possui vários livros
publicados, abarcando os gêneros Poesia, Crônica, Literatura infanto-juvenil, Resgate Histórico, Biografia,
Romance. Foi Patrono da 26ª Feira do Livro de Caxias
do Sul, no ano de 2010. Vencedor do Prêmio Açorianos de Criação Literária em 2014 com a obra "A Sombra de Clara". Premiado no 50º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul (2016), na categoria Obra Literária - Prêmio Vivita Cartier, com a obra “A Sombra de
Clara.”
Crédito da foto: Silvana Toazza

1 – Na autoavaliação do escritor
Marcos quais são as suas principais competências (qualidades)
literárias, que o qualificam ou o
definem?
Creio que minha principal qualidade
é a dedicação ao trabalho literário.
Fazer literatura, para mim, não é
hobby. Estudo os grandes autores,
leio muito, produzo muito, sou muito autocrítico e jogo muita coisa fora
antes de publicar.

Confira abaixo a entrevista concedida:

forma de expressão e é parte de minha
essência. Escrevo porque preciso e escrevo porque gosto. Escrevo também porque transformei essa atividade em profissão.

6 – Qual a maior dificuldade ou frustração vivenciada pelo escritor Marcos ao escrever memórias ou biografias de personalidades (pessoas importantes e impactantes e que deixaram
algum legado significativo para a sociedade)?

4 – O que impulsiona (estimula) ao
escritor Marcos para fazer incursões
em diferentes e distintos gêneros literários?

As dificuldades são aquelas inerentes ao
processo de produção desse tipo de obra.
É preciso ser o mais fiel possível aos
fatos, sabendo dosar as influências que
Sou estimulado pelas ideias e pela inspira- decorrem da visão do biografado em
ção. Sempre me vi, antes de mais nada,
relação aos episódios de sua própria vida.
um prosador, um escritor em prosa, para Para trabalhos desse tipo, uso o instru2 – Na opinião do escritor Marcos adultos. Porém, ao longo da trajetória,
mental jornalístico da reportagem, uma
quais as características ou pendo- surgiu também espaço para o exercício da vez que, no fundo, não passam de granres devem estar imanentes no
poesia e da literatura infanto-juvenil, que des matérias jornalísticas, em forma de
aspirante a escritor para que esse também me fascinam.
livro. Frustração, felizmente, nenhuma.
escreva com prolificidade?
Não existe escritor que não seja,
antes de tudo, um leitor. É preciso
inserir insumo para dentro antes de
se supor capaz de produzir algo.
Muita leitura, paciência e autocrítica
são as principais características que
devem imperar em alguém que pretenda se inserir nesse universo.
3 – Qual o fator (estímulo) preponderante e decisivo que suscitou ao Marcos a gana, quase que
febril, em escrever com profusão?
Escrevo porque esse ato é minha

5 – O escritor Marcos foi acometido
por algum contratempo imagístico ao
escrever a obra infanto-juvenil “O
Gato Que Não Sabia de Nada”? Pois
escrever para esse público requer um
certo traquejo literário peculiar.
Não. A obra saiu quase em um fôlego só,
fruto de inspiração súbita derivada da
presença do gato de verdade que suscitou
a criação do personagem. Bastou observá
-lo para criar as situações relatadas no
livro. Na verdade, acabou sobrando ideias.

7 – Qual ou quais dos gêneros literários o acadêmico está mais afeito ou
qual ou quais lhe afigura menos trabalhoso, no tocante à verve literária,
ao engenho poético, à imaginação
criadora e qual o motivo dessa aparente facilidade?
Transito melhor e mais à vontade pelos
gêneros narrativos, em prosa. Isso provavelmente decorre de minha formação
jornalística, pois sou afeito ao ato de narrar. Vejo-me como um cronista que, às
vezes, escreve narrativas longas e, raramente, se aventura em outros gêneros.
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8 – Ao produzir o romance “A
Sombra de Clara”, pela qualidade
intrínseca na obra e pelo esmero
literário dispensado, havia de parte
do escritor Marcos um vislumbre
do bom acolhimento da mesma,
que veio a se evidenciar no Açorianos em 2014 e no Prêmio Vivita
Cartier em 2016 ou foi uma grata
surpresa?

