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A Academia de Letras da Grande São Pau-
lo dedicou o ano acadêmico de 2016 à 
memória de Rinaldo Hindemburgo Gissoni 
no transcurso do seu centenário de nasci-
mento.

Médico veterinário, advogado e escritor, Rinaldo 
Gissoni foi sobretudo um humanista a serviço dos eleva-
dos valores do espírito. Deixou um legado que engrande-
ceu a literatura da Grande São Paulo e repercute, ainda 
hoje, nos vários setores em que emprestou com competên-
cia a sua inteligência.

Pudemos congregar com sua inspiração durante as 
comemorações deste Centenário com a publicação de 
obra inédita de sua lavra - Dons Ocultos — Princípios 
Espirituais e a Vida, dando maior dimensão aos festejos 
dedicados a tão ilustre personalidade. Agradecemos-lhe o 
legado deixado e a importância que seu trabalho acrescen-
tou ao sentimento de gratidão pela ventura que tivemos de 
seu convívio e de poder nos inspirarmos em suas escritas 
para todo o sempre.

Vivenciamos um ano de muitas dificuldades em to-
das as esferas desta Nação que foi atropelada diariamente 
com notícias que envolveram os responsáveis pelo engran-
decimento do Estado num emaranhado de falcatruas, cor-
rupção e falta de ordem.

No entanto, nós Acadêmicos desta Casa que preza-
mos pela honestidade, lealdade e responsabilidade, não es-
morecemos e seguimos nossa luta em prol de uma Nação 
melhor, se não for pela política ou pela economia, que seja 
então pelas letras.

Assim sendo, unidos em uma força uníssona fize-
mos as mudanças que proferimos em nossa posse como 
Acadêmicos e seguimos trabalhando com afinco e critérios 
rigorosos, abraçados à proposta literária que esta Casa vem 

Pronunciamento
Maria 
Zulema 
Cebrian

Presidente da 
Academia de 
Letras da Grande 
Sao Paulo
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demonstrando em seus 35 anos de existência.

Este foi um ano de muitas decepções no campo po-
lítico, administrativo e econômico do País, no entanto, 
rico em amadurecimento literário e em apresentações de 
grande valor para a literatura.

Aqui pudemos demonstrar que o hábito da leitura e 
a vivência artística nos ajudam a transformar o que somos 
em pessoas melhores. Um bom livro, uma boa história, 
seja em contos, poesia, romance, dramaturgia, ensaios ou 
em outras vertentes da literatura Nacional e Internacional, 
permitem-nos apreciar o mundo sob uma nova visão e, 
contribuem para transformar nossas experiências em um 
modelo de atitude.

É importante entender que todos os personagens, ba-
sicamente, seguem uma mesma história, contada e reconta-
da infinitas vezes, e com infinitas variações. Mudam-se os 
detalhes, de acordo com a cultura e o tempo, a que perten-
cem seus autores, porém, são fundamentalmente iguais.

Um ano de comemorações para a literatura.

Quadricentenário da morte de Miguel de Cervantes 
e Willian Shakespeare, dois marcos da literatura Univer-
sal, autores inesquecíveis que nos deixaram os registros de 
suas mentes, os mapas da psique humana e os percursos 
por onde, do ponto de vista psicológico e emocional po-
deríamos navegar. Seus personagens seguem vivos em cada 
linha, em cada estrofe em cada pensamento das obras que 
lemos, dos moinhos de vento, da mente de Dom Quixote 
que nos acompanham até as desditas do Rei Lear, cenários 
de nosso cotidiano.

Agradeço a todos os confrades e confreiras que acre-
ditaram em seus sonhos, visões, experiências únicas, fazen-
do com que as pessoas reagissem e se submetessem à leitura 
que instalando-se em cada um transforma os sentimentos.

Obrigada a todos.  

Maria Zulema Cebrian

Presidente da Academia de Letras da Grande Sao Paulo
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POSSA A MINHA INTELIGÊNCIA

ESTAR SEMPRE

A SERVIÇO DO BEM E DO BELO

QUE O MEU TALENTO SIRVA

À PERFEIÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA

QUE EU POSSA, SEMPRE, TRANSMITIR

MENSAGENS DE PAZ, AMOR E CONFIANÇA

ASSIM ESTAREI RECOMPENSADO

DOS MEUS ESFORÇOS

Profissão de Fé Acadêmica





TAMISESR E V I S T A

JANEIRO
Recesso – O Conselho Fiscal da Academia de 
Letras da Grande São Paulo — ALGRASP, 
reuniu-se no dia 19 de janeiro de 2016, às 
14h30, em sua sede localizada na Av. Dr. Au-
gusto de Toledo, 255, São Caetano do Sul, 
para análise do Balanço Patrimonial e De-
monstrativo Anual das Receitas e Despesas, 
bem como o Demonstrativo dos Gastos com 
recursos Próprios e com a Subvenção recebida 
da Prefeitura de São Caetano do Sul, Estado 
de São Paulo para o ano de 2015.

FEVEREIRO 
8 de Fevereiro – a Academia de Letras da 
Grande São Paulo realizou a primeira Reu-
nião Mensal do exercício de 2016. Foram tra-
tados e apresentados os objetivos para o ano 
em curso e as providências administrativas e 
operacionais necessárias, objetivando realiza-
ções de importância literária focadas no en-
grandecimento da língua portuguesa. 

25 de Fevereiro – a Academia de Letras da 
Grande São Paulo realizou Reunião Extraor-
dinária para tratar da necessidade de Higieni-
zação da Biblioteca da Academia e aquisição 
de novos computadores. Foram discutidas 
questões orçamentárias e planejamento para 
definição das atividades da Casa.

MARÇO
A convite do Jornal Sem Fronteiras, a 
Presidente Maria Zulema Cebrian parti-

Atividades Realizadas 
em 2016

cipou, representando a Academia de Le-
tras da Grande São Paulo, de um projeto 
cultural intitulado “Sem Fronteiras para 
o Mundo”.

Um projeto para a edição de Coletânea Lite-
rária promovido pela Rede Mídia de Comu-
nicação e Editora sem Fronteiras. Produzido 
em forma bilíngue – português e inglês, ten-
do obtido desta maneira um grande alcance. 
Foi editado, também, em formato e-book e 
braile. Divulgado em 26 países, por seus re-
presentantes nacionais e internacionais.

14 de Março – a Academia de Letras da 
Grande São Paulo, realizou um Recital em 
homenagem ao Dia da Mulher e ao Dia Na-
cional da Poesia. Houve apresentação de tex-
tos e poesias pelos Acadêmicos que acudiram 
ao chamado desta Casa.

17 a 20 de Março – a Presidente da Acade-
mia, Maria Zulema Cebrian, foi a Blume-
nau, SC, para o lançamento da Coletânea 
Literária – “Sem Fronteiras para o Mundo”. 
Participou de palestras e visitou a Funda-
ção Cultural de Blumenau. Ocasião em que 
doou obras de sua autoria, dos Acadêmicos e 
exemplares da Revista Tamises 13 para a Bi-
blioteca Municipal Dr. Fritz Müller.

18 de Março – foi lançado em Fortaleza o li-
vro Coletânea Literária - “Sem Fronteiras para o 
Mundo”. Por seu representante local.
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19 de Março – ainda em Blumenau, a Presi-
dente da ALGRASP, recebeu do Jornal Sem 
Fronteira o Troféu Imprensa Sem Fronteiras – 
Categoria – Autoridade Cultural, pela condu-
ção, desenvolvimento e fomentação da Cul-
tura durante o ano de 2015, com liderança 
de excelência à frente da Academia de Letras 
da Grande São Paulo, com disseminação de 
exemplos positivos para a humanidade.  

31 de Março – a Academia de Letras da Gran-
de São Paulo realizou a Reunião Mensal para 
tratar de assuntos gerais e confraternização en-
tre os acadêmicos.

ABRIL
15 de Abril – realizou-se Sessão Solene come-
morativa ao Centenário de nascimento de 
Rinaldo Gissoni, fundador da Academia de 
Letras da Grande São Paulo – ALGRASP. 
Durante a Solenidade foi lançada obra inédi-
ta, de sua lavra, Dons Ocultos – Princípios Espi-
rituais e a Vida, com o selo editorial da Acade-
mia de Letras e custeado por sua filha Maria 
Guaraciaba Gissoni Fenicio. 

Foram realizados pronunciamentos e reci-
tais em sua homenagem por Acadêmicos 
e familiares. 

17 de Abril – o Confrade Roberto de Carva-
lho lançou a obra de sua lavra Eternas Virtudes 
do Amor. No Megafeirão do Livro de Santo 
André, São Paulo.

28 de Abril – a Academia de Letras da Gran-
de São Paulo realizou a Reunião Mensal para 
tratar de assuntos pertinentes ao andamento e 
agendamento de eventos da Casa.

Lançado na Inglaterra o livro Coletânea Lite-

rária — “Sem Fronteiras para o Mundo”. Por 
seu representante local.

MAIO
Lançado na República Tcheca na cidade 
de Praga o livro Coletânea Literária – “Sem 
Fronteiras para o Mundo”. Por seu repre-
sentante local.

Lançado na Itália, na cidade de Turim, o li-
vro Coletânea Literária – “Sem Fronteiras para 
o Mundo”. Salão do livro de Turim. Por seu 
representante local.

7, 14, 21 de Maio, sábados – a Academia 
de Letras da Grande São Paulo acolheu 
em sua sede o Projeto de palestras: Re-
trato Falado Fotografia: seus aspectos 
filosóficos e a contemporaneidade das 
novas tecnologias da Fundação Pró-Me-
mória por meio da Pinacoteca Munici-
pal, em parceria com o Instituto de Es-
tudos Brasileiros da Universidade de São 
Paulo. Palestras realizadas por Elly Rozo 
Ferrari, Neusa Schilaro Scaléa e Antonio 
Reginaldo Canhoni. 

16 de Maio – realizou-se a Reunião 
Mensal com a finalidade de promover 
um convívio afetuoso e ameno entre 
confrades e confreiras e discutir assuntos 
ligados às letras.

29 de Maio – o Confrade Roberto de 
Carvalho lançou obra de sua lavra com 
o título Sedução das Ofensas.
 
JUNHO
4 de Junho, sábado – deu-se continuidade ao 
projeto de palestras Retrato Falado – Fotogra-
fia: seus aspectos filosóficos e a contempo-
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raneidade das novas tecnologias. Promovido 
pela Fundação Pró-Memória por meio da 
Pinacoteca Municipal, em parceria com o 
Instituto de Estudos Brasileiros da Universi-
dade de São Paulo.

Lançado nos Estados Unidos, na cidade 
de Nova York, o livro Coletânea Literária 
– “Sem Fronteiras para o Mundo”. Por seu 
representante local.
  
09 de Junho – a Academia de Letras realizou 
Solenidade de Posse de Ana Cristina Silva 
Abreu, que ocupará a Cadeira 12 cujo pa-
trono é Herculano Pires. Após a solenidade 
a novel Acadêmica brindou os convidados 
com livros de sua lavra: Mas e o Zero, O Cole-
cionador de Palavras e O Coelho Sem Cartola.

25 de Junho – o Confrade Roberto de Car-
valho lançou o livro de sua lavra pela Editora 
Aliança — Guerra no Formigueiro. 

30 de Junho o Acadêmico Aguinaldo Sa-
cramento proferiu a palestra com o tema 
A Importância das Línguas Originais, 
tema atraente e importante para os que 
trabalham com a palavra.

JULHO
21 de Julho – a Academia de Letras realizou 
Solenidade de Posse de André Aparecido Be-
zerra Chaves, que ocupará a Cadeira 06 cujo 
patrono é Machado de Assis. Após a solenida-
de o novel Acadêmico brindou os convidados 
com o livro de sua lavra: Contos Natalinos – 
Tempos de São Caetano.

Lançado na Suíça, na cidade de Genebra, Co-
letânea Literária – “Sem Fronteiras para o Mun-
do”. Por seu representante local.

AGOSTO
9 de Agosto – a Presidente Maria Zulema 
Cebrian participou do lançamento e tarde 
de autógrafos na Bienal Internacional do 
Livro em São Paulo da Coletânea Literária 
– “Sem Fronteiras para o Mundo”. 

25 de Agosto – a Academia de Letras da 
Grande São Paulo reuniu-se para deli-
berar sobre assuntos administrativos e 
elaboração de artigo para o Estatuto da 
Academia de Letras referente à aprova-
ção de sócio correspondente.

29 de Agosto – a Presidente da Academia 
de Letras da Grande São Paulo participou, 
com um conto, da Exposição Letra e Ima-
gem em São Paulo, promovida pela Cia. 
Arte e Cultura e ALAB − Academia de Le-
tras e Artes Buzianas.

29 de Agosto – a Academia de Letras da Gran-
de São Paulo, representada por sua Presidente 
recebeu “Moção Cultural” pelo empenho em 
colaborar para a disseminação e o desenvol-
vimento da Cultura Brasileira, bem como o 
intercâmbio cultural como participante na 
categoria Literatura do projeto Letra & Ima-
gem, realizado nesta data por ocasião da Bie-
nal Internacional do Livro de São Paulo.

Lançado na Argentina, cidade de Buenos Ai-
res, Coletânea Literária - “Sem fronteiras para o 
Mundo”. Por seu representante local.

O Acadêmico Milton Bigucci enviou à ONU 
– Organização das Nações Unidas, seu Rela-
tório de Sustentabilidade – 2016 (ano base 
2015), com base nos dez princípios estabele-
cidos pelo Pacto Global, focados nos Direitos 
Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção 
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Ambiental e Combate à Corrupção.

SETEMBRO
06 de Setembro – a Academia de Letras 
publicou no periódico ABC Repórter o 
Edital de Convocação para Eleições do 
próximo biênio 2017/2019. 

26 de Setembro – a Academia de Letras rea-
lizou Reunião de Diretoria para tratar de as-
suntos pertinentes à eleição da Diretoria para 
o próximo biênio 2017/2019 agendados os 
prazos para apresentação das placas e afixada a 
data da eleição atendendo às normas estatutá-
rias. Também foram agendadas palestras para 
o mês de outubro.

Lançado na Alemanha, na cidade de Berlim, 
o livro Coletânea Literária – “Sem fronteiras 
para o Mundo”. Salão do Livro de Berlim. Por 
seu representante local.

Lançado em Portugal, cidade de Lisboa a 
Coletânea Literária – “Sem fronteiras para o 
Mundo”. Salão do Livro de Lisboa. Por seu 
representante local.

A Presidente da Academia de Letras Ma-
ria Zulema Cebrian e o Sócio Correspon-
dente Roberto de Carvalho participaram 
como membros do corpo de jurados do 
Concurso de Prosas do XXVI Congresso 
Nacional da Sociedade Brasileira de Médi-
cos Escritores – SOBRAMES. 

OUTUBRO
Lançado em Porto Alegre – 62ª Feira do Livro 
de Porto Alegre a Coletânea Literária – “Sem 
Fronteiras para o Mundo”. Por seu representan-
te local.

Lançado na Alemanha, cidade de Frankfurt, o 
livro Coletânea Literária – “Sem Fronteiras para 
o Mundo”. Salão do Livro de Frankfurt. Por 
seu representante local.

28 de Outubro – a Academia de Letras da 
Grande São Paulo realizou Reunião de Dire-
toria, às 15h00, para apresentação das chapas 
candidatas para o próximo biênio.
 
28 de Outubro – a Academia de Letras da 
Grande São Paulo, às 16h00, realizou Reu-
nião Mensal para tratar dos agendamentos 
para eleição da Diretoria, e do lançamento da 
Revista Tamises e Jantar de Confraternização.

Em 28 de Outubro – a Academia de Letras da 
Grande São Paulo reuniu-se, às 17h00, ocasião 
em que o Acadêmico Mário Porfírio Rodrigues 
proferiu palestra celebrando o 68° Aniversário 
da Autonomia de São Caetano do Sul.

NOVEMBRO
17 de Novembro – a Academia de Letras 
da Grande São Paulo realizou o lançamen-
to da Revista Tamises XIV.

24 de Novembro – a Academia de Letras 
da Grande São Paulo realizou a Reunião 
Mensal e Eleição da Diretoria para o biê-
nio 2017/2019.

DEZEMBRO
8 de Dezembro –a Academia de Letras da 
Grande São Paulo realizou no dia 08 de de-
zembro Jantar de Confraternização e encerra-
mento das atividades de 2016.

Maria Zulema Cebrian

Presidente da Academia de Letras da Grande Sao Paulo
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No ano de 2015 a Academia de Letras da Gran-
de São Paulo, através de intercâmbio cultural, divul-
gou sua revista Tamises 13 com diversas Academias de 
Letras do Brasil, jornais, jornalistas, entidades de classe, 
e, visitantes.

Intercâmbio 
Revista 
Tamises 
13

Academias
Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, RJ;
Academia Paulista de Letras, São Paulo, SP;
Academia de Letras da Bahia, Salvador, BA;
Academia Paranaense de Letras, Curitiba, PR;
Academia de Letras do Vale do Iguaçu, União da Vitória, PR;
Academia de Letras de Rondônia, Porto Velho, RO;
ABEC-Academia Bras.Educ. Cult.Ltda., Rio de Janeiro, RJ;
Academia Amazonense Letras, Manaus, AM;
Academia Cachoeirense de Letras, Cachoeira de Itapemirim, ES;
Academia Carioca de Letras, Rio de Janeiro, RJ;
Academia Cearense de Letras, Fortaleza, CE;
Academia das Letras do Noroeste de Minas, Paracatu, MG;
Academia de Ciências e Letras de Conselho Lafaiete, MG;
Academia de Ciências e Letras de Maricá, Marica, RJ;
Academia Guanabarina de Letras, Riod e Janeiro, RJ;
Academia de Letras Ciências e Artes de Manaus, Manaus, AM;
Academia de Letras e Artes do Planalto, Luziânia, GO;
Academia Caxiense de Letras, Caxias, MA;
Academia de Letras do Brasil Mariana, Mariana, MG;
Academia Poços Caldense de Letras, Poços de Caldas, MG;
Academia Pouso-Alegrense de Letras, Pouso Alegre, MG;
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Ateneu Angreense de Letras e Artes, Angra dos Reis, RJ;
Academia Fluminense de Letras, Rio de Janeiro, RJ;
Academia Santo-Angelense de Letras, Santo Ângelo, RS.

Nota: Recebemos de todas as Academias agradecimentos,  
revistas, jornais, e  livros dos mesmos.

Jornal Diário do Grande ABC, jornalista Ademir Médici;
Jornal A Tribuna do ABC jornalista Antonio Júlio P. de Moraes;
Jornal ABC News;
Rudge Ramos Jornal;
Jornal Folha de São Caetano;
Jornal ABC Repórter;
Jornal ABCD Maior;
Jornal Folha do ABC;
Jornal Politika do ABC;
Jornal de São Caetano;
Jornal Giro ABC;
Jornal Hoje Jornal;
Jornal Gazeta de São Paulo;
Jornal O Estado de São Paulo;
Jornal Folha de São Paulo; 
Jornalista Arnaldo Niskier, Jornal das Letras;
Jornalista Aníbal Cavalcanti;
Jornalista Umberto Del Maestro;
Jornal Ateneu Angreense de Letras;
Jornal Tribuna de Lavras;
Jornalista Ivis Gandra Marins; 
Jornalista Márcia Dutra;
Neide B. Rego, Escritora e Jornalista;
Dr. William Mofitt, Academia dos Escritores Médicos; 
Vencedores do último Concurso de Contos e Dissertações, 
promovido pela Algrasp;
Ong Sebo Cultural de Campanha.

24



Centenário Rinaldo Gissoni





TAMISESR E V I S T A

R inaldo Hindemburgo Gissoni, nas-
ceu, em São Paulo, Capital, em 15 de 
abril de 1916, filho do médico-veteriná-
rio e arquiteto Mário Gissoni e de Filo-
mena Gissoni. Foi casado com Antonieta 

Puttini Gissoni, professora, com quem viveu por 67 anos e 
teve cinco filhos: Maria Guaraciaba Gissoni Fenicio, Ma-
ria Guaraciema Gissoni Beber, Mário Ubirajara Gissoni, 
Rinaldo Ubiratan Gissoni e Celso Irapuan Gissoni. Oito 
netos e cinco bisnetos. Faleceu em seis de novembro de 
2010, em Santo André, São Paulo, aos 94 anos de idade.

 Formado em Medicina-veterinária, Farmácia e Ad-
vocacia, além de ser um grande romancista, contista e poeta. 
Ainda estudante em Pouso Alegre, Minas Gerais, onde morou, 
apaixonou-se pelas letras, paixão esta que o levou a fundar os 
periódicos O Futurista - de caráter eminentemente literário e 
o Veterinário - de caráter científico. Foi fundador do Centro 
Literário “Joaquim Queiroz Filho”.

Quando exercia as funções de desenhista-projetista 
na Companhia Siderúrgica Nacional, durante a segunda 
guerra mundial, foi convocado como Oficial, para o servi-
ço ativo do Exército, onde prestou serviços na então Zona 
de Guerra Nordeste-Este, como chefe das formações vete-
rinárias da 3ª do 8º R.A.M. e do 10º R.I., recebendo pela 
sua cooperação ao esforço de guerra do Brasil, a Medalha 
e Diploma de Guerra. Possui outras condecorações cul-
turais, como o “Colar de Cunhãbebe”, as medalhas “João 
Ramalho” e “Cristoforo Colombo”. 

Em l952, foi transferido para exercer a Inspeção Fe-
deral na região do ABC, onde, a bem da verdade, come-
çou a Clínica Veterinária.

Biografia de 
Rinaldo Gissoni 

27



TAMISESR E V I S T A

 Regressando à vida civil, ingressou no Ministério da 
Agricultura, sendo locado em Joaçaba, Santa Catarina, onde a 
partir de 1947 prestou serviços como Inspetor Federal na Área 
Sanitária. Junto com Raul Pereira fundou o Joaçaba Jornal. Em 
1952, foi transferido, para São Paulo, para exercer a função de 
Chefe da Inspeção Federal na região do ABC, no abatedouro 
frigorífico Swift, depois Swift-Armour, onde trabalhou por 26 
anos. Fundou sua Clínica Veterinária, dando continuidade a 
seu trabalho no desenvolvimento desta importante região in-
dustrial do Brasil, onde se efetivaria para sempre.

 Aposentado compulsoriamente do serviço público aos 
70 anos, passou a exercer a advocacia.

 Numa região industrial, onde a verdadeira cultura es-
tava em segundo plano, ele deu início a um movimento de 
valorização literária que inspirou os intelectuais do ABC. Sua 
atitude motivou a criação de outras sociedades culturais, in-
centivou escritores da região a editarem seus livros. Lutou para 
fundar uma Academia de Letras, sem esmorecer um segundo 
sequer. Hoje temos aqui diversos grupos teatrais em atividade. 
Assim como Machado de Assis, acreditava que juntos os inte-
lectuais poderiam construir um mundo melhor.

Um idealizador que se dedicou de todas as maneiras à 
busca incessante da cultura. Em 1970 tentou, com outros inte-
lectuais de São Caetano do Sul, tentou fundar a Academia de 
Letras do Pentágono Industrial Paulista que não chegou a ser 
inaugurada. Participou da fundação da Academia de Letras da 
Região do ABC em 1963 em Santo André, extinta em 1980. 

O sodalício não tinha sede própria e, graças à tenacidade 
de Rinaldo Gissoni, passou a funcionar na Biblioteca Pública 
de São Bernardo do Campo, na Rua Bauru, nº 21 no Bairro 
Baeta Neves. Finalmente, em 11 de agosto de 1981, ano em 
que se comemorou o primeiro centenário de Gustavo Teixei-
ra, Rinaldo Gissoni, fundou em São Bernardo do Campo, SP, 
com o apoio do Dr. Walker da Costa Barbosa e outros literatos 
do ABC, a Academia de Letras da Grande São Paulo— AL-
GRASP um orgulho para a cultura brasileira. Em 1988 trans-
feriu-se para São Caetano do Sul, SP, cidade que acolheu com 
respeito este ícone da cultura. Sua Sede Oficial, está instalada 
no Complexo Educacional do Ensino Fundamental da Cida-
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de, oferecendo cultura a quem tiver interesse pela Literatura. 
Em 03 de abril de 1991, a Academia de Letras da Grande São 
Paulo —ALGRASP foi reconhecida de “utilidade pública” 
pelo Decreto nº 767.

Em 2000 lançou o primeiro exemplar da revista anu-
al TAMISES, que já está na sua décima terceira edição. Seu 
objetivo: oferecer ao público uma coletânea dos trabalhos dos 
Membros da Academia de Letras da Grande São Paulo.

 Rinaldo Gissoni foi o seu presidente por 26 anos. Sua 
obra é extensa: Brumas, poesias; Pedestal Inacabado, roman-
ce; Dimensões Humanas, contos, Os Mistérios da Montanha, 
contos; O Enigma Rosângela, romance; Irisações Finais, po-
esia; Braços Abertos, romance, O Elemento RAM, romance 
policial; Além das Trevas, seu último livro publicado em vida e 
lançado in memoriam devido ao seu passamento. Nos últimos 
tempos, após a morte da esposa, compôs sonetos, ainda inédi-
tos, que registrou em um caderno. Após sua morte foi editado 
o livro Teatro do Efêmero com peças teatrais e reeditado o livro 
de contos Os Mistérios da Montanha. Faz parte de sua obra 
literária trabalhos de pesquisa de fundo técnico-científico no 
campo da Medicina-Veterinária. 

 Sua obra não precisa de classificação, cabe-lhe sim, a 
importância que seu trabalho acrescentou à Literatura Brasi-
leira. Grande contista, ótimo romancista e poeta por excelên-
cia que primava pela rigorosa análise e cuidado com a língua 
pátria, fosse na técnica de contar ou na arte de poetar, sem, 
jamais, deixar de lado questões sociais e morais. Um sonhador 
que se deixa contar por sua criação literária. Perito em sonetos 
- a principal e mais difícil técnica poética, no entanto, aventu-
rava-se também pelos caminhos da poesia moderna.

Venturelli Sobrinho disse:  - As poesias de Rinaldo Gis-
soni, são delicadas, romântico-sentimentais em versos heróicos 
e alexandrinos refletindo sempre, a alma simples de um poeta 
que, no seu lírico transporte cuidou de encontrar certa recipro-
cidade na camada do limbo humano... - Poesia da juventude e 
poesia da maturidade.

Rinaldo Gissoni foi, antes de tudo, um idealista e um 
sonhador. Primava pela qualidade e elevação do pensamento li-
terário, priorizando o engrandecimento dos princípios morais, 
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cívicos e culturais, ético e estético mostrado em suas obras, nas 
quais valorizou sobremodo a escrita correta do nosso vernácu-
lo. Seus livros atestam seu cuidado e respeito pelo leitor. Sua 
obra não precisa de classificação, cabe-lhe sim, a importância 
que seu trabalho acrescentou a caminhos da poesia moderna.

Personalidade forte, sempre administrou suas atividades 
com punho firme. No Exército, no trabalho como funcionário 
público e no exercício da advocacia foi correto, ético. Assim 
como pautou sua vida pessoal pela lisura de caráter.

Também como Presidente da Academia de Letras foi 
bastante exigente, o que em diversas ocasiões provocou acalo-
rados debates, mas era respeitado por seu saber e porque enten-
diam que ele, assim o fazia por amor ao sodalício.

Seu grande sonho era deixar um exemplo edificante para 
a nossa juventude. Preocupava-se com o legado que transmi-
tiria àqueles que o seguiriam na jornada literária. Estudioso, 
não ficou um dia sem pesquisar e estudar, o que lhe permi-
tia discorrer sobre qualquer assunto com o embasamento e a 
consistência que apenas um erudito pode fazê-lo. Conhecedor 
dos meandros que permeiam a alma humana, àquele que o 
procurasse, ofertava uma boa palavra, de incentivo, apoio ou, 
simplesmente, um conselho - como dizia ele.

Tinha uma característica sui generis, anotava sua ins-
piração com letra cursiva em tiras de exatamente 10,5cm 
de largura que emendava umas nas outras fazendo com elas 
um rolo. Após, transcrevia seus textos para o computador.

Rinaldo Gissoni deixou um exemplo de vida a ser se-
guido e um legado que não será destruído, a Academia de 
Letras da Grande São Paulo, pois suas fundações estão bem 
estruturadas.

 Ocupou, com sabedoria e determinação, a Cadeira 
de nº 01 cujo Patrono é Gustavo Teixeira. Após seu faleci-
mento, tornou-se Patrono da Cadeira 09 da Academia de 
Letras da Grande São Paulo.

Esta Academia foi o coroamento da luta de toda a sua vida.  
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B oa Noite! 

Digníssimos, à família do Rinaldo Gisso-
ni, confrades e confreiras, senhoras e se-
nhores.

Redigir este pronunciamento foi motivo 
de orgulho e gratidão. 

Que dizer que, ainda não tenha sido dito?

Serei breve, falarei de admiração e principalmente de 
gratidão que não requerem muitas palavras, pois são senti-
mentos. 

Hoje, 15 de abril de 2016, é um dia de especial impor-
tância para a Academia de Letras da Grande São Paulo, onde 
nos reunimos para celebrar o Centenário de nascimento de 
Rinaldo Hildembugo Gissoni, fundador desta Casa cuja per-
sonalidade marcante permanece presente e nos impulsiona, 
desde a eternidade, a seguir percorrendo este caminho que 
demanda esforço e compromisso com a literatura e a preser-
vação a língua portuguesa.

Foi por suas mãos que aqui cheguei e se hoje conduzo 
esta Casa devo responsabilizá-lo e agradecer-lhe pela oportu-
nidade de seguir sonhando seu sonho de cultivar nossa língua 
em todas as suas formas. 

Assim quero explicar o que significa neste momento a 
minha gratidão, para tanto usarei o Tratado de Gratidão de 
São Tomás de Aquino que diz haver três níveis de gratidão: 
um nível superficial, um nível intermédio e um nível mais 
profundo.

O nível superficial é o nível do reconhecimento, do re-
conhecimento intelectual, do nível cerebral, do nível cogniti-
vo do reconhecimento. 

Pronunciamento 
Aniversário de Rinaldo Gissoni Maria 

Zulema 
Cebrian

Presidente da 
Academia de 
Letras da Grande 
Sao Paulo
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O segundo nível é o do agradecimento, de dar graças a 
alguém por aquilo que esse alguém tenha feito por nós. 

E o terceiro nível mais profundo do agradecimento é o 
nível do vínculo, é o nível do sentirmos vinculados e compro-
metidos com essas pessoas.

Ao reler o Tratado de Gratidão de São Tomás de Aqui-
no, entendi quão vinculados e comprometidos estamos com 
Dr.Rinaldo Gissoni, que a linguagem do relacionamento co-
tidiano encerra em si profundas informações para o estudo fi-
losófico do homem e vai além, do eventual formalismo vazio 
em que o diário tende a arremessar as palavras.

Constatei que em inglês ou em alemão se agradece no 
nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you 
ou quando se diz zu danken estamos agradecendo no plano 
intelectual.

Isso também acontece na maior parte das outras línguas 
europeias, ao agradecer, agradece-se no nível intermediário da 
gratidão. O merci em francês, gracias em espanhol, grazie em 
italiano, significa dar uma mercê, dar uma graça. Estou grato, 
dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que 
me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido 
que que lhe estou grato.

Mas é somente em português, que eu saiba, que agrade-
cemos com o terceiro nível, o nível mais profundo do tratado 
da gratidão. Nós dizemos “obrigado”. E obrigado quer dizer 
isso mesmo. Ficamos obrigados. Ficamos obrigados perante al-
guém. Ficamos vinculados perante alguém. Ficamos compro-
metidos a um diálogo, agradecendo seu empenho, agradecen-
do a sua atenção. Ficamos obrigados, vinculados, a continuar 
este diálogo e poder contribuir, na medida das nossas possibili-
dades, para dar continuidade aos seus sonhos, projetos, para os 
seus trabalhos, para as suas reflexões, para o seu diálogo. 

É esse diálogo que quero e é com esse sentido preci-
so que lhe dizemos: MUITO OBRIGADO, RINALDO 
GISSONI.

Maria Zulema Cebrian

Presidente da Academia de Letras da Grande Sao Paulo
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B oa noite.
Senhoras e senhores!

É motivo de honra, para mim, vir a 
esta Casa dizer-lhes, companheiros de Ri-
naldo Gissoni, meu pai, algo que nunca 

antes fiz, durante os vinte e quatro anos em que ele fundou 
e presidiu a Academia de Letras da Grande São Paulo. Re-
sultado de muita luta, este espaço físico, contém em si a 
dedicação de uma vida à língua portuguesa e o amor que 
vivenciava por sua emoção de escritor.

Hoje, comemora-se o centenário de seu nascimen-
to e eu, que tive o privilégio de encontrar, casualmente, 
remexendo em seus arquivos que conservo com muito 
orgulho e satisfação, uma obra terminada e, ainda não 
publicada, intitulada: Dons Ocultos — Princípios Espi-
rituais e a Vida 

Tomada pela surpresa pus-me a lê-lo e, movida pela 
emoção e amor que sempre dediquei ao seu trabalho, 
como revisora e assídua leitora de todos os seus escritos, 
tomei a decisão de editá-lo, naquele instante decidi que 
todos deveriam ter a oportunidade de desfrutar de tanto 
conhecimento. Havia-me esquecido totalmente que dera 
início há tempos a uma primeira revisão, porém não fora 
dada continuidade e terminara ali, entre os seus pertences.

Decidi, então comentar com Maria Zulema, a atual 
Presidente deste sodalício, que fora uma grande amiga de 
meu pai e ela, espontaneamente, prontificou-se a lê-lo e, 
com o seu entusiasmo natural, incentivou-me a publicá
-lo. Disse-me:

— Esta obra é muito boa! Precisamos, apenas pensar 
e decidir se conseguiremos fazê-lo em apenas vinte dias....

Meu pai, 
Rinaldo Gissoni

Maria 
Guaraciaba 
Gissoni 
Fenício
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Seria o prazo que teríamos, caso conseguíssemos 
que, a editora — Maria Zulema —, a revisora eu —, e a 
gráfica encontraríamos uma maneira de editá-lo. Estáva-
mos a menos de um mês para o dia 15 de abril de 2016.