A trajetória que esse meu romance
vem tendo, vencendo dois concursos
literários de renome no nosso Estado,
me é, sim, surpreendente. Não se escreve uma obra literária
imaginando a repercussão que ela vai ter junto ao público e à
crítica, até porque, não se tem
sequer garantias de publicação.
Levar o texto ao público se configura no maior desafio. Depois
dessa etapa vencida, a obra ganha
vida própria e sua repercussão é
sempre uma surpresa positiva.
9 – Como foi a experiência do
escritor Marcos na 26º Feira do
Livro de Caxias do Sul como
Patrono e como esse momento
ou a sua indicação ao patronato
da Feira lhe foi prominente ou
impulsionante para seguir na carreira de escritor?

Crédito da foto: Silvana Toazza

Crédito da foto: Silvana Toazza

Foi uma grata surpresa, configurou-se um presente que
recebi da comunidade caxiense em 2010 e um reconhecimento à minha dedicação ao universo da literatura. Certamente que, devido à visibilidade que se obtém junto à imprensa e à comunidade, o nome do escritor se consolida
junto ao público a partir desse momento. Homenagens
desse porte servem como estímulo para seguir produzindo.
10 – O escritor e acadêmico Marcos está trabalhando
em um novo projeto? Se sim, pode nos dizer algo a
respeito, nos instigando à curiosidade para o que virá?
Sim, sempre estou envolvido em projetos literários. Há
cinco anos estou dedicado à pesquisa sobre a vida e obra
da poetisa Vivita Cartier, patrona da cadeira de número 11,
que ocupo na Academia Caxiense de Letras, e que viveu
seus últimos anos em Caxias do Sul, estando enterrada em
Criúva, onde morreu em 1919. Desse trabalho resultará, em
breve, uma biografia da escritora. Também estou produzindo
um livro que resgata a trajetória dos 70 anos da Rádio Caxias, completados neste ano de 2016.



Crédito da foto: Silvana Toazza

Entrevista concedida ao Acadêmico Valdecir de Oliveira Anselmo em junho de 2016,
especialmente para esta publicação.
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Entrevista com Altair Martins*
Por Maristela Scheuer Deves (Acadêmica)

“Todo escritor deve viver sua
crise de escrita”

Entrevistas

Crédito da foto: Louis Carrard, divulgação

Vencedor dos principais prêmios literários brasileiros – Açorianos,
Jabuti, Josué Guimarães, São Paulo, AGES e Moacyr Scliar, além do
Guimarães Rosa, da Rádio França Internacional –, mestre e doutor em Literatura Brasileira, Altair Martins, 41
anos, divide seu tempo entre a escrita e a atuação como professor em Porto Alegre e Caxias do Sul, lecionando
ainda na graduação em Escrita Criativa da PUCRS.
Um dia por semana (neste semestre, as quartas-feiras), ele reserva para escrever, e está trabalhando no seu terceiro romance,
com o título provisório de Os donos do inverno. Apesar dos muitos troféus conquistados nas últimas duas décadas, ele ainda
enfrenta um problema comum a muitos escritores: a dificuldade de angariar leitores e de ter seus livros nas livrarias.
Confira a entrevista concedida à revista Dante:

1 - Você ganhou seu primeiro prêmio literário aos 19 anos. Desde
então, acumula mais de 10 troféus. Qual a importância desse
reconhecimento para tua carreira?

entendi bem como funcionam. Ou entendi pouco. O fato é que, não fossem esses
prêmios, minha experiência teria parado
sempre no livro anterior. Mas as premiações me abriram portas, não abriram
meus livros.

Paulo de Literatura quando entrou no
doutorado. Com tantos prêmios no
currículo, você ainda sentia necessidade de aprimorar sua escrita?

Claro, sou um estudante profissional.
Multiplico dúvidas, e a universidade é um
Fui feito pelos prêmios. (Talvez por
lugar propício para isso. O escritor que
isso desconfie de que sou uma farsa).
fica em casa e abre um champanha ao
Ainda hoje aqueles concursos com
final de um livro deve se achar o melhor
pseudônimo, nos quais se leva em
do mundo. E é, porque sozinhos somos
conta apenas o texto, são os únicos
3 - Aliás, quais as principais dificulda- reis de alguma coisa, talvez do pó. Mas
todo escritor deve viver sua crise de esem que realmente acredito. De qual- des que, como jovem escritor, você
crita, senão estará seguindo receitas. Dequer modo, sem os prêmios que
encontrou para chegar a uma editora?
molir-se, reconstruir-se e voltar ao despeganhei, desde os 19 anos, não teria
daçamento - talvez esteja aí o destino de
Na minha época, publicar um livro era
publicado, nem chegado à editora
bem mais difícil (e, olha que estou falan- um escritor consciente.
em que estou. Preferiria ter arrecada- do de 1990, por aí). As premiações ajudado leitores, conquista bem mais duram, outro problema se faz sentir: como
radora que um prêmio, que dura um encontrar o livro de um autor pouco
badalado como eu fora da internet? É
ano, no máximo. Mas, como meu
tarefa de gincana ir a uma livraria comer- 5 - Qual a importância dessa formatexto faz tão poucos amigos, não
ção acadêmica para teu desenvolvicial e encontrar comigo mesmo numa
renego o que consegui.
estante. Outra questão é que jamais me
mento como escritor?
consideraram um escritor, mas um cara
Puxa, além das leituras que compartilhaque, tal como quem ganha uma rifa, foi
mos em sala de aula, as literárias, sou
agraciado ou pela sorte ou por algum
devoto da teoria. Não creio que os textos
esquema.
2 - A partir de 2003, os prêmios
teóricos forneçam formulismos. Sobretudeixaram de ser para contos isolado a filosofia acerca da linguagem e da
arte é, em si, exercício de linguagem, posdos e passaram a ser para livros
sibilidades de dizer, manifestações do
publicados. Como foi essa transipróprio discurso. A delícia de pensar a
4
Você
já
havia
sido
finalista
de
duas
ção?
linguagem é o que me comove.
edições do Jabuti quando ingressou
Os prêmios para livros são extrema- no mestrado, e havia conquistado
mente políticos. Sinceramente, nunca dois Açorianos, um Jabuti e um São
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6 - Nos seus
romances,
você trabalha muito
com pesquisa...

Costumo
dizer que sou
um coletor
de sucatas.
Observo
tudo de modo literário e vou aproveitando falas, cenas, rostos. Quando se
estrutura uma ideia, vem a parte mais
gostosa, que é raciocinar a narrativa.
Sem ela, creio que desistiria só em
pensar nos dois ou três leitores que
chegarão até o livro. Penso bastante
nas necessidades do projeto e vou
atrás de cada coisa de que preciso:
viagens, objetos, leituras... Escrevo
pouco (à mão) e muito, assim: penso
quase integralmente no que estou escrevendo, anotando o que posso. Mas
escrever, escrever mesmo, é só quando
estou com o tanque cheio. É um verdadeiro trabalho de campo.

leituras (se tiver leitores) que também
espremem o que ele escreve. Ler é fundamental, claro. E ler na sua língua. Posso
estar sendo preconceituoso, mas não
concebo escritor, ainda mais de poesia,
que não conheça a tradição dos que o
antecederam na história estética da língua.

8 - Quais os caminhos que um escritor novato pode trilhar para se aprimorar?
Penso sempre em conhecer a história do
mundo onde vivo (meu país, as questões
do meu tempo, da minha cultura). Também é preciso adquirir repertório, porque
quem escreve se insere no mundo da
cultura, vai usufruir dele. Outro universo
de investimento é a linguagem. Tal como
um pianista, temos que estudar nossa
técnica, que é a palavra.

9 - Fale um pouco do seu novo livro,
que está em produção.
7 - Quais são os erros que você
mais percebe em quem está se iniciando no mundo da escrita?
As pessoas se preocupam com erros
na escrita. Não vejo assim: erramos
pouco, mas acertamos muito menos
ainda. A coisa é que sempre dá para
melhorar. Nesse sentido, o principal
erro é não ouvir, não considerar a
opinião dos outros. O escritor nunca
está pronto. Ele é o resultado das várias leituras que espremeu e das várias



Estou na fase do cio. Os donos do inverno (acho que esse será mesmo o título)
tem me tomado. Busco entender a narrativa, ver os veios onde a madeira racha,
os ajustes que a linguagem exige. Creio
que escrevi A parede no escuro para discutir
a figura do pai na contemporaneidade. Terra avulsa dialoga com o espectro da
mãe. Este novo romance é o fechamento
de um luto de dois irmãos: Elias e Fernando, um professor de Biologia e um
taxista, devem levar a ossada de Carlos, o
irmão jóquei falecido nos anos 90, até
uma corrida de cavalos em Buenos Aires.

Mês passado, refiz a viagem de carro que
chega à Colônia e, de lá, fui outra vez a
Buenos Aires para preencher-me. Essa é
a parte boa, a parte em que o escritor
vive seu livro. Depois, como se fosse um
filho, ele pode/deve ser do mundo. Vem
a parte triste, a do silêncio.