Colocamo-nos em contato e usamos todos os meios 
e o tempo que dispúnhamos para trabalhar na revisão, 
edição e publicação do livro. Durante o período que an-
tecedeu à Solenidade, programada anteriormente, pela 
Academia de Letras da Grande São Paulo para home-
nagear seu fundador foi ler, reler, diagramar e finalmen-
te publicar: Dons Ocultos — Princípios Espirituais e a 
Vida 

Conseguimos!

Só eu... nada faria. Trabalhamos com afinco e foi 
publicado.  Aí está, basta abri-lo e conhecer o quê, Ri-
naldo Gissoni queria nos dizer e não tivera tempo.

Obrigada Zulema e Cidinha, sem a colaboração e 
empenho de vocês, ele não teria vindo à Luz.

Seria uma injustiça se não agradecesse àqueles 
que, em suas especialidades, cooperaram e dedicaram 
seu tempo para o sucesso deste empreendimento, uma 
vez que publicar um livro em 20 dias requer muita for-
ça de vontade e coragem.

Maria Zulema, prezados Acadêmicos, obrigada 
pelo empenho que vêm apresentando para dar conti-
nuidade ao sonho e a cultivar a memória de Rinaldo 
Gissoni.

Hoje, nota-se aqui, a evolução que houve tanto 
física quanto intelectualmente.

A semente lançada vingou em solo fértil, a árvore 
cresceu e frutificou.

Ainda tenho comigo sonetos inéditos dele, em le-
tra cursiva. E trago um deles para vocês. Como verão 
ele muito falou de amor, mas também comemorou a 
natureza.
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Permitam-me lê-lo.
PARAÍBA DO SUL

Rio Paraíba! Rio do meu Estado!
Águas que se parecem com a gente,
ora são mansas, ora uma torrente,
de certo, como um ser insaciado.

E como avança, rumo ao ocidente,
cada vez mais profundo e alargado
na travessia de seu rico prado,
sempre a buscar o nada onipresente!

Além do que se esvai naquelas bandas,
a energia perdida... - (Oh, com efeito!) -
Cirandas d’águas, nada mais: cirandas! 

E o Paraíba, pleno, a marulhar...
Salta impetuoso do seu próprio leito
para morrer nas amplidões do mar! ...

Obrigada a todos.
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C iúme! Monstro terrível oculto no abismo
profundo da consciência quando escura e fria!
Os males que produz lembram um cataclismo
a par de outra figura, esquálida, sombria,
que se insinua e mata qual veneno lento...

a vil suspeita, a vil, essa figura estranha,
pesada como lama, veloz como o vento,
matriz – quem sabe -, de uma desgraça tamanha!

Eis o que disse a mãe, ao ver a filha aflita:
- Tudo na vida passa, até os desenganos...
Não devemos lembrar, jamais, qualquer desdita
que nos tenha marcado no correr dos anos...
As dúvidas que tens, por ciúme ou suspeição
não devem espancar as luzes de tu’alma
nem magoar tanto o teu sensível coração!
Porque fazer da vida um tragédia? Calma!

Fui vítima, também, de pecados veniais!
Ao invés de vingar-me, fingi ignorar
o drama da traição. Contei minhas rivais
de maneira sutil, contudo, regular!
Sempre no dia vinte e cindo de setembro
na  comemoração do nosso casamento,
ele trazia pérolas, três, bem me lembro!
Nesse ato eu pressentia um certo fingimento.

Já que todos os anos, nessa mesma data,
Passei a receber nas mãos três lindas pérolas,
dei por vencido o ciúme e, para ser exata
sufoquei, para sempre, minhas mágoas quérulas.
A vida é como um jogo em que tudo se aposta:
o presente, o futuro, quando não o ser...
Meus lances foram tristes, cada conta posta

O Colar de Pérolas
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no escrínio era uma angústia, era um tanto morrer.
Se para todo mal existe recompensa,
a minha foi maior que todo o mal sofrido:
superei a vanglória de uma indiferença
que mudou meu viver num tempo sem sentido...
Concedi o perdão a quem me fez sofrer,
dei-lhe de volta as pérolas a mim trazidas
para mistificar seu falso bem-querer
àquelas que julgava meigas e garridas.

Não! Não foram perdidas minhas ilusões,
pressenti em minh’alma doces melodias,
meus olhos vislumbrando novas amplidões,
primaveras de luz, e venturosos dias...
Era, afinal, a noite das bodas de prata,
suspeitei fosse a noite de mais mágoa e dor...
Mas ele disse: 
- Não esqueceria a data,
jamais, para provar, querida, o meu amor!

Ah! Meu céu interior de estrelas fulgurantes,
alígero condor de doidas fantasias,
um volumoso rio de espumas flutuantes
rolando em catadupas pelas penedias...
Ah! Ressurgi das cinzas que o Destino urdiu
quando ele jurou: - Trago-te torreões de luz,
um turbilhão de amor que nunca se extinguiu...
Se amarguei ilusões, carregaste uma cruz!...

De meus lances hostis regresso acabrunhado,
só encontrei esfinges nos meus sonhos vagos,
mas só tu, meu amor, meu anjo idolatrado,
és minha glória, minha vida, meus afagos!
Para realçar teu colo, e tua formosura,
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e à tua expressão de santa dar relevo,
eis um colar, são pérolas de Cingapura
para tua alegria, e para meu enlevo - :

Tais palavras ouvi, ansiosa e embevecida;
trouxeram à minh’alma luz e encantamento,
calor ao coração e orvalho à minha vida,
imortal esperança para meu alento...
Só eu sei a profunda força da emoção!...
Não quisera por prêmio o precioso colar
mas quisera a beleza dessa confissão
que nos reuniu, fazendo-me chorar, chorar...

Vozes das Coisas
(Lembrando Augusto dos Anjos)

Não é, decerto, a estética do Nada
a se esconder nos dínamos profundos,
mas o mistério de milhões de mundos,
eis a verdade pouco revelada...

São os segredos de outra Força oriundos
com a energia dita abandonada;
glória, e calor, camada por camada,
vidas na eternidade dos segundos...

Não há soluço, nem forma imprecisa...
No espaço algum milagre se realiza...
A luz que brilha foi lampeja...

Somente vozes... Coisas formidando,
pois que o nada no Tudo transformando
não haverá, de Deus, outro desejo! ...
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As Mãos de Mariana Bridi
(Concepção em soneto)

Mãos que os lírios invejam, mãos eleitas
para espargir fragrância a toda hora,
e mitigar a mágoa de quem chora...
Mãos... para tais milagres foram feitas!...

Mãos cobertas de beijos, ainda agora,
como de flores vivas e perfeitas...
Adeus final às ilusões afeitas
e à formosa donzela que se adora!...

Mãos de Mariana, de beleza ungidas:
vislumbre de uma luz na noite escura, 
um esbanjar de incenso a cada passo...

Aura a brindar as almas desvalidas,
por essas mãos levadas às primuras
entre fluidos de mirra pelo espaço!...

Rinaldo Gissoni
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POESIAS INÉDITAS
Rinaldo 
Gissoni

A Derradeira Hora
(“Nel mezzo del cammin di nostra vita,
mi ritrovai per una selva oscura;”
DANTE – A DIV.COM. – Canto I

É como um terremoto que devasta
todos os bens e causa desalentos;
ou como a inundação que tudo arrasta
deixando atrás um mundo de tormentos.

É como a essência embriagadora, casta,
a se esvair na rapidez dos ventos;
é a máquina do tempo, a ação nefasta
a destruir a graça dos momentos.

Talvez, como um cenário desarmado
após o ensaio da última figura,
e quando alguém, entristecido, chora...

Tempo de mágoa! Fico acabrunhado,
bem sei, perdido numa selva escura,
pobre refém da derradeira hora!...
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A Filha de Jairo
Foi numa tarde; o Sol já declinava
espargindo ouro e azul no firmamento;
de um alaúde o dórido lamento,
quanta tristeza e amor na cena ignava.

As carpideiras dentro do aposento
carpiam; o alaúde ressoava...
A andorinha em transe agonizava
entre rumores fátuos, sem alento.

Jesus, à porta, ordena com império:
“Ergue-te! Ande!“ Tudo cessa, tudo,
até a babel do fúnebre saltério...

Abrindo os olhos, a feliz Talita
coberta pelo manto de veludo,
caminha rumo à sua mãe aflita!...

A Mina de São José
Nas profundezas ditas abismais,
homens em transe, presos no reduto
que cavaram com seu trabalho bruto
choram, soluçam seus in-extreme ais!

Gritos de angústia certamente escuto,
vindos dos subterrâneos infernais;
em desespero os míseros mortais
nos seus terríveis dramas ex-abrupto!

Ai desses ais! Tristezas desmedidas!
Homens aprisionados num recanto,
quando buscavam um filete de ouro!
 
Desesperanças... Glórias não vividas!
Tantas surpresas... Verdadeiro espanto
e, nunca mais, a fonte do tesouro!...
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A Última Viagem
Será, talvez, a última viagem
pelas veredas desta terra escura,
pois no complexo desta conjuntura
tudo se esvai assim como uma aragem.

É lá naquele Éden, que a ventura
existe, e não se busca na voragem
do tempo, ou no mistério da miragem
em cada ponto, em cada lançadura.

A última viagem há de ser mais bela:
partir, tal como um bólido, de vez,
deixando atrás um mondo de ilusões...

Astros e estrelas na infinita tela
e, no paraíso que o Supremo fez
somente os anjos como anfitriões!...

Acervo
Todos os seus pertencer, os vestidos,
as bolsas já vazias de valores,
as poucas joias seu jardim de flores
e certos mimos ainda preferidos...

Nada mudou. Em tudo as mesmas cores,
os mesmos dons de suas mãos havidos,
um memoria daqueles dias idos
de amor afim, e beijos decolores...

Quantas imagens nesse vão lindeiro,
figurinos de festas e alegrias,
provas de nosso amor profundo e certo!

Sou, desse acervo, triste prisioneiro
a relembrar as auroras fugidias,
e a esperar a “noite que vem perto”!...
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Bruna Alfredo 
(À minha neta)

No olhar de Bruna paira o mistério
de um segredo profundo, repressivo:
réstia da suave luz do Paraíso
a espargir na minh’alma refrigério.

Que mais direi de Bruna, no improviso?
 - Eis a rainha deste meu império,
há nos seus olhos o poder sidéreo
de uma deusa da paz, e do sorriso.

Em cada gesto, em tudo, é uma graça,
é como a rara flor das mais mimosas
 ou como o encanto de um cristal sem jaça.
  
Vejo-a rondar, inquieta, pela casa,
a buscar, com mãozinhas buliçosas,
algum primor que no escondido jaza!...

De Profundis
Lembro o romance, o desfilar dos anos,
um tempo que me pareceu escasso;
toda a existência em primoroso laço – 
- crisol de meus encantos soberanos...

Jamais esquecerei, sequer, um traço,
do grande amor, razão de meus ufanos;
sonhos gloriosos, e gloriosos planos – 
– agora fraguas, neste extremo abraço...

Fomos, os dois, em tudo parecidos,
no mesmo ideal, e nesta mesma estrada,
até o adeus, num célere minuto...

Amargurado, lembro os tempos idos
em que sorria a minha doce amada,
mas eu não mais terei o olhar enxuto!...
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P rosseguindo com o Ensaio em que cuidamos 
dos Prêmios Nobel de Literatura, apresenta-
mos, nesta Tamises/2016, mais uma parte do 
quanto vínhamos tratando na Tamises/2015, 
relativa aos premiados em razão de uma de-

terminada obra, em particular.

Assim é que, no Prêmio de 1924, concedido ao escritor 
polonês, Wladyslaw Reymont (1867–1925), Prêmio Nobel 
de Literatura de 1924, a Academia Sueca, criou a epígrafe: “Por 
seu grande épico nacional, ‘The Peasants’” (Os Camponeses). Esta 
obra é considerada uma epopeia da terra polonesa. Trata-se de 
uma novela épica, em quatro volumes, na qual o autor faz um 
amplo retrato dos camponeses da Polônia, destacando suas lu-
tas, tradições e emoções. A Academia Sueca considera a obra 
“caracterizada por uma arte tão grande, tão segura, tão poderosa, 
publicada entre os anos de 1903 e 1909, que mostra um valor 
duradouro, não só para a literatura da Polônia, mas para toda a 
escrita imaginativa”.

 (Paul) Thomas Mann (1875–1955), escritor alemão, 
filho de John Heirich Mann e de uma brasileira, Júlia da Silva 
Bruhns, nascida no Rio de Janeiro, mas que foi para a Alema-
nha com sete anos. Thomas Mann foi Prêmio Nobel de Lite-
ratura de 1929 e a Academia Sueca saudou-o com a epígrafe: 
“Principalmente pelo seu grande romance ‘Os Buddenbrooks’”, que 
ganhou reconhecimento constantemente ampliado como um dos 
clássicos da literatura contemporânea”. Nessa obra – a primeira 
que o autor publicou, em 1901 – o laureado traça o declínio 
social de uma família de comerciantes durante três gerações 
(baseado na própria família do autor), à medida que a prática 
do comércio cede lugar a uma sensibilidade estética refinada.

Thomas Mann é considerado um clássico e um escritor 
eclético: escreveu sobre política, religião, sexo, ciência e arte e é 
o autor da longa história dos doentes do Sanatório de Davos, 
na Suíça, em sua obra, “A Montanha Mágica” (1924), um li-

PANORAMA CULTURAL
Prêmio Nobel de Literatura
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vro de muita sensibilidade, (cerca de 1.000 páginas), e um dos 
mais lidos fora da Alemanha, ao lado de “Morte em Veneza”.

Exilado na Suíça por vontade própria, depois de 1933, 
por suas ideias contrárias ao nacional socialismo nazista, pas-
sou a dar palestras na Suíça, na Holanda e na Dinamarca. Ele 
ainda escreveu uma obra de fundo bíblico, a tetralogia, “José e 
Seus Irmãos” (1933–1943) e “Doutor Fausto”, no qual aborda 
também a degeneração da Alemanha nazista de sua época e 
“Ensaios de Três Décadas” (1947). Digna de nota é a informação 
de que foi sua mãe, a brasileira, Júlia Silva, que influenciou e 
incentivou o filho, Thomas Mann, a seguir a carreira literária. 
A esse tempo, sua mãe já se tornara uma agitadora cultural que 
promovia festas e saraus literários em casa. Dessa forma, o Bra-
sil está, de forma indireta, ligado à história do Prêmio Nobel de 
Literatura do ano de 1929, desse escritor.

Na premiação ao romancista, dramaturgo e poeta inglês, 
John Galsworthy (1867–1933), Prêmio Nobel de Literatura 
de 1932, a epígrafe dita pelo orador oficial da Academia, foi: 
“Por sua distinta arte de narração, que toma sua mais alta forma 
em ‘A Saga dos Forsyte’”. Essa obra, pulicada em 1922, é uma 
trilogia, pela qual o autor descreve a atribulada vida de três 
gerações dessa família. Seus romances revelam interesse pela 
pobreza e pelas limitações convencionais da burguesia. E esse 
autor prosseguiu sua carreira publicando outras obras em que 
explora temas sociais e morais, comparando duas famílias: uma 
rica e outra pobre (“Uma Comédia Moderna”, de 1929).

Ao premiar a notável – e porque não dizer, genial – escri-
tora norte-americana, Pearl S. Buck (Virgínia 1892–Vermont 
1973), nascida Pearl Sydenstricker, filha de Absalom Sydens-
tricker e Carolina Stulting, agraciada com o Prêmio Nobel de 
Literatura de 1938, a Academia Sueca, por seu representante, 
destacou: “Por suas descrições ricas e realmente épicas da vida do 
camponês na China e por ‘suas obras-primas biográficas’”.

E, embora a escritora já fosse bem conhecida em seu país 
de origem, a verdade é que Pearl S.Buck passou grande parte de 
sua vida na China, com seus pais, missionários, mas também 
envolvida nessa atividade. Provavelmente, por isso mesmo, a 
crítica, severa e injustificável, afirmou que “ela ainda tinha de 
provar estar à altura do Nobel”. Provavelmente, sinais de inveja 
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da mesma crítica. Andou bem a Academia Sueca ao premiá-la. 
Foi realmente uma escritora genial.

Durante os quarenta anos de sua carreira, Pearl S. 
Buck escreveu mais de uma centena de romances, contos, 
poemas e, especialmente brilhantes biografias, através de 
cuja produção pode revelar suas experiências de vida e sua 
visão política, quando abordou a cultura asiática, os direitos 
da mulher, o próprio trabalho missionário em particular, a 
figura da adoção, a imigração e também as guerras e con-
flitos locais. As biografias dos pais, que devem ser de 1936, 
impressionaram sobremodo os integrantes da Academia 
Sueca e do Comitê, o que lhe garantiu o Nobel. No Vol. 60, 
da Coleção “Biblioteca dos Prêmios Nobel de Literatura”, no 
artigo sobre os Laureados com o Nobel de Literatura, lê-se, 
sobre ela, à pg. 173: “...e suas magistrais biografias”.

Nos comentários críticos, esse autor diz ainda: “vozes 
se elevaram para indagar se a laureada possuía as qualificações 
necessárias para uma distinção desse porte”. O fator decisivo na 
escolha da Academia foi, em primeiro lugar, as admiráveis bio-
grafias dos pais da autora, ambos missionários na China – dois 
volumes que pareciam merecer tornar-se clássicos e objeto de 
interesse permanente. E, mais adiante, “como obras de arte, as 
duas biografias mantêm-se fora de comparação com todo o resto 
da obra de Pearl S. Buck...” (esse resto da obra são centenas de 
romances, poemas, contos e biografias, conhecidos dos críti-
cos...! daí nosso incontido entusiasmo pela obra dessa notável 
escritora). (comentário entre parênteses nosso).

Do exposto nota-se que o Nobel foi concedido à escrito-
ra realmente por essas duas biografias, consideradas brilhantes 
obras de arte pela Academia Sueca. (Eu, que pessoalmente as 
li e reli, posso assegurar que não há absolutamente nenhum 
exagero nas elogiosas palavras do autor dos comentários. Afi-
nal, um livro magnífico merece ser lido, pelo menos, duas ve-
zes!). Ainda assim, Pearl S. Buck escreveu outras obras notáveis 
como “A Boa Terra”, romance que a consagrou mesmo nos 
EUA, pois retrata com riqueza de pormenores não só uma re-
gião muito pouco conhecida e raramente acessível aos leitores 
ocidentais, como também a vida difícil e a grande luta pela 
sobrevivência dos camponeses da China. (Também li e reli esse 
notável romance, “A Boa Terra”, (de 1931), em edição recente 
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no Brasil). A obra é de grande valor histórico e literário. Con-
serva aquela grandeza de espírito que coroa as grandes obras. 
Esse romance mereceu, aliás, em 1932, o famoso Prêmio Pulit-
zer nos EUA e foi traduzido, já nessa ocasião, para mais de trin-
ta outros idiomas!  Outras obras: “A Estirpe do Dragão” (1942), 
“Pavilhão de Mulheres” (1946), têm como pano de fundo, a 
China pré-revolucionária.

“Na China, Pearl S.Buck ainda é respeitada como se fosse mesmo 
uma escritora nativa. Ali era chamada de Sai Zhen Zhu. Pearl 
S.Buck faleceu em Danby, Vermont, na Pensilvânia, em 1973 e, 
na lápide, que ela mesma projetou, seu nome não está escrito em 
inglês, mas em caracteres chineses, significando Pearl Sydenstri-
cker, seu nome de solteira”.

Finalmente, o derradeiro caso de premiação do Nobel 
de Literatura, para o qual a epígrafe dá destaque de uma obra 
em particular, foi na concessão desse prêmio ao famoso escritor 
norte-americano, Ernest (Miller) Hemingway (1898–1961), 
Prêmio Nobel de 1954. Eis o dístico: “Por seu domínio da arte 
narrativa, mais recentemente demonstrada em ‘O Velho e o Mar’, 
e pela influência que exerceu no estilo contemporâneo”. Trata-se de 
uma carinhosa parábola sobre o velho homem do mar, humilde 
pescador, enfrentando galhardamente a natureza hostil (1952). 
Sua brilhante força narrativa impressionou toda a crítica de seu 
tempo, tornando o romance um grande sucesso, o que lhe va-
leu a premiação do Nobel. Hemingway escreveu outras obras 
importantes como “O Sol Também se Levanta” (1926), “Adeus 
às Armas” (1929), “Por Quem os Sinos Dobram”, romance liga-
do à Guerra Civil da Espanha (1940). Seu suicídio em 1961 
consternou os meios literários de todo o mundo.

 A partir de 1955, e nas sucessivas premiações do Nobel 
de Literatura, a Academia Sueca não aponta mais qualquer des-
taque de obra, em particular para todos os demais autores lau-
reados, até a última premiação hoje conhecida, a de 2014, para 
o escritor francês, Patrick Modiano, nascido em 1945, para o 
qual a epígrafe da Academia Sueca é: “pela arte da memória com 
a qual ele evocou os destinos humanos mais inatingíveis e desco-
briu a vida do mundo da ocupação” nazista durante a Segunda 
Guerra Mundial na Europa (1939-1945). Assim, é a qualidade 
genérica do conjunto da obra, a tônica nas epígrafes com que o 
orador da Academia, saúda o vencedor do ano, no discurso da 
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solenidade de 10 de dezembro.

 Assim pensávamos. No entanto, ao examinar com 
cuidado a biografia de William Golding, Prêmio Nobel de 
Literatura de 1983, verifica-se que esse escritor, romancista, 
dramaturgo e poeta inglês, merece de Lundenbergue Góes, em 
sua preciosa obra sobre os Ganhadores do Prêmio Nobel de 
Literatura até 2010, comentários que o primeiro romance de 
Golding, intitulado “ Senhor das Moscas”, livro que garantiu o 
Nobel a Golding, foi o 62º na lista dos 110 melhores da his-
tória da Revista Newsweek e um dos sessenta livros preferidos 
pelo Times de Londres, a partir de 1949. Todavia, a epígrafe 
utilizada pela Academia Sueca, para este premiado, foi: “Por 
seus romances, com os quais, com a perspicácia da arte narrativa 
realista e a diversidade e universalidade do mito, ilumina a condi-
ção humana no mundo de hoje”. Ao que parece, a premiação a 
este romancista inglês sofreu severa crítica de um dos membros 
da própria Academia Sueca, Arthur Lundkvist, considerado 
um especialista em Literatura da América Latina. Afirmou ele 
que “o premiado não estava à altura do Prêmio e que o julgamento 
foi um golpe” (sic). Em defesa da decisão serena da Academia, 
Lars Gyllenstein, Secretário Geral, disse que o comentário fora 
infeliz, e que “o romancista era um fascinante e excitante escritor 
e que seus romances não são somente moralidade sombria e mitos 
escuros... são também coloridos contos de aventuras, cheios de ale-
gria, narrativa, inventividade...”

A SUSPENSÃO DO NOBEL DURANTE 
A 2ª. GUERRA E CASOS DE RECUSA DO PRÊMIO

 Durante o período de 115 anos (a partir de 1901), da 
existência do Prêmio Nobel de Literatura, houve suspensão 
de atribuição do prêmio em vários anos. Em 1914, provavel-
mente em razão da deflagração da Primeira Guerra Mundial. 
Em 1918, embora tivesse ocorrido o fim daquela conflagração, 
a razão foi outra. O Nobel deveria ser atribuído a Erik Axel 
Karfeldt, poeta sueco que integrava o Comitê da Academia 
Sueca. Por essa razão e também porque vários literatos suecos 
já tinham sido contemplados, Erik Axel Karfeldt recusou-se a 
receber seu prêmio. Como consequência, a Academia Sueca 
suspendeu a entrega do Nobel em 1918, vindo a premiar esse 
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poeta mais tarde, postumamente, em 1931. Aliás, foi este o 
único caso de premiação póstuma, o que constituiu uma notó-
ria exceção à regra. Em 1935, também não houve atribuição 
do prêmio. Igualmente nos anos da Segunda Grande Guer-
ra: 1940, 1941, 1942 e 1943, o Nobel não foi atribuído. A 
gravidade do conflito mundial, que envolveu também países 
nórdicos, invadidos por tropas nazistas alemãs, incluindo-se 
também a Suécia, certamente impôs, por decisão da própria 
Academia Sueca, essa suspensão, acolhendo determinação do 
governo sueco, através de um decreto régio, que determinou 
fosse suspensa a atribuição dos prêmios Nobel para o período 
de 1940 a 1943, inclusive.

O último premiado, antes de irromper a trágica Se-
gunda Guerra Mundial, foi o escritor finlandês, Frans Eemil 
Sillanpaa (1888–1964), Prêmio Nobel de Literatura de 1939, 
autor de obras notáveis por sua interpretação da alma do povo 
finlandês e das paisagens de sua pátria, particularmente na área 
rural e com as pessoas como parte da natureza. Tendo recebido 
influência de Charles Darwin, do biólogo e filósofo alemão, 
Ernst Haeckel, do físico Wilhelm Oswald Lohse e do escritor 
russo, Lev Tolstoi, Sillanpaa produziu mais de vinte roman-
ces e coletâneas de contos, que foram traduzidos para mais de 
trinta idiomas. Sua obra mais importante é “Santa Miséria” 
(1919), na qual retrata a guerra civil finlandesa de 1917. Em 
outras obras o escritor descreve a vida e a natureza, retratadas 
de maneira lírica. Esse autor venceu, na eleição promovida pelo 
Comitê do Nobel, ao famoso escritor alemão, Hermann Hesse, 
autor de “Sidarta”, “O Lobo da Estepe”, “Demian”, “O Jogo das 
Contas de Vidro” e obras poéticas. H. Hesse recebeu seu Prê-
mio Nobel em 1946, também merecidamente. É muito lido 
no Brasil.

 De outro lado, houve três casos em que os ganhadores 
recusaram-se a receber o Nobel de Literatura. O primeiro foi o do 
poeta Erik Axel Karfeldt, em 1918, já esclarecido. O segundo, 
ocorreu em 1958. O agraciado do ano foi Boris Pasternak, 
poeta e escritor russo, autor do romance, “Doctor Zivago”, Prê-
mio Nobel de Literatura de 1958. No dia 23 de outubro desse 
ano, o autor do romance foi informado ser o vencedor do No-
bel, pela Academia Sueca. No dia 25, Boris Pasternak enviou 
um telegrama à Academia, dizendo: “Imensamente grato, como-
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vido, orgulhoso, surpreso, embaraçado”. No dia 29, a Academia 
recebeu outra mensagem, dizendo: “Considerando o significado 
que tem sido atribuído a esse prêmio na sociedade a qual pertenço, 
devo recusá-lo. Por favor, não recebam minha recusa voluntária 
como ofensa”. A Academia Sueca respondeu anunciando: “Esta 
recusa de modo nenhum altera a validade do prêmio. Resta à Aca-
demia anunciar, com desgosto, que a apresentação do Prêmio não 
pode se realizar”. A verdade é que Boris Pasternak, fez sua re-
cusa sob intensa pressão das autoridades soviéticas, do Partido 
Comunista e da União dos Escritores Soviéticos e só não foi 
preso, ou exilado, por interferência do primeiro ministro da Ín-
dia, Pandit Nehru, em contato direto com Nikita Khrushchev. 
Eram os anos da trágica “guerra fria”. A razão foi, exatamente, a 
publicação do romance, “Doutor Jivago”, clandestinamente na 
Itália, realizada pelo integrante do Partido Comunista Italiano, 
o editor milanês, Giangiacomo Feltrinelli, com recursos 
da CIA. A publicação do romance já fora recusada pela 
revista russa Novy Mir, por ser ele considerado contrário 
e ofensivo à Revolução Socialista de 1917. Publicado em 
1957, o livro tornou-se logo um “best-seller” mundial, 
tendo sido traduzido para dezoito idiomas. A atribuição 
do Prêmio Nobel a Boris Pasternak foi considerado pelo 
governo russo como um ato de provocação política, ori-
ginando-se daí a pressão para que o autor recusasse for-
malmente o prêmio. O Nobel não foi entregue, mas se 
manteve válido pela Academia Sueca, fiel às suas tradições.

O último caso de recusa, em receber o Nobel, foi do fi-
lósofo, romancista, dramaturgo, biógrafo, crítico literário, so-
ciólogo, professor e ativista político francês, Jean-Paul Sartre, 
(1905–1980), Prêmio Nobel de Literatura de 1964. Sartre ale-
gou que, na qualidade de intelectual, recusava honras oficiais, 
pois não queria ser transformado numa instituição. Sartre é 
considerado um dos maiores pensadores do século 20. E, ape-
sar da recusa, a Academia Sueca manteve a decisão, validan-
do o prêmio. Há informações de um membro do Comitê do 
Nobel, alegando que, em 1975, Sartre teria escrito uma carta 
anunciando mudança de opinião e reclamando o valor do prê-
mio que já havia sido reinvestido. Essa versão, entretanto, não 
chegou a ser confirmada. Inicialmente, Jean-Paul Sartre que se 
dizia anarquista e pacifista, não tinha participação política. 
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Mas, com a deflagração da Segunda Guerra, e até o fim 
de sua vida, como homem de esquerda e feminista, foi um 
fervoroso ativista político, participando de várias causas. Seu 
pensamento está registrado no romance “A Náusea” (1938) e 
também na trilogia “Caminhos da Liberdade” “A Idade da Ra-
zão” (1945), “Sursis” (1945) e “Com a Morte na Alma” (1949), 
e em livros de contos como “O Muro” (1939). Sartre afirma-
va que queria ser lembrado por suas obras, “Crítica da Razão 
Dialética” (1960) e “Náusea”. Em 1959, toda sua obra teve a 
leitura proibida aos fiéis, pela Igreja Católica. Sartre foi casa-
do com a escritora, filósofa e feminista, Simone de Beauvoir, 
numa união aberta que durou cinquenta anos. Sartre resistiu a 
ataques cardíacos em 1971 e 1973, mas veio a falecer de edema 
pulmonar em 15 de abril de 1980. O funeral de seu corpo foi 
acompanhado por cerca de 50 mil pessoas pelas ruas de Paris.

O PRÊMIO NOBEL DIVIDIDO 
ENTRE DOIS AGRACIADOS

Tornou-se uma prática relativamente comum a conces-
são, pela Academia Sueca, do Prêmio Nobel de Literatura a 
dois agraciados no mesmo ano. Essa decisão ocorreu por qua-
tro vezes, até agora, nos anos de 1904, 1917, 1966 e 1974. As-
sim, o primeiro caso teve lugar já no ano de 1904, ano em que 
receberam o prêmio dois escritores europeus, o poeta francês, 
Frédéric Mistral e o dramaturgo, engenheiro, matemático e 
professor espanhol, José Echegaray, ambos são, portanto, con-
siderados Prêmio Nobel de Literatura de 1904.

A justificativa de Anders Osterling foi a de que “houve 
um compromisso, tornado necessário quando no último momen-
to não se conseguiu obter uma coesão suficiente. Malgrado todo o 
respeito devido aos dramas comoventes e bem construídos do autor 
espanhol, cumpre confessar que Mistral merecia, em grau muito 
mais considerável, receber um Prêmio inteiro. Seu esplêndido poe-
ma ‘Miréia’ (que mais que qualquer outro está ligado ao nome de 
Mistral) datava, sem dúvida, de época já antiga. Fora publicado 
em 1859, e o mestre do romantismo francês, Lamartine, saudara
-o, então, com entusiasmo”.

Ao primeiro premiado, Frédéric Mistral, a Academia sau-
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dou com a epígrafe: “Em reconhecimento à fresca originalidade 
e à inspiração verdadeira de sua produção poética, que reflete fiel-
mente o cenário natal e o espírito nativo de seu povo, e ao signifi-
cativo trabalho como filólogo provença.”. (sublinhado por nós).

Nascido em Maillane, entre Avignon e Arles, no sudoes-
te da França, no Vale do Rhodano, em 08/09/1830, Fréderic 
Mistral, filho de François Mistral e Adelaide Polinet (Delaído, 
em provençal), cresceu ouvindo o provençal falado pelos fazen-
deiros e pela gente simples (camponeses) daquela região, onde 
estavam grandes plantações de oliveiras. Seu pai era um fazen-
deiro bem sucedido e a mãe, era filha do Prefeito de Maillane. 
Mistral apaixonou-se pela história e pela língua provençal com 
a qual escreveu “Miréia”, publicada em 1859, obra essa com a 
qual consagrou-se mundialmente e que, praticamente, o levou 
a merecer a láurea do Prêmio Nobel de Literatura de 1904.

Mistral estudou na Escola da Abadia de Saint-Michel, 
no Colégio Real de Avignon, onde encontrou um jovem inspe-
tor de ensino, Joseph Roumanille, que o incentivou a escrever 
versos em provençal. Tinha então doze anos apenas, mas a pai-
xão pela língua materna já tomara conta de seu coração. Ainda 
assim, para satisfazer o pai, foi estudar Direito em Aix-en-Pro-
vence. Em 1851, aos 21 anos, dedicou-se a estudar a história da 
Provença, quando já escrevia poemas em provençal, publicados 
em jornais locais, participou de campanha contra a monarquia, 
pela independência da terra onde nascera.

Formado em Direito, retornou a Maillane e dedicou-se 
de corpo e alma à carreira de poeta provençal, para cantar as 
belezas da Provença, em seu verdadeiro idioma, trabalhando 
também pela restauração “da primeira língua literária da Euro-
pa civilizada”, o provençal. Como primeiro trabalho, compôs 
um poema sobre a vida rural e participou de uma coletânea de 
poemas, em provençal, próprios e também de Joseph Rouma-
nille e Anselme Mathieu, denominado “Li Provençalo”.

Em 1854 foi cofundador, com outros cinco escritores, 
de uma associação cultural e literária, Félibrige, para promover 
a língua provençal falada no sul da França, nos vales alpinos 
da Itália e entre os catalães, na Espanha. Sua evolução levou-o 
a escrever sua obra prima, “Miréia”, já então em 1859. Trata-
se de um poema épico de doze cantos, sobre a história de um 
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amor impossível, semelhante àquele vivido na peça Romeu e 
Julieta de Shakespeare. O poema de Frédéric Mistral inspirou 
uma Ópera de Charles Gounod, em 1863.

Após escrever diversas obras, todas em provençal, 
criou, por volta de 1912, a obra “Lou Trésor dou Félibrige 
ou Dictionnaire Provençal-Français”, dicionário da língua 
occitana (provençal)”. Mistral foi bastante premiado na 
França, antes de receber o Nobel. Após considerar encer-
rada sua carreira literária, retornou a Maillane, onde viveu 
com a esposa Mari-Louise Rivière, com quem casou-se em 
1876, até sua morte em 25/03/1914.

O segundo agraciado do mesmo ano de 1904, foi José 
Echegaray y Eizaguirre, engenheiro, matemático, professor 
e dramaturgo espanhol, que mereceu a epígrafe da Academia 
Sueca que dizia: “Em reconhecimento às suas numerosas compo-
sições que, de maneira singular e original, reviveram grandes tra-
dições do drama espanhol”. Desse modo, Echegaray foi saudado 
como um grande poeta dramático, “cuja produção se distinguia 
pela energia viril e pelos altos ideais, uma fecundidade dramática 
que fazia lembrar Lope de Vega e Calderón de la Barca e tinha a 
mesma dignidade e o mesmo ardor exótico que era a marca dos 
dramaturgos espanhóis”.

Como não podia deixar de ser, a premiação foi contes-
tada na própria Espanha e provocou críticas veiculadas em 
muitos jornais locais, pois esse autor não era unanimidade na 
Espanha e os revolucionários, escandalizados, acusaram-no por 
suas tendências liberais, enquanto os liberais o acusavam de 
maltratar a ciência espanhola. Tudo isto, porém, não mudou a 
decisão da Academia Sueca.

José Echegaray y Eizaguirre nasceu em Madri em 
19/04/1832, filho de um médico e professor de grego. Viven-
do sua infância no interior, em Murcia, já na escola de primei-
ras letras revelou seu interesse pelas ciências exatas, mas alter-
nava os estudos com a leitura de Goethe, Homero e Honoré 
de Balzac e ainda com obras dos matemáticos Friedrich Gauss, 
Adrien-Maria Legendre e Joseph Louis Lagrange. Aos 14 anos 
ingressou no Instituto San Isidro, preparando-se para a Escola 
de Engenheiros de Estradas, Canais e Portos. Durante o cur-
so, apaixonou-se pela dramaturgia e usava suas economias para 
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custear os ingressos de teatro. Sua formação foi deveras diver-
sificada: estudou política econômica, filosofia, geologia e po-
lítica e escreveu artigos para jornais. Até 1868 publicou obras 
sobre geometria, física e termodinâmica. Foi também professor 
e participante da política, integrando a ala esquerda do Partido 
Liberal. Foi nomeado senador vitalício e presidente do Con-
selho da Instrução pública um ano após haver sido agraciado 
com o Prêmio Nobel de Literatura.

Já sua carreira na dramaturgia começou em 1874 com a 
peça “El Libro Talonário”. O primeiro sucesso foi “Em El Puño 
de La Espada”, encenada em 1875. Em seguida escreveu 67 
peças teatrais, 34 delas em versos que foram muito bem re-
cebidas pelo público, mas algumas reprovadas pela crítica. A 
mais conhecida foi “El Gran Galeoto”, de 1881, apontada como 
sua melhor obra, traduzida para vários idiomas e encenada em 
Atenas, Paris e Boston. Chegou a ser aclamado pelas ruas de 
Madri como grande dramaturgo. Outras peças importantes fo-
ram “O Filho de Don Juan”, “O Louco de Deus” e “Mancha Que 
Limpa”. Foi eleito para a Real Academia Espanhola em 1894. 
Foi presidente da Academia Real de Ciências e da Associação 
de Escritores e Artistas Espanhóis e também da Seção de Mate-
mática da Associação Espanhola para o Progresso das Ciências 
em 1908. Faleceu em Madri em dezembro de 1916.

A segunda distribuição dupla do Nobel de Literatu-
ra ocorreu em 1917, quando foram agraciados, desta feita, 
dois dinamarqueses, Karl Gjellerup e Henrik Pontoppi-
dan. O primeiro, Karl Gjellerup, foi saudado pela Acade-
mia Sueca como “uma estranha combinação de acadêmico 
e poeta”, cuja epígrafe foi: ”pela sua poesia variada e rica, a 
qual é inspirada por ideais elevados”, conforme assevera Lin-
debergue Goes em “Todos os Ganhadores do Prêmio Nobel de 
Literatura” (Global SP – 2010).

Entretanto, a escolha deste escritor não trouxe orgulho 
e entusiasmo à Dinamarca, já que ele era um germanófilo que 
passou a maior parte de sua vida na Alemanha, tendo apoia-
do o império germânico na Primeira Guerra Mundial, razão 
pela qual ficou praticamente esquecido em sua pátria. Empol-
gou-se com as ideias sobre a origem das espécies, de Charles 
Darwin, mudou de religião e tornou-se ateu e livre pensador. 
Viveu mesmo muito tempo em crise de fé, o que influenciou 
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seu modo de ver o mundo e também na adoção de seus temas. 
Em sua obra Espírito e Tempo, faz um réquiem para Darwin. 
Depois, em sua fase budista, escreveu um musical “Offerildene” 
(As Chamas do Sacrifício) e “The Pilgrim Kamanita”, romance 
sobre um casal de amantes que se reencontra após a morte. 
Muitas outras obras foram escritas em alemão.

Karl Adolph Gjellerup, Prêmio Nobel de Literatura de 
1917, nasceu no dia 02 de junho de 1857, na área rural de 
Roholte, na Dinamarca, filho de um pastor luterano que fa-
leceu quando Karl tinha apenas três anos. O menino foi leva-
do para viver com um primo da mãe, também pastor e poeta, 
Johannes Fibiger que o inspirou a devotar-se ao conhecimento 
(humanidades) a fim de entender o mundo à sua volta. Foi 
com ele que, muito jovem, aprendeu música, religião e litera-
tura alemã. Isso marcou sua vida para sempre, influenciando 
seus romances. Karl graduou-se em 1878 na universidade “cum 
suma e cum laude” e doutorou-se na Haerlevs Grammar School 
e mercê de herança, estudou pintura em Roma, em 1883, além 
de viajar pela Suíça, Grécia e Rússia, enquanto escrevia. Em 
retorno, residiu alguns anos na Alemanha, aproximando-se do 
humanismo de Goethe e Schiller, tendo ganho uma pensão 
vitalícia após compor um drama em versos “Brynhild”. Vol-
tando à Dinamarca aí permaneceu até 1892, quando voltou a 
residir em Dresden na Alemanha, escrevendo em alemão sob 
influência de Kant e Schopenhauer. Faleceu na Alemanha, em 
11/10/1919, aos 62 anos.

  O escritor que com ele dividiu a premiação, foi Henrik 
Pontoppidan, Prêmio Nobel de Literatura de 1917, também di-
namarquês e considerado o principal prosador da Dinamarca e 
um intelectual preocupado com o progresso social de seu país. 
A Academia Sueca dedicou-lhe a seguinte epígrafe por ocasião 
da premiação: “Por suas autênticas descrições da vida contempo-
rânea na Dinamarca”.

A publicação de três romances considerados épicos 
pela Academia Sueca e segundo ele próprio, “um abrangente 
retrato da Dinamarca contemporânea”, lhe valeram o Nobel 
de Literatura daquele ano. Por eles o autor mostra de modo 
realista ou até com cores naturalistas os males sociais e a 
situação de miséria dos camponeses. Trata-se de um escritor 
patriota, nacionalista, mas liberal, anticlerical e desiludido 
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defensor da natureza. É considerado paradoxal e de estilo 
ambíguo, um misto de parcial e objetivo. A trilogia que o 
conduziu ao Nobel de Literatura é formada pelos romances 
“A Terra da Promissão”, “A Terra de Pedro” e “O Reio da Mor-
te”, todos escritos entre 1891 e 1916.

Henrik Pontoppidan nasceu em 24/07/1857 na Jutlân-
dia, sul da Dinamarca, filho do ministro luterano, Dines Pon-
toppidan e Marie Kirstina Oxenbol Pontoppidan, esta, filha de 
um governante dinamarquês. Não quis seguir a carreira religio-
sa do pai, numa época conturbada em que as tropas prussianas 
ocuparam e saquearam Randers, para onde o autor, ainda me-
nino, foi levado pelos pais. A vivência dessa crise influenciou 
sobremodo Henrik e daí o seu patriotismo exacerbado. Antes 
dos 18 anos ingressou na Faculdade Politécnica de Copenha-
gue, mas abandonou o curso pouco antes de sua formatura. 
Gostava mesmo era de reunir-se com colegas para discutir suas 
preferências literárias, beber e fumar. Foi professor por algum 
tempo e jornalista. Com a idade de 24 anos tornou-se uma 
figura popular que gostava de dançar e era querido pelas moças 
da época.

Depois de viajar pela Suíça, em1881, deu início à carrei-
ra literária, limitando-se a escrever, inicialmente, sobre a natu-
reza e o folclore de sua terra. Mais tarde, o ser humano passou 
a ser o centro de seu interesse. Depois de um casamento fracas-
sado entre 1881 e 1888 com a filha de um fazendeiro, voltou 
a casar-se em 1892 com Antoinette Cecília Caroline Elise Ko-
foed com quem teve dois filhos e viajou pela Alemanha e Itá-
lia. Ao retornar à Dinamarca, passou a residir na capital, onde 
escreveu cinco volumes de memórias, publicados entre 1933 e 
1943. No final da vida ficou cego e surdo, vindo a falecer em 
Charlottenlund, subúrbio de Copenhague, em 21 de agosto de 
1943, aos 86 anos.

(Continua na próxima Tamises)

Celso de Almeida Cini

Cadeira 37 – Patrono Afonso Schmidt
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M iguel de Cervantes Saavedra é 
considerado uma das figuras fun-
damentais da literatura universal. 
Sua importância adveio do seu ro-
mance Don Quijote de la Mancha, 

que se converteu no paradigma do romance moderno per-
mitindo-nos uma análise profunda e fundamental sobre 
o comportamento humano. Cervantes mais que qualquer 
um dos grandes gênios de projeção universal, foi em sua 
vida um homem comum, mortal, arraigado a sua pátria e 
a seu tempo. Sua obra literária o diferenciou de todos os 
demais. O caráter individual e marcante de Cervantes, se 
apresenta pelas realizações coletivas nas quais participou 
como um entre muitos, mas, somente com sua obra literá-
ria encontrou expressão única e incomparável.

Sua criação literária despertou os eruditos que se propu-
seram a investigar sua trajetória mortal e sua imortalidade que 
nasceria como consequência de sua obra, cuja temática rica e 
variada, plena de humor e ternura, ainda, alcança a todos.

Miguel de Cervantes Saavedra, é o mais importante 
nome da literatura da Espanha. Nasceu em 1547 em Alcalá de 
Henares, sob o cenário central de uma grande crise que se ini-
ciara em meados do século XVI e significou o término da épo-
ca revolucionária e criadora do Renascimento, e o princípio de 
uma nova época conservadora, que reagiu contra os extremos 
e as consequências da época anterior organizando-os e de certa 
maneira consolidando-as e dando-lhes procedimento.

Batizado em Castela no dia 9 de outubro de 1547 na pa-
róquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, Miguel de 
Cervantes, filho de um cirurgião de nome Rodrigo de Cervantes e 
Leonor de Cortinas. É provável que a data de seu nascimento seja 
29 de setembro, data em que se comemora o dia do arcanjo San 
Miguel, o que lhe deu o nome santoral de Miguel Cervantes, uma 

MIGUEL DE 
CERVANTES SAAVEDRA
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero recordar...

Maria 
Zulema 
Cebrian
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vez que na Espanha tinha-se por tradição dar ao cristão recém-
nascido o nome do santo do dia de seu nascimento. Os Cervantes 
descendiam de uma ramificação da linhagem galega que haviam 
se estabelecido em Córdoba, cidade na qual desfrutaram de grande 
prestígio por conta de seu avô Juan de Cervantes que atuou como 
advogado da Inquisição do Santo Ofício, cargo para o qual nunca 
teria sido designado se sobre sua família houvesse qualquer suspeita 
de que tivessem antecedentes “conversos” e caíssem dúvidas sobre 
a sua linhagem pura.

A certidão de batismo diz:

“Domingo, nueve días del mes de octubre, año del Señor de 
mill e quinientos e quarenta e siete años, fue baptizado Miguel, 
hijo de Rodrigo Cervantes e su mujer doña Leonor. Baptizóle 
el reverendo señor Bartolomé Serrano, cura de Nuestra Señora. 
Testigos, Baltasar Vázquez, Sacristán, e yo, que le bapticé e fir-
me de mi nombre. Bachiller Serrano”.

A história da família de Cervantes, move-se entre Castela 
a Nova e Andaluzia, transitando pelas cidades que seus cargos e 
serviços implicavam, para que seus membros os desempenhassem 
como exigiam as ordens. Fator determinante no desenvolvimento 
de perpétuas viagens e mudanças durante a vida de Cervantes.

Não há registros seguros sobre o local onde Cervantes te-
ria realizado seus estudos. Ao que tudo indica nada se assemelha 
ao que chamamos de estudos universitários, uma vez que a sua 
presença em Salamanca, como estudante, é apenas uma hipótese, 
embora saiba-se que mantinha fortes ligações com essas entidades 
educacionais e um profundo sentimento de retornar à época em 
que ali esteve e que fica caracterizada em suas palavras: “goszado 
da aprazibilidade de sua vivenda”; há a possibilidade também, de 
que tenha estado no Estudo da Companhia de Jesus, ao qual faz 
referência em uma de suas obras. Este fato está embasado em um 
trecho de sua obra “Coloquio de los perros”, entretanto, precisar em 
qual cidade Cervantes fora aluno dos Jesuítas é impossível.

A única informação segura é que em 1568 seu “mestre” 
Juan López de Hoyos, catedrático em gramática que publicou em 
1569 um livro sobre a rainha Isabel de Valois (terceira esposa de 
Felipe II) no qual incluiu três poesias circunstanciais de Miguel 
de Cervantes, “seu amado discípulo”. No entanto é pouco provável 
que aos vinte e um anos de idade, e sendo membro de uma família 
com tantos problemas econômicos pudesse ser estudante.
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Em 1571, empreende outro caminho, normal dos espa-
nhóis de seu tempo, exemplificado em tantos personagens de sua 
obra: alista-se como soldado, e toma parte, entre outras ocorrên-
cias, na Batalha de Lepanto, onde foi ferido na mão esquerda, 
deixando-a inutilizada, passando a ter a alcunha de el manco de 
Lepanto. No ano seguinte, tomou parte na campanha da Áustria 
em Navarino, Corfu e Tunísia. No seu regresso de Nápoles a Cas-
tela é capturado por corsários algerianos. Durante cinco anos foi 
mantido como escravo em Algeria.

Cervantes passou 2 anos em Portugal, entre a primave-
ra de 1581 e a de 1583. Viveu em Lisboa. O escritor tentava 
conquistar um lugar de favorito na corte do monarca espanhol 
Felipe II, procurando aproveitar os primeiros momentos do 
reinado português do rei, que rodeado pelos cortesões, troca 
as roupas negras e a gola branca isabelina pelos ricos tecidos de 
Lisboa. Foi neste ambiente de fausto e deslumbramento real 
que Cervantes chega à capital portuguesa, encantando-se pela 
cidade e por suas damas. Nesse período escreve: “Para festas 
Milão, para amores Lusitânia”. Cervantes descreve os lisboetas 
como agraváveis, corteses, liberais e apaixonados, embora dis-
cretos. “A formosura das mulheres admira e apaixona.”

Em 1585, consegue escapar e volta a Madri.

A sua assinatura é grafada Cerbantes, com b, mas passaria a 
ser conhecido com a ortografia de Cervantes usada por seus publi-
cadores. Saavedra era o sobrenome de um parente distante e, vários 
anos depois de sua repatriação, por volta de 1586/1587 acrescenta 
o segundo sobrenome ao seu patronímico nos documentos ofi-
ciais relacionados com seu casamento com Catalina de Salazar, 22 
anos mais jovem.

Publica La Galatea, sua primeira novela pastoral. Dois anos 
depois, parte para Andaluzia e, por dez anos trabalhou como for-
necedor da Armada Invencível e cobrador de impostos. Devido 
a problemas financeiros com o governo, em 1597 vai preso em 
Sevilha. Em 1605, de volta de Valladolid, ele inicia a primeira parte 
de sua obra prima: Don Quijote, retornando de maneira magistral 
para o mundo literário. Seus últimos nove anos de sua vida, ape-
sar das perdas, falecimentos em família e dos problemas pessoais 
que acumulara, Cervantes solidifica sua posição como escritor pu-
blicando: Novelas Ejemplares, Viajen al Parnaso, Ocho Comédias y 
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Ocho Entremeses e a segunda parte de Don Quijote.

A biografia de Cervantes oferece contrastes e notas que nos 
ajudam a compreender o sentido de Quixote. Seu heroísmo em 
Lepanto e a maneira como valentemente suportou seu cativeiro 
em Argel são sem dúvida o melhor e o mais nobre em sua vida, 
ao mesmo tempo que não se esquece dos anos de sua juventude 
heroica e audaz valoroso tempo. Uma análise entre obra e biografia 
nos retrata seu autor.

SUAS OBRAS

Dom Quixote

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha teve seis edi-
ções no mesmo ano de sua publicação. Traduzido para o inglês e 
o francês, foi amplamente difundido em toda parte, até se tornar 
um dos romances mais lidos em todo o mundo. Cervantes é 
vítima de uma fraude, Avellaneda lança uma falsa segunda parte 
da obra. Cervantes, espicaçado pela fraude, publicou sua própria 
segunda parte em 1615. No prólogo da primeira parte, afirma-
ra ser a obra “una invenctiva en contra de los libros de cavallería” 
que, durante muito tempo, transtornaram a cabeça das pessoas. 
É um clássico da literatura ocidental e é considerado um dos me-
lhores romances já escritos. Seu trabalho é considerado entre os 
mais importantes de toda a literatura e sua influência na língua 
castelhana foi tão e tem sido tão grande que frequentemente é 
chamada de: a língua de Cervantes.

Se é certo esse propósito satírico, ou se há no livro um retra-
to irônico e melancólico da Espanha imperial e guerreira, o fato é 
que o romance supera em muito as primeiras intenções transfor-
mando-se numa grande alegoria da condição e do destino huma-
no, e também do sentido universal da vida. A partir da aventura, 
que é o cerne da obra, Cervantes elabora a estrutura do romance 
num encadeamento de viagens ou saídas dos personagens, que vão 
sendo compostos à medida que se desenvolve a ação.

O idealismo da cavalaria e do realismo renascentista 
e picaresco são simbolizados nos dois personagens centrais. 
Dom Quixote representa o lado espiritual, sublime sob certos 
aspectos, e nobre da natureza humana; Sancho Pança, en-
quanto isso, vive o aspecto materialista, rude, animal. A par 
disso, o humanismo e o significado filosófico conferem maior 
universalidade à obra, que é vista como símbolo da dualidade 
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do ser humano, voltado para o céu e preso à terra.

Esse dualismo, muito bem ressaltado pela ideologia barroca 
dominante na época de Cervantes, foi muito bem assimilado por 
ele. É um motivo de natureza universal, particularizado em cada 
criatura, que o mestre procura disfarçar sob a forma de aventu-
ra cavalheiresca, inserida num mundo de fantasia: de um lado, o 
amor do honesto e do ideal; do outro, o do útil e do prático, dois 
princípios de vida que se dão as mãos no cavaleiro e no escudeiro.

Situado entre os mundos renascentista e barroco, os 
elementos característicos de ambos se juntam nele, com 
predomínio do barroco. A crítica salientou a unidade da 
composição, típica do barroquismo, em que os episódios 
em grande número não possuem autonomia, mas vivem 
interligados num bloco geral. Também são traços peculiar-
mente barrocos a disposição dos personagens em profun-
didade, a antítese — no plano geral, na forma, nos enlaces 
abstrato-concretos —, os tipos de metáfora, o paradoxo, 
a hipérbole, a alusão, o jogo de palavras, o encadeamento 
dos componentes da frase, a série assindética, o próprio 
dinamismo do estilo.

Por esses e outros dados da atitude barroca, Cervantes apoia-
se em contrastes que tornam o livro “cuerdo y loco” — prudente e 
louco —, e o situam entre a pregação moral e o realismo picaresco, 
na chamada “ordem desordenada” própria dessa tendência. Como 
ficou claro para os estudiosos, o traçado do romance obedece a um 
plano rigoroso, em que as várias excursões do cavaleiro se com-
põem em movimentos circulares, com os quais expressa a noção 
barroca do destino e a preocupação com o mundo, em que acaba 
por descobrir o vazio e a inanidade, a desilusão e o desengano, re-
sultados muito distintos das peregrinações medievais e góticas, em 
linha reta, na direção a Deus ou à sepultura.

Exatamente por isso, o modo como o escritor soube resol-
ver a tensão narrativa entre o real e o imaginário é uma de suas 
contribuições essenciais. O extraordinário é que, em sua recriação 
do plano ficcional, ele mantém as dimensões, as proporções, uma 
animação e uma estrutura de universo real. Reencontra-se o ho-
mem, estabelece-se sua moral, reconstitui-se sua verdade. O mun-
do, à primeira vista fantástico, é iluminado por uma virtude 
concreta, a caridade, ou antes, o amor do homem pelas 
coisas, pelos bichos, pela natureza e pelo próprio homem, 
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redescoberto em sua dignidade primordial.

A primazia desse aspecto afetivo traduz-se numa ética de 
bondade, que se manifesta, em seu mais alto grau, nas relações 
entre Dom Quixote e Sancho Pança, o cavaleiro e o escudeiro, o 
senhor e seu amigo, duas figuras contrastantes e ligadas por uma 
fraternidade de quase cerimoniosa cortesia, pela qual se prezam e se 
respeitam. É impossível deixar de reconhecer nesse encontro, em 
suas conversas e decisões, uma das imagens mais significativas da 
história do relacionamento humano.

Além da bondade, há em toda a narrativa uma profunda 
valorização da liberdade e da justiça. No caso da primeira, um dos 
melhores exemplos é a passagem em que Cervantes descreve a exis-
tência dos ciganos, integrados à natureza e à espontaneidade do 
amor. Houve, porém, quem preferisse ver a história como relato 
do fracasso trágico de um idealismo mal informado, assim como 
fracassaram na realidade as altas intenções da Espanha monárqui-
co-católica e as do próprio Cervantes, que no início de sua vida 
pretendeu tornar-se soldado heroico e acabou como humilde fun-
cionário público, na prisão e na rotina do trabalho literário.

A primeira tradução de Dom Quixote para a língua portu-
guesa foi impressa em Lisboa em 1794. Seguiram-se várias outras, 
entre as quais a de Antônio Feliciano de Castilho, que apareceu de 
1876 a 1878 no Porto, ilustrada com desenhos do francês Gusta-
ve Doré. Essa mesma versão foi retomada em 1933 pela Livraria 
Lello & Irmão, em dois grandes volumes, e difundida em edição 
mais simples tanto em Portugal como no Brasil. No Brasil foi pu-
blicada na década de 1980 a tradução feita por Almir de Andrade 
e Milton Amado.

Poesia e teatro

A poesia de Cervantes não possui a mesma qualidade de sua 
prosa de ficção, embora o próprio autor apreciasse muito seu sone-
to sobre o túmulo de Filipe II. Tampouco interessa hoje o poema 
didático Viaje al Parnaso (1614), espécie de panorama crítico da 
literatura espanhola de sua época. De pouco valor é também o 
romance pastoril La Galatea (1585).

Dramaturgo de inspiração variada e muitos recursos, Cer-
vantes não teve, porém, grande êxito no teatro porque foi eclipsado 
por Lope de Vega. Sua produção teatral está reunida no volume, 
Ocho Comedias y Ocho Entremeses (1615). A mais conhecida de 
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suas peças é a tragédia histórico-patriótica Numancia, obra pseu-
doclássica. As comédias, com poucas exceções, são fracas. Muito 
melhores são os Entremezes, pequenas peças humorísticas, de um 
realismo tipicamente espanhol.

Novelas exemplares

Não é justo explicar a glória literária de Cervantes exclu-
sivamente pelo Dom Quixote. Se não tivesse escrito esse grande 
romance, estaria imortalizado como autor de Novelas Ejemplares 
(1613), um dos mais importantes volumes de contos da literatu-
ra universal. O adjetivo “ejemplar” refere-se à intenção moral de 
Cervantes ao escrever essas pequenas obras-primas, intenção que 
nem sempre é evidente, porque constam do volume três séries de 
novelas muito diferentes. Novelas idealistas, de aventuras e aciden-
tes perigosos que acabam bem são: La Gitanilla; El Amante Liberal; 
Rinconete y Cortadilho; La Espanhola Inglesa; La Señora Cornelia; 
El Casamiento Enganoso; El Celoso Extremeño; La Ilustre Fregona; 
Las dos Donzelas; Licenciado Vidriera, cujo personagem antecipa o 
Dom Quixote, a magistral La Fuerza de la Sangre, El Colóquio de 
los Perros, um verdadeiro testamento da melancólica sabedoria de 
vida de Cervantes.

Persiles

O próprio Cervantes parece nunca ter esquecido o desastre 
de suas esperanças idealistas. Embora critique humoristicamen-
te “Coloquio de los Perros” a falsidade do gênero pastoril, sempre 
pensou em escrever uma segunda parte de La Galatea, e incluiu 
ainda em Don Quijote um episódio pastoril, a história de Marcela. 
Tampouco parece ter sido intransigente a aversão de Cervantes ao 
romance de cavalaria, pois pertence a esse gênero sua última obra, 
Los Trabajos de Persiles y Segismunda. O enredo complicado dessa 
história de aventuras, narrada em estilo retórico e altamente ro-
mântico, torna, hoje, difícil sua leitura, em que Azorín descobriu 
uma qualidade especial de angústia.

Miguel de Cervantes Saavedra, morreu em Madri em 23 de 
abril de 1616.

Poucos dias antes de sua morte escreveu o prefácio de Persiles 
— publicado postumamente em 1617 —, em que cita os velhos 
versos:

“Puesto ya el estribo,
 Con las ansias de la muerte.”
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O  nome Shakespeare, antes da notoriedade 
que o poeta e escritor universalizou, era 
comum em vários pontos da Inglaterra. 
Um escândalo, no século XIII, com um 
Shakespeare, com várias grafias e princi-

palmente com o prenome de Willian, prolifera entre fami-
lias de abastados proprietários rurais. A confraria de Santa 
Rosa, em Knowlle, instituição de fundo caritativo registra, 
nos seus arquivos, vários associados com o nome Shakes-
peare, o que indicava o relevo social destas pessoas.

O nome Shakespeare indica origem militar, tanto que 
o pai do poeta requereu , em 1536, ao colégio heráldico, que 
lhes fosse dado o título de gentil-homem e o brasão de ar-
mas. Este brasão lhes foi concedido tendo como divisa a frase: 
NON SANS DROIT, escrito no francês antigo que era usa-
do na Inglaterra até a época de Eduardo III, quer dizer NÃO 
SEM DIREITO. Este símbolo heráldico que significa: shake 
– sacudir, spear – lança, é representado, por esta razão, por 
uma ave sacudindo uma lança sobre o escudo. Trata-se de uma 
honraria, no entanto, pode não estar ligada às armas e sim à 
velocidade com que Shakespeare escrevia.

Shakspeare nasceu em Stratford-upon-Avon em 23 de 
abril de 1564 e alí morreu no mesmo dia e mês do ano de 
1616; uma cidade da Inglaterra situada no condado de Warwi-
ckshire ao sul de Birmingham. Sua principal atração turística 
está relacionada com as casas e as propriedades de William 
Shakespeare. É mundialmente conhecida por ser o lugar de 
seu nascimento. A cidade está vinculada ao teatro e ao turismo 
e recebe cerca de três milhões de visitantes ao ano procedentes 
de todo o mundo.

Entre 1585 e 1592 William começou uma carreira 
bem-sucedida em Londres como ator, escritor e um dos pro-
prietários da companhia de teatro chamada Lord Chamber-
lain’s Men, mais tarde seria chamada de King’s Men.

WILLIAM 
SHAKESPEARE

O
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Casou-se com Anne Hathaway, com quem teve três fi-
lhos: Suzanna, em maio de 1583, seis meses após seu casa-
mento e, dois anos mais tarde, os gêmeos Judith e Hamnet 
que morreu aos 12 anos. A responsabilidade que uma família 
exigia não foi capaz de frear sua vida boêmia e aventuras com 
seus companheiros.

Muda-se para Londres, o excelso fugitivo de Stratford. 
Desprovido de recursos, procura trabalho e o encontra nas 
portas dos teatros que fervilhavam nessa época. Vai desta for-
ma caminhando por vários pontos sem ainda representar ou 
atuar. Entrega-se à vida teatral inscrevendo-se em uma das 
companhias existentes; eram duas nessa época: Cortina e Tea-
tro, apoiado na intenção de gozar dos privilégios de uma delas. 
Havia um ato do Parlamento que obrigava a cada companhia 
ter um protetor, um par do reino, um nobre e mesmo até a 
rainha.

Quando Jaime I subiu ao trono a companhia tomou 
o título de Cômicos do Rei. Depois do Teatro e do Cortina 
surgiu o Rosa de Burbage, o maior teatro trágico desse tempo. 
Reconstruído sobre as ruínas do velho teatro O Globo, viria a 
ser a mais célebre casa de espetáculos de Londres.

Esses teatros tinham a forma circular ou octogonal, uns 
cobertos e outros a céu aberto. Nas tragédias as salas eram forra-
das de preto, o cenário era rico, porém, nem sempre apropriado 
ao tema da peça. Os papéis de mulheres eram interpretados por 
homens. As funções começavam à tarde, anunciadas por trom-
betas, cartazes em muros e uma orquestra que tocava nos inter-
valos. Shakesperare integrava-se na vida cultural de seu tempo.

Poeta, dramaturgo e ator é tido como o maior es-
critor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do 
mundo. Entrega-se à vida das artes, lê, absorve e compõe. 
Manuseia livros e livros, versa Ronsard e Petrarca, Ho-
linshed e Plutarco, conversa Rabelais e Montaigne e apro-
veita tudo quanto lhe chega às mãos. O poeta nacional 
como é chamado frequentemente ou “Bardo do Avon”; ou 
simplesmente The Bard, “O Bardo”.

Até agora tem-se conhecimento de 38 peças , 154 sone-
tos e dois longos poemas (que não foram encontrados) fazem 
parte de seu legado à nossa cultura. Teve suas obras traduzidas 
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para todas as principais línguas modernas, seus textos e temas, 
principalmente os do teatro, são encenados até a atualidade. 
Suas obras são revisitadas e transformadas pelo teatro, televi-
são, cinema e literatura, sob uma ótica atual.

Acredita-se que retornou a Stratford em torno de 1613, 
morrendo três anos depois. Restaram poucos registros da vida 
privada de Shakespeare, e há muitas especulações sobre sua 
personalidade, sexualidade e crenças religiosas.

Especula-se que algumas das obras que lhe são atribuí-
das teriam sido escritas por outros autores.

Shakespeare produziu a maior parte de sua obra entre 
1590 e 1613. Por meio da sofisticação e de seu talento artístico 
suas obras eram comédias, baseadas em eventos e personagens 
históricos, gênero que sofisticou e elevou, no final do século 
XVI, suas obras ao ápice.

Passa a escrever, em 1608, apenas tragédias; incluindo 
Hamlet, Rei Lear e Macbeth, consideradas algumas das obras 
mais importantes na língua inglesa. Na sua última fase, escre-
veu um conjuntos de peças classificadas como tragicomédias 
ou romances, e colaborou com outros dramaturgos. Diver-
sas de suas peças foram publicadas, em edições com variados 
graus de qualidade e precisão, durante sua vida. Em 1623 foi 
publicado o chamado First Folio, “stol’n and surreptitious co-
pies” embora não existam comprovações de que Shakespeare 
o tenha aprovado, uma coletânea com 36 textos de suas obras 
dramáticas que incluía todas as peças, com a exceção de duas, 
que atualmente foram reconhecidas como sendo de sua auto-
ria. No entanto, é nele que se encontra um material extenso e 
rico do trabalho de Shakespeare.

As peças shakespearianas são peculiares, complexas, mis-
teriosas e com um fundo psicológico espantoso cuja capacida-
de de individividualizar todas as suas personagens criando-lhes 
caracterísiticas de fácil identificação. Excêntrico, adaptava-se 
com o sombrio e com o divertido ou cômico, conseguindo 
chegar perto da unanimidade.

Acredita-se que as obras de Shakespeare influenciaram 
pelo menos 20.000 peças musicais que vão de óperas, canções 
a outros ritmos. É também o dramaturgo mais consistente-
mente adaptado nos palcos durante o século XX com mais de 
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50.000 produções e adaptações em todo o globo. Em termos 
de tradução, vendas e estudos Shakespeare só perde para a Bí-
blia, ficando à frente de tópicos como Comunismo, Islamis-
mo e Judaísmo. Um artigo publicado diz que as três figuras 
mais estudadas na história são Jesus, Napoleão e Hamlet.

Diversos filósofos e psicanalistas estudaram as obras de 
Shakespeare e a maioria encontrou nelas riqueza psicológica e 
existencial. Esta riqueza psicológica e existêncial foi estudada 
por filósofos e psicanalistas, entre eles, Arthur Schopenhauer, 
Freud e Goethe.

 Machado de Assis foi muito influenciado pelo drama-
turgo. Diversas fontes alegam que Bentinho, de Dom Casmur-
ro, seja a versão tropical de Otelo. A revolta dos canjicas, em O 
Alienista, é provavelmente uma outra versão da revolta fracas-
sada do Jack Cade, descrita em Henrique IV. Na introdução 
de A Cartomante, Assis utiliza a frase “há mais coisas entre o 
céu e a terra do que supõe vossa vã filosofia”, frase que pode ser 
encontrada em Hamlet.

Em 1593 e 1594, com o fechamento dos teatros em 
razão da peste, publica dois poemas eróticos, hoje conhecidos 
como Vênus e Adônis e O Estupro de Lucrécia. Ele os dedica a 
Henry Wriothesley criando especulações sobre essa dedicató-
ria. Em Vênus e Adônis, um inocente Adônis rejeita os avanços 
sexuais de Vênus (mitologia); enquanto que o segundo poema 
descreve a virtuosa esposa Lucrécia que é violada sexualmente.

A obra Metamorfoses de Ovídio aponta a culpa e confu-
são moral resultando em uma volúpia descontrolada. Ambos 
poemas tornaram-se populares e foram publicados diversas 
vezes durante a vida de Shakespeare.

Publicado em 1609, a obra Sonetos foi o último trabalho  
sem fins dramáticos. Os estudiosos não têm certeza da época 
em que cada um dos sonetos tenha sido composto, mas há 
evidências de que os escreveu durante a sua trajetória literária e 
direcionados a leitores específicos. Ainda é incerto afirmar que 
se trata de pessoas reais, ou que abordam a sua vida particular. 
No entanto, é certo que abrigam suas emoções.

Os críticos elogiam os sonetos e comentam que são uma 
profunda meditação sobre a natureza do amor, a paixão se-
xual, a procriação, a morte e o tempo.
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SUAS OBRAS

Romeu e Julieta

É uma tragédia escrita entre 1591 e 1595, nos 
primórdios da carreira literária de William Shakespeare, sobre 
dois adolescentes cuja morte acaba unindo suas famílias, 
outrora em pé de guerra. A peça ficou entre as mais populares 
na época de Shakespeare e, ao lado de Hamlet, é uma das 
suas obras mais levadas aos palcos do mundo inteiro. Hoje, 
o relacionamento dos dois jovens é considerado como o 
arquétipo do amor juvenil.

Hamlet

É uma tragédia escrita entre 1599 e 1601. A peça, si-
tuada na Dinamarca, reconta a história de como o Príncipe 
Hamlet tenta vingar a morte de seu pai, Hamlet, o rei, exe-
cutado por Cláudio, seu irmão que o envenenou e em segui-
da tomou o trono casando-se com a rainha. A peça traça um 
mapa do curso de vida na loucura real e na loucura fingida — 
do sofrimento opressivo à raiva fervorosa — e explora temas 
como a traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade.

Macbeth

É uma tragédia sobre um regicídio e suas consequências. 
É a tragédia shakespeariana mais curta, e acredita-se que tenha 
sido escrita entre 1603 e 1607. O primeiro relato de uma per-
formance da peça é de abril de 1611, quando Simon Forman 
registrou tê-la visto no Globe Theatre, em Londres. A obra foi 
publicada pela primeira vez no Folio, de 1623, possivelmente 
a partir de uma transcrição de alguma performance específica.

Sonho de uma noite de verão

A Midsummer Night’s Dream (Sonho de uma Noite de 
Verão) é uma peça teatral, uma comédia escrita em meados da 
década de 1590. Não se sabe ao certo quando a peça foi escri-
ta e apresentada ao público pela primeira vez, mas crê-se que 
tenha sido entre 1594 e 1596. Alguns autores defendem que 
a peça possa ter sido escrita para o casamento de Sir Thomas 
Berkeley e Elizabeth Carey, em fevereiro de 1596.

Não existe uma fonte direta que tenha servido de ins-
piração para a peça, ainda que se possam encontrar elemen-
tos relacionados com a mitologia greco-romana e respectiva 
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literatura clássica. Por exemplo, a história de Píramo e Tisbe 
é contada por Ovídio, nas suas Metamorfoses, assim como a 
transformação de Fundilhos em burro se pode relacionar com 
O Asno de Ouro de Apuleio. Pensa-se que Shakespeare tenha 
escrito o Sonho de Uma Noite de Verão sensivelmente ao mes-
mo tempo que Romeu e Julieta e, de fato, existem muitos pon-
tos de contato entre as histórias:

— Egeu quer casar Hérmia à força com Demétrio;

— Píramo e Tisbe acabam mortos por questões de 
amor, ainda que numa perspectiva cômica.

Dois Cavalheiros de Verona

The Two Gentlemen of Verona, no original em inglês é 
uma das suas primeiras comédias. De todas as suas peças,Os 
Dois Cavalheiros... possui o menor elenco e, consecutiva-
mente, o menor número de personagens, e é a primeira peça 
sua em que uma heroína veste-se como um rapaz. Aborda 
os temas da amizade e da infidelidade. Para alguns, o desta-
que da peça vai para a personagem Launce, cavalheiro com 
Proteu, e seu cachorro Caranguejo.

Maria Zulema Cebrian

Cadeira 03 – Patrono Guilherme de Almeida
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Revirando-me no leito, em meio à negra escuridão
Pensamentos me atordoam, pois, insone, luto em vão
Procurando explicações para esta misantropia
Que agora me entorpece e me amedronta a cada dia.

M inhas noites têm sido pontuadas 
pela falta de sono, com certa regu-
laridade. Tentando driblar esse dis-
túrbio tenho procurado retardar ao 
máximo o momento de recolher-

me aos meus aposentos e cair nos braços de Morpheus. Mas 
isso não tem dado o resultado esperado. Já deitado, tento exer-
citar a capacidade de atrair o sono e procuro acomodar-me na 
posição mais confortável, seja decúbito ventral ou dorsal, ou 
na posição fetal. Tudo em vão. Invariavelmente, prevalece a 
vontade do deus do sono. Isso é insônia? Fui buscar a resposta 
a essa pergunta.

O vocábulo “insônia”, do latim insomniae é, de fato, a 
dificuldade prolongada e anormal para adormecer, também 
conhecida como insonolência, e as pessoas que apresentam 
esse distúrbio são denominadas insones. Serei, portanto, um 
insone? Pesquisadores afirmam que “pessoas com insônia geral-
mente começam o dia já se sentindo cansadas, têm problemas de 
humor e falta de energia e têm o desempenho no trabalho ou nos 
estudos prejudicado por causa deste distúrbio. A qualidade de vida 
da pessoa, em geral, costuma ficar comprometida pela insônia”. 
São apontadas diversas causas para a insônia: estresse, depres-
são, ansiedade, dor crônica. Confesso que esse não é meu caso.

Não obstante, tenho o hábito de assistir TV como for-
ma de combater a insônia. Qual não foi a minha surpresa ao 
descobrir que isso é um mito. Utilizar qualquer aparelho com 
luzes faz com que a melatonina, hormônio que inicia o pro-
cesso do sono, não seja produzida. Os estímulos visuais e so-
noros da TV também dificultam a chegada do sono. O ideal 
é não ter televisão no quarto e evitar o uso de computadores, 
tablets e smartphones meia hora antes de ir dormir. Faço um 
esforço sem precedentes para adotar esse comportamento.

NOITES INSONES
João Bosco 
dos Santos
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Em estudos realizados no campo da Psicologia, “estima-
se, por exemplo, que atualmente, pelo menos um terço dos adultos 
no Ocidente, sofra, em algum momento de sua existência, de al-
gum tipo de insônia. Este dado, cotejado ao fato de que as medi-
cações tranquilizantes estão entre as drogas lícitas mais vendidas 
no mercado farmacológico mundial, constituem perturbadores in-
dícios de que o mal-estar na contemporaneidade se expressa, entre 
outros, através da incapacidade de dormir e de repousar.” (Fonte: 
A insônia, o sono ruim e o dormir em paz: a “erótica do sono” em 
tempos de Lexotan*, Mário Eduardo Costa Pereira, Rev. Lati-
noam. Psicopat. Fund., VI, 2, 126-144).

A literatura científica sobre o sono e a insônia é vasta e 
amplamente estudada no campo da Psicanálise, mas esse não 
é o meu escopo nesse artigo. Contudo não posso deixar de 
fazer a seguinte citação: “O sono, diz um velho ditado latino, 
é o irmão da morte”. De fato, na mitologia antiga, Tânatos e 
Morfeu são irmãos, filhos do mesmo pai, o Sono.

A insônia já foi retratada na literatura brasileira pelos 
mais variados e renomados autores.

Graciliano Ramos (1892-1953), em Insônia, escreveu: 
“Não consigo estirar-me na cama, embrutecer-me novamen-
te: impossível à adaptação aos lençóis e às coisas moles que 
enchem o colchão e os travesseiros”.

Raduan Nassar (1935) argumentou em Lavoura Arcai-
ca; “Que sono era esse tão frugal, tão imberbe, só sugando nos 
mamilos o caldo mais fino dos pomares? (...) não tenho outra 
pergunta nessas madrugadas inteiras em claro em que abro a 
janela e tenho ímpetos de acender círios em fileiras sobre as 
asas úmidas e silenciosas de uma brisa azul que feito um cache-
col alado corre sempre na mesma hora a atmosfera”.

Em Um Sonho de Simplicidade, indagou Rubem Braga 
(1913-1990); “Seria possível deixar essa eterna inquietação das 
madrugadas urbanas, inaugurar de repente uma vida de acordar 
bem cedo?”
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Grandes escritores, internacionalmente reconhecidos, 
também escreveram sobre a dificuldade de adormecer.

Dedicando quase trinta páginas ao assunto, em Em 
Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust (1871-1922) discorre 
sobre as dificuldades de um personagem em dormir. Ansioso, 
ele rola na cama e não consegue cair no sono; “E assim ficava 
eu muitas vezes até de madrugada, pensando nos tempos de Com-
bray, em minhas tristes noites de insônia, e em tantos dias tam-
bém, cuja imagem me fora mais recentemente evocada pelo sabor, 
‘o perfume’, como diriam em Combray, de uma taça de chá”.

Uma História Enfadonha, de Anton Tchecov (1860-
1904) traz o seguinte relato: “Com respeito ao meu modo de 
vida atual, devo ceder lugar de primazia à insônia que tenho 
sofrido ultimamente. Se fosse questionado sobre o que constitui a 
característica fundamental de minha existência agora, eu respon-
deria, insônia”

Jorge Luis Borges (1899-1986), no seu primoroso Fu-
nes, o memorioso, referindo-se ao seu personagem; “Era-lhe 
muito difícil dormir. Dormir é distrair-se do mundo; Funes, de 
costas na cama, na sombra, figurava a si mesmo cada rachadura e 
cada moldura das casas distintas que o redoavam”.

O premiado autor chileno, Antonio Skármeta, que pro-
duziu a obra-prima O Carteiro e O Poeta, escreveu um livro 
infantil, Insônia, ilustrado pelo laureado artista espanhol Al-
fonso Ruano. Nele, Antonio Skármeta narra de forma lúdica a 
história de um menino que não queria dormir. Todas as vezes 
que ele fecha os olhos, coisas fantásticas acontecem.

Até mesmo na poesia, a insônia tem sido fonte de inspi-
ração para escritos memoráveis.

No prólogo de A Noite Escura, de São João da Cruz, a 
insônia é assim retratada:
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Em uma noite escura,

De amor em vivas ânsias inflamada

Oh! ditosa ventura!

Saí sem ser notada,

Já minha casa estando sossegada.

Na escuridão, segura,

Pela secreta escada, disfarçada,

Oh! ditosa ventura!

Na escuridão, velada,

Já minha casa estando sossegada.

Em noite tão ditosa,

E num segredo em que ninguém me via,

Nem eu olhava coisa,

Em outra luz nem guia

Além da que no coração me ardia.

 Mas horas mal-dormidas incomodam os poetas, 
como foi o caso de Fernando Pessoa, sob o heterônimo 
Álvaro de Campos, em Insônia: “Não durmo, jazo, cadá-
ver acordado, sentindo. E o meu sentimento é um pensa-
mento vazio”.

Nas minhas noites insones meu pensamento voa, 
cria asas e dá margem à minha imaginação, diferente-
mente do bardo português e observada a distância abissal 
que nos separa, em termos poéticos, procuro deixar meu 
pensamento menos vazio.

João Bosco dos Santos

Cadeira 28 – Patrono Catulo da Paixão Cearense
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 A Floresta Tropical é um bioma composto por grande quanti-
dade de espécies vegetais e animais, concentrando cerca de 50% 
da vida do planeta, mesmo ocupando menos de 2% da superfície 
da terra. Há pelo menos 5 bilhões de espécies ainda desconheci-
das nas Florestas Tropicais. A biodiversidade é espantosa fazendo 
que um hectare de terra concentre até 480 espécies de árvores. A 
oferta de espécies resulta das peculiaridades do clima, umidade e 
oferta de luz e influência na disponibilidade de carbono.

A maior Floresta Tropical Úmida do mun-
do é a Floresta Amazônica, donde parte 
dela está localizada no Brasil. Esse bio-
ma concentra metade da vida na Terra e 
também abriga a sua maior rede fluvial e 

a maior disponibilidade de água doce do mundo.

Cabe à Floresta Amazônica a regulação da maior 
parte do gás carbônico (CO2) produzida na terra e a re-
gulação do ciclo de chuvas de metade do território latino 
americano e, por isso, é chamada de “Pulmão do Mundo”. 
Só existem duas estações do ano na floresta amazônica re-
guladas pelas chuvas. No inverso, a densidade pluviomé-
trica é menor e no verão maior.

 As Florestas Tropicais Úmidas ajudam a estabilizar 
o clima e moderar a temperatura. É nelas que ocorre a ab-
sorção de carbono. Os cientistas acreditam que o excesso 
de dióxido de carbono é o responsável pelo fenômeno de-
nominado aquecimento global. Pelo menos 13 milhões de 
hectares dessas florestas são desmatadas todos os anos. A 
prática traz consequências desastrosas para a vida da Terra.

 As consequências são o aumento da erosão, des-
regulação do controle nas inundações, menor oferta de 
recursos renováveis. O desmatamento também expulsa 
milhares de povos que dependem da floresta para a manu-
tenção de sua cultura.

A ÁRVORE DA VIDA
Glenir 
Santarnecchi
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REFLORESTAMENTO

 A sociedade precisa cada vez mais de produtos de base 
florestal para a sua sobrevivência e conforto. As florestas nati-
vas, antes abundantes em todo o mundo da biodiversidade e 
de diversos serviços ambientais, estão escasseando. Neste con-
texto, as plantações florestais apresentam um papel de desta-
que nos cenários nacional e internacional. Sabe-se hoje que so-
mente por meio de florestas serão obtidas as matérias-primas 
para dar conta das necessidades sociais sem aumentar a pressão 
sobre o pequeno remanescente das florestas naturais.

O Brasil apresenta alguns fatores favoráveis à silvicultu-
ra, como as condições de solo e clima tropicais, o desenvolvi-
mento de tecnologia de ponta, assim como a disponibilidade 
de áreas para plantio e mão-de-obra. Apesar da relevância des-
se setor para a economia brasileira, alguns aspectos, principal-
mente os relacionados às interações com o meio ambiente, 
ainda não foram amplamente divulgados ou não são de co-
nhecimento da grande maioria da população.

Até pouco tempo, a necessidade de madeira era suprida 
quase que exclusivamente por meio das florestas nativas, cuja 
destruição tem provocado, muitas vezes, danos irreversíveis a 
alguns ecossistemas. A situação é alarmante. É nesse contex-
to que entra o eucalipto, uma árvore da maior importância 
para o mundo, em virtude de seu rápido crescimento, produ-
tividade, grande capacidade de adaptação e por ter inúmeras 
aplicações em diferentes setores. Esta planta está presente nos 
cinco continentes e em todos os Estados brasileiros, segundo 
informações da Sociedade Brasileira de Silvicultura. O plantio 
de eucalipto é, portanto, a melhor solução para diminuir a 
pressão sobre as florestas nativas, viabilizando a produção de 
madeira para atender às necessidades da sociedade em bases 
sustentáveis.

Originário da Austrália e de outras ilhas da Oceania, 
onde ocorrem mais de 600 espécies do gênero, o eucalipto co-
meçou a ser trazido para o Brasil na segunda metade do sécu-
lo XIX, com o objetivo de ajudar na produção de dormentes 
para as linhas férreas que se instalavam no país.

A partir dessa época o eucalipto passou a fazer parte da 
paisagem brasileira, ao lado de outros estrangeiros conhecidos, 

78



TAMISESR E V I S T A

como o café e o trigo (do Oriente Médio), o arroz e a soja (da 
Ásia), o feijão, o coco, a cana-de-açúcar e gramíneas forragei-
ras (da África), o milho (do México) e a banana (do Caribe).

MUSEU DO EUCALIPTO

Desde 1916 existe o Museu do Eucalipto, localizado na 
cidade de Rio Claro, em São Paulo. Ele é centenário e serve 
de parâmetro em âmbito mundial. Reinaugurado em abril 
deste ano, o espaço foi idealizado pelo engenheiro agrônomo 
Eduardo Navarro de Andrade, com o objetivo de divulgar os 
resultados das pesquisas com o eucalipto.

Tornou-se referência e contribuiu, mais tarde, com 
muitas empresas que se dedicaram à indústria do papel, utili-
zando-se de florestas plantadas. O museu conta com 16 salas 
temáticas que permitem ao visitante uma verdadeira viagem 
no tempo. Ele está localizado na Floresta Estadual Navarro de 
Andrade − Unidade de Conservação.

A história inicia contando a introdução do eucalipto no 
Estado de São Paulo, assim como, a sua relação com a cons-
trução de linhas férreas e o seu uso. A professora e ecologista 
Lucila Manzatti é a coordenadora do espaço, que abre de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 16 h, com visitas agendadas. Aos 
finais de semana, a programação é diversificada, com a finali-
dade de que o público conheça a riqueza histórica e cultural 
desse importante recanto.

ACORDO DE PARIS

A ONU – Organização das Nações Unidas lançou um pro-
grama para o Meio Ambiente e está em contagem regressiva para a 
Assinatura do Acordo de Paris sobre a Mudança Climática. Em 22 
de abril de 2016, esse documento foi subscrito oficialmente pelos 
líderes mundiais em comemoração ao Dia Internacional da Terra.

Todos os anos nesse dia, é celebrado o Dia Mundial da Ter-
ra, cuja criação teve início em 1970, graças ao senador norte-ame-
ricano Gaylord Nelson, cujo protesto visava combater a poluição 
da Terra, tendo em vista verificar as más consequências do desastre 
petrolífero de Santa Bárbara, na Califórnia, acontecido em 1969.

Sequoia − árvore 
centenária do 
Yosemite Park, na 
Califórnia – USA.
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Esse movimento inspirou-se nos protestos dos jovens 
norte-americanos que contestavam a guerra. O então senador 
desenvolveu esforços para conseguir colocar esse tema da pre-
servação da terra na agenda política dos Estados Unidos, cuja 
população logo aderiu com força à manifestação.

Uma média maior que 20 milhões da população ma-
nifestou-se a favor da preservação do planeta e de seu meio 
ambiente. Hoje no Dia Mundial da Terra, milhões de atos são 
realizados em prol do meio ambiente ao longo da história. É 
o maior dia do ano para o planeta, augurando que todos os 
habitantes do mundo realizem algum ato que o proteja.

Esse programa lança a campanha “Árvores da Terra”, e 
permite que todos participem dessa iniciativa. A Agência da 
ONU esclarece a ligação entre o Acordo de Paris e as árvores. 
As florestas são aliadas no combate à mudança climática e res-
tauração do balanço ecológico do planeta.

FINALIDADE

As florestas também são cruciais para absorver carbono, 
purificar o ar, manter o fluxo dos rios e estabilizar o solo. As 
árvores têm papel preponderante, pois ajudam a reciclar os 
nutrientes para o desenvolvimento da agricultura e servem de 
habitat para as várias espécies de animais. Christina Figueres, 
secretária-executiva da Convenção da ONU, diz que plantar, 
abraçar ou fotografar uma árvore vai marcar a assinatura do 
Acordo de Paris. É uma maneira de expressar solidariedade, 
amor e esperança.

Esse acordo internacional que passa a valer em 2020, 
prevê que os países signatários (inclusive o Brasil), implemen-
tem ações para conter a emissão de gases que são causadores 
do efeito estufa e, desta forma, evitar o aumento da tempera-
tura média do planeta.

A agência está solicitando que as pessoas façam, pelo 
menos, uma destas ações: plantar uma árvore, abraçar ou 
fotografar sua árvore favorita. As imagens das ações podem 
ser postadas no Facebook ou no Twitter, usando as hashtages: 
“#Paris Agreement”; “#Trees 4Earth” e “#Earth Day 2016”.

 Essas comemorações têm como meta: que exista uma 
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árvore para cada habitante do planeta até 2020. A campanha 
quer mobilizar os 7 milhões de habitantes a plantarem uma 
árvore, para que a meta seja alcança o quanto antes.

Neste ano, na Abertura dos Jogos Olímpicos do Brasil, 
cada atleta plantou a semente de uma árvore – cerca de 207 
espécies - que será plantada, definitivamente, onde hoje está o 
Parque Radical (Complexo Esportivo de Deodoro). Ali será 
criada a Floresta do Atleta.

PLANTAS MEDICINAIS

No período de 21 a 24 de setembro de 2016, a Univer-
sidade Federal de Minas Gerais realizou o 24o Simpósio de 
Plantas Medicinais do Brasil, através da organização do Cen-
tro Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxi-
cas, daquela universidade.

Foram apresentados trabalhos sobre antropologia e his-
tória natural, biotecnologia e cultivo, botânica e etnobotânica, 
etnofarmacologia e farmacologia, farmacologia clínica, produ-
ção e controle de qualidade, química dos produtos naturais, 
saúde pública, tecnologia e desenvolvimento de produtos fi-
toterápicos.

Esse evento comemorou os 200 anos da chegada ao país 
do naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que descreveu 
centenas de plantas úteis e medicinais nativas do Brasil no sé-
culo XIX. Somente no Rio Grande do Sul, ele percorreu mais 
de 2.000 quilômetros em suas pesquisas.

NATUREZA EXUBERANTE 

Você sabia que a árvore mais larga do mundo é um cipreste 
no México? Está localizada no estado mexicano de Oaxaca, na 
cidade de Santa Maria Del Tule. A árvore tem 42 metros de 
“cintura” e ganhou um lugar no livro do Guinness, que registra 
os recordes mundiais, como a árvore com maior circunferência 
do planeta. Foi declarada em 2003, como Patrimônio Cultural 
da Humanidade pela UNESCO.

Árvore Ipê Amarelo.

Glenir Santarnecchi

Cadeira 31 – Patrono Gonçalves Dias
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U ma massa polar decidiu descansar so-
bre minha cidade, e um frio incansá-
vel decidiu apropriar-se dos meus pés 
pequenos com toda autoridade e sem 
tréguas. Decido não deixar escapar esse 

encontro com perfume de promessa.

Esse clima me enche de saudade. Nele sinto-me re-
dimida de tanta consciência, fico tão infantil quanto uma 
ovelha recém-nascida à procura da vida no olhar entorpe-
cido de ternura de quem lhe deu à luz.

O silêncio tem algum parentesco com o inverno. Nele, 
o encanto aguenta esperar até o finalzinho do dia. Não há 
pressa nem demora, com calma me convida a descansar pela 
quina onde eu mais me reconheço, meu coração.

Que delícia ouvir o silêncio e sair mansamente da 
inexpressividade oportuna das superfícies e mergulhar no 
profundo.

SILÊNCIO É SEGREDO

Sei que vivemos numa era que não privilegia a con-
templação, mas sim a euforia, o ruído, a fluidez, cujas 
ações empreendidas mudam antes mesmo do dia ser con-
solidado.

Vivemos embebidos em ambiguidades que inferni-
zam nossa alma como o desejo de liberdade e da busca en-
louquecedora pela individualização que promove relações 
inconsistentes e absurda produção de vontades. Nada mais 
é feito para durar. Tremenda evocação à liquidez.

Um ser humano sem vínculos, inseguro, distante de 
compromisso, tomado pela natureza liquefeita dos laços 
sociais é o que de fato é produzido neste tempo pós-mo-
derno. Assim tem que ficar correndo o tempo todo para 
não se ouvir, não se ver, não sentir que está sendo reconfi-

SILÊNCIO, 
POR GENTILEZA

Maria 
do Céu 
Formiga 
de Oliveira
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gurado sob os princípios do consumismo, pelo uso e desu-
so. Tem que ficar correndo mesmo para não ser pego pela 
pálida angústia.

Contradições e mais contradições, desejo de apertar 
os laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos, desejo de 
relacionar-se e ao mesmo tempo, tomado pela desconfian-
ça de que estar anexado pode ser perigoso. Neste contexto, 
o exercício do amor tornou-se uma benção bem ambígua.

Relações liquefeitas são desfeitas quando o interesse 
que as mantinha, desvanece como painas ao vento. Com-
promissos e vínculos são interpretados como sinal de pe-
rigo. Vive-se com o desejo oculto da permanência, mas, 
monitorado pela ausência.

Nessa cultura mediática, o silêncio apresenta-se 
como algo proscrito.

No meio deste vácuo, vive-se embrulhado em medo, 
entendendo medo como sombra concretamente não loca-
lizável, difusa para cuja ubiquidade, ou seja, capacidade de 
nos espreitar sem aviso, a qualquer tempo e lugar, não há 
saída honrosa. Tarefa árdua e de alcance duvidoso. Recon-
ciliar os contrários. Que luta!

Medo, companhia indissociável do homem deste 
tempo. Mais do que o temor da violência urbana, da perda 
de recursos, da exclusão, do ficar para trás, tememos bem 
lá no fundo, perder o amor de vista. Como somos frágeis. 
Como se dispor à quietude com este barulho rangendo no 
peito?

E pensando no amor neste universo tomado por có-
digos cifrados, direcionados à mudança rápida e impre-
visível, é inevitável comprometer o talento para amar em 
todas as direções, seja na direção do parceiro, do próximo 
e de nós mesmos.

As provas de adequação sempre inacabadas, nos des-
gastam ou devoram. Tentar novamente desfrutar as delí-
cias de um relacionamento, só mesmo sob a égide de laços 
afrouxadamente atados para que haja a possibilidade de 
serem rompidos quando o cenário se alterar. As portas, to-
das, precisam ficar semiabertas. Grande perigo: fazer com 
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que o outro tenha a medida do meu desejo.

Mesmo assim eu insisto em viver na contramão, em 
desfrutar o silêncio e sentir minha sensibilidade redimida. 
Tudo o que planto em mim, através do silêncio, flores-
ce em verdade. Há um encanto escondido nos ritos de 
passagens... como o das cerejeiras que desabrocham uma 
única vez no ano e logo o vento leva seus flocos coloridos, 
não espera o próximo entardecer... acredito que a grande-
za deste instante está exatamente na gratuidade e no fato 
de ser tão passageiro. Uma lembrança estonteamente sem 
palavras e outras desnecessidades. Puro êxtase.

Diferentes áreas do conhecimento humano fizeram 
e fazem do silêncio, sua forma de expressão. Na natureza, 
na música, nas artes plásticas, na literatura, na teologia 
entre outras.

O SILÊNCIO NA NATUREZA

Na natureza tudo acontece como deve acontecer. 
Num encadeamento perfeito e tudo, absolutamente tudo, 
tem sua razão de existir. Ela é movida pelas mesmas regras 
fazendo parte de um tecido único e completo que é o uni-
verso. O ser humano não tentando controlá-la, as estações 
seguem seus ciclos em perfeita harmonia. Assim, fazem 
com que as plantas e os animais se adaptem às condições 
de cada momento para que possam sobreviver, criar e se 
perpetuar.

É no silêncio que ocorrem mutações, ciclos e reno-
vação. Apesar da repetição, a natureza não se repete e lida 
muito bem com a impermanência da vida.

Os pássaros, no final da tarde, voltam, recolhem-se 
a seus ninhos e acolhem a noite, no escurinho descansam 
seu canto.

As folhas das árvores caem no outono e renascem na 
primavera. A cada primavera a árvore se renova e os galhos 
ganham brotos que se transformam em novos galhos. A 
árvore sempre cresce um pouco mais ao término de cada 
ciclo. Ao longo dos anos, o tronco também aumenta seu 
diâmetro e as raízes ficam mais profundas para poder ti-
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rar nutrientes de que a árvore precisa para crescer. É no 
recolhimento cíclico do universo que ela acumula a força 
necessária para o surgimento de novos ramos.

Mutação e ciclo são necessários para que aconteça a 
renovação da vida.

Ter os olhos para contemplar a grandeza desses ci-
clos só na quietude da alma. Abastecer a vida encantan-
do-se com os matizes de luz ao longo das horas. O dia 
chegando e com a mesma sutileza, indo embora, abrindo 
espaço no céu para os mistérios da noite e os murmúrios 
da madrugada.

A MÚSICA É A ARTE DE 

COMBINAR SONS E SILÊNCIO

Quando não quero ver alguma coisa, fecho os olhos, 
já na audição, não posso fazer o mesmo, tem sentido in-
controlável.

O silêncio é o que valoriza e dá importância ao som. 
Dentro da música, o uso do silêncio, a pausa entre duas 
notas é importantíssimo.

Gustavo Santalale, músico argentino, diz que para 
tocar notas, basta um bom treino, nada excepcional, não 
tocá-las é muito mais difícil e aí se aloja a grande arte.

Na Índia o silêncio é mais importante que o som no 
fazer música.

Para louvar e cantar a Deus é preciso silenciar o cora-
ção, mergulhar no seu mistério que se revela na suavidade. 
Numa liturgia, a música nos convida a uma pausa reflexiva 
e contemplativa. A música fala o que não pode ser dito 
em palavras e, como incenso, suave sobe até o trono do 
sagrado.

A música nos leva a encontrar caminhos mais verdes, 
a tocar em orvalho fresco e a burlar a utopia do controle. 
Viajamos com ela e perdemos o patético talento de colocar 
nossas incompletudes para dormir.

Nas artes plásticas, no silêncio da criação, se tece o 
não interpretável, se reedita a meninice, congela-se o tem-
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po, permitindo que algo especial, inédito, exista e viva 
para sempre.

Claude Monet nos presenteou com sua eternidade 
em seu estilo impressionista. Entre tantas obras de deleite 
inquestionável, duas de modo recorrente, rondam minhas 
noites bem dormidas. Uma é o Nascer do Sol e a outra é As 
papoulas em Argenteuil.

No Nascer do Sol revela sua impressão sobre as pri-
meiras horas da manhã no porto de Havre. Uma névoa 
cerrada sobre o estaleiro e os barcos. O silêncio da luz e 
seus efeitos sobre a natureza. Monet pintava o que via, não 
o que imaginava. Águas crispadas, homens e seus barcos. 
Silêncio e solidão.

Em As papoulas em Argenteuil, num campo de pa-
poulas, Camila, sua esposa, e o filho passeando pelo cam-
po enquanto fileiras de árvores ao fundo insinuam a vida 
a ponto de transbordar.

Na arte vive-se o silêncio da não dualidade, da in-
tegridade. Um declarado afastamento da inexpressividade 
oportuna do que é periférico, pela opção ao que é profun-
do... ao que se aloja muito abaixo do mangue.

Na comunicação literária, o silêncio, a mudez é o 
aspecto nuclear, tanto no trabalho do escritor, como na 
perplexidade do leitor. O silêncio de quem lê não está na 
comunicação do livro, sabe-se lá onde está. Nunca uma 
obra está irremediavelmente acabada, ela tem o dom de se 
recriar cada vez que é lida. Isso é demais.

Essa indigesta cultura do palavreado, do chiado em 
alto volume, incapacita-nos para ouvir o outro, mesmo 
quando ele se cala e fala através do silêncio. Não conse-
guimos ouvir, nem considerar este silêncio que, por vezes, 
fala tão alto.

Sem dúvida, a escrita é um ato de comprovação e 
acolhimento do outro, principalmente no seu silêncio 
mais eloquente.

Fernando Pessoa, exemplo perfeito, teve o dom de 
liberar a poesia à sua própria sorte. O olhar, para ele, era 
o principal meio do poeta captar a realidade que o circun-
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dava – a eterna novidade das coisas, tendo vida e morte 
como partes de um mesmo sopro.

Foi na solitude e no silêncio que se deu a criação dos 
seus heterônimos.

E sobre essa criação, disse ele: “Desde criança tive 
a tendência para criar em meu torno um mundo fictício, 
de me cercar de amigos e conhecidos que nunca existi-
ram. Essa tendência para criar em torno de mim um outro 
mundo, igual a este, mas com outra gente.... Lembro-me 
assim o que me parece ter disso o meu primeiro heterô-
nimo, um certo Chevalier de Pas dos meus seis anos, por 
quem escrevia cartas, dele a mim mesmo, e cuja figura, 
não inteiramente vaga, ainda conquista aquela parte da 
minha afeição que confina com a saudade...”

Na pele do heterônimo Álvaro de Campos:

“Não me pegue no braço

Não gosto que me pegue no braço

Quero ser sozinho...

Enquanto tarda o Abismo e o Silêncio

Quero estar sozinho...”

Poeta que assumiu o desejo de não sair correndo 
atrás do ponto final e preferiu a inquietude das coisas que 
não têm repouso...

Sabia que rio algum recusa nem as águas limpas da 
chuva, nem as dos escombros.

Sabia que era lá no fundo que reinava a mais sensata 
calmaria e o silêncio da grande intimidade... Silêncio do 
silêncio.

O SILÊNCIO NA TEOLOGIA 

OUTRO SILÊNCIO GRANDIOSO.

O SILÊNCIO E DEUS, O SILÊNCIO DE DEUS

No cristianismo por exemplo, temos a figura de Je-
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sus transitando na terra por trinta e três anos. Nesse tempo 
de vida, em várias situações fez do silêncio vívido, recurso 
para estabelecer compreensão afinadíssima da rota já per-
corrida, dos passos a serem realinhados, da impermanên-
cia da história, do senso de propósito... dores e temores.

Em seus momentos de silêncio a vida se recriava na-
turalmente. Tão distante do silêncio, por exemplo, auto 
imposto de ascetas cristãos séculos depois, que buscavam a 
verdade sem palavras.

 Ele e o Pai num diálogo de vida, num jeito único 
de se entreolhar – um “Aion” inquestionável, o fluir do 
sagrado e eterno, verdadeiro tempo de Deus.

Há um texto bíblico que é um ícone sobre a im-
portância do silêncio em Jesus. Vejamos: uma mulher é 
flagrada em adultério e a lei de Moisés, prescrevia conde-
nação via apedrejamento. Uma quantidade significativa de 
judeus grita a sentença em praça pública. Jesus caminha 
entre as pessoas e se depara com a adúltera já em farrapos 
e jogada ao chão. Ele opta pela linguagem dos sentidos, 
simplesmente a olha, nada fala, não soma com a histe-
ria circundante. A multidão aguarda seu posicionamen-
to. Ao invés de reagir imediatamente aquieta-se e a olha 
com aquele olhar raro, olhar que liberta o oprimido