10 - E por fim, depois de tudo isso, o
que mais você gostaria de conquistar?
Leitores. Mas não leitores professores de
universidade. Leitores espontâneos, que
busquem no livro o que livro tem para
dar, não o que se eximiu de dizer. Aquele
leitor: o que sobe a escada de mil degraus
porque lá em cima está o livro destinado
só aos leitores que sobem mil degraus.
Mas começo a acreditar que é exigir demais.

“Vencedor dos principais prêmios
literários brasileiros – Açorianos,
Jabuti, Josué Guimarães, São
Paulo, AGES e Moacyr Scliar, além
do Guimarães Rosa, da Rádio
França Internacional –, mestre e
doutor em Literatura Brasileira,
Altair Martins, 41 anos, divide seu
tempo entre a escrita e a atuação
como professor em Porto Alegre e
Caxias do Sul, lecionando ainda na
graduação em Escrita Criativa da
PUCRS.”

Entrevista concedida à Acadêmica Maristela Scheuer Deves em agosto de 2016, especialmente para esta publicação.
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Posfácio da publicação

Para que e porquê a Revista Dante foi criada

A

proposta de uma Academia de Letras não é tão somente congregar literatos e afins ou irmanar confrades e confreiras, mas sim ser uma plêiade de intelectuais. Subtendendo o termo intelectual sendo
aquele que pensa por si mesmo, que não usa comumente e com contumácia arraigada o recurso da citação
de textos alheios, mas que transcreve para o papel as suas próprias impressões, advindas da concatenação
das suas ideias. Que não fica sentado aplaudindo o feito do outro ou o seu grandiloquente discurso, mas se
levanta da “cadeira acadêmica” e vai à berlinda para externar o seu pensamento e que não arrefece o ânimo
diante da crítica desairosa. O que efetivamente faz de um acadêmico um ACADÊMICO é esse algo mais
que a Revista Dante: revista literária da Academia Caxiense de Letras RS pretende revelar, desvelar,
suscitar e fazer eclodir para a luz, para a constante luz, a não bruxuleante luz da Literatura, que mais do
que produzir livros, ou angariar para si autores e leitores, estimula pensadores, aqueles que têm ideias ou
fazem observações novas, profundas ou pessoais, sobre determinado problema, no caso do domínio do
conhecimento que permeia a vida literária. Além de fazer literatura, o ACADÊMICO deve pensar literatura. Pois fazer literatura qualquer escritor faz, mas pensar literatura, somente um intelectual. É para isso que
a Revista Dante foi ideada, imaginada e planejada, para que os Acadêmicos da Academia Caxiense de
Letras RS possam nela manifestar, através de ARTIGOS LITERÁRIOS, ENSAIOS LITERÁRIOS e
TEXTOS LITERÁRIOS como veem ou sentem a Literatura pulsando em suas veias artísticas, essa verve.

Valdecir de Oliveira Anselmo
Editor da Revista Dante
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A

data escolhida para fundação da Academia Caxiense de Letras - RS, a entidade
cultural sem fins lucrativos mais antiga de Caxias do Sul ainda em atividade, foi
uma homenagem a José Bernardino dos Santos, no dia do aniversário de sua
morte. Um entardecer frio de 1º de junho de 1962, sexta-feira, em uma pequena
sala que ficava contígua ao Salão Pérola, a barbearia de João Spadari Adami, na Rua Sinimbu,
nº 1635, em frente ao prédio da antiga Metalúrgica Eberle, atualmente Faculdade dos
Imigrantes.
Há muito tempo a ideia de fundação vinha sendo gestada por um grupo de amantes das letras, que se reuniam naquele espaço para discutir literatura.
Naquela data, alguém do grupo lembrou que há exatamente setenta anos falecera o escritor e
poeta José Bernardino dos Santos. Decidiu-se imediatamente, por vontade unânime, a fundação de uma entidade cultural, em homenagem àquele vulto, que também foi escolhido como
patrono da cadeira nº 01 da associação literária.
A primeira decisão tomada foi a de consultar as opiniões daqueles que não estavam presentes
no momento, mas que iriam fazer parte da associação, sobre sua fundação. Também foi escolhida a primeira diretoria da entidade.
Cyro de Lavra Pinto foi o primeiro a discursar na recém-criada entidade, cujas palavras são
resumidas por João Spadari Adami na redação da ata de fundação:
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Presidente
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Vice-Presidente

“Evoca, inicialmente, o nome de José Bernardino dos Santos, homenageando a sua imperecível memória, aludindo, em seguida, à mesa em a qual o mesmo foi velado e que, se por um
lado o contrista a lembrança, de que a mesma ainda não foi possível localizar a fim de trazê-la
para esta casa, por outro lado, resta-lhe o consolo de haver em poder de pessoas de sua família, uma pequena mesa sobre a qual repousou a cabeça do imortal escritor José Bernardino
dos Santos”.
Relembrou também outras associações literárias fundadas em Caxias do Sul, mas de vida
efêmera: o Grêmio Literário, iniciado em 1906; o Ateneu fundado em 1928, o Centro Cultural Tobias Barreto e o Centro Cultural fundado em 1957 e que funcionava na sede do Recreio
da Juventude, desejando para a nova associação imortal existência.
No dia 29 de julho de 1962 foram apresentados os primeiros estatutos da entidade, os quais
foram aprovados na assembleia de 05 de agosto do mesmo ano.
Em 2012 a Academia Caxiense de Letras RS festejou seu Jubileu de Ouro, sempre com reuniões ordinárias mensais ocorridas no segundo sábado de cada mês.
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Diagramador
Acad. Valdecir de Oliveira
Anselmo
Revisor
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Dante
A Revista Dante: Revista
Literária da Academia Caxiense
de Letras RS foi uma proposta aventada pelo Acadêmico
e então vice-presidente da
Academia Caxiense de Letras RS, gestão 2014/2015,
Acadêmico e Bibliotecário,
Valdecir de Oliveira Anselmo. Foi apresentada em
Reunião Mensal Ordinária
da entidade no mês de maio
de 2015 e a partir dessa data

foi sendo bosquejada a sua
estrutura. Sua proposta é de
uma publicação literária,
enfocando o estudo e propondo tendências nesse tocante, com ensaios, resenhas
e artigos literários redigidos
pelos próprios acadêmicos
da entidade, bem como textos literários, englobando os
gêneros literários. Toda a
produção advinda da verve
literária dos acadêmicos. A

publicação é anual, e seu
primeiro número saiu em
outubro de 2015.
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Dante

Normas
Para
Publicação

A

Revista Dante, publicação da Academia Caxiense de Letras RS, é um periódico
voltado à teoria literária, à didática literária e aos gêneros literários, com textos teóricos (Ensaios Literários, Artigos Literários, Resenhas Literárias) e textos literários
(nos gêneros Conto, Crônica e Poemas).

Todo o material textual advirá da produção intelectual do corpo acadêmico da Academia, ou seja,
dos Membros Acadêmicos Titulares da entidade.
Para que haja um padrão, seguem algumas orientações quanto às normas de publicação:
Os textos serão escritos com Fonte Garamond, Tamanho 10.


Os Colunistas terão uma página disponível para discorrerem sobre a Proposta da Literatura, com estímulo para a sua produção e disseminação, com textos que podem ser literários
(crônica literária) ou didáticos/teóricos (Artigos).
Os colunistas terão na Seção uma foto (4cm de altura x 3 cm de largura).
A Coluna terá um Título e até 2.900 caracteres (com espaços).


Para os Ensaios Literários o acadêmico terá até 3 (três) páginas, com duas colunas.
Os Ensaios terão Título em caixa alta e negrito.
Os Ensaios terão até 14.000 caracteres (com espaços).



Para os Artigos Literários o acadêmico terá até 3 (três) páginas, com duas colunas.
Os Artigos terão Título em caixa alta e negrito.
Os Artigos terão Resumo.
Esse Resumo terá até 370 caracteres (com espaços).
Os Artigos deverão ter Palavras-Chave, ou seja, alguns termos que identifiquem ou que deem uma
ideia geral do que será enfocado.
Os Artigos terão até 14.000 caracteres (com espaços).



Para as Resenhas Literárias o acadêmico terá até 2 (duas) páginas, com duas colunas.
A Resenha terá a Referência Bibliográfica da obra resenhada. Alguns dados relevantes sobre a obra ou o
autor da obra resenhada (com até 500 caracteres (com espaços).
A Resenha terá até 7.000 caracteres (com espaços).



Para os Textos Literários o acadêmico terá até 2 (duas) páginas.
Para Crônicas ou Contos até 3.700 caracteres (com espaços).
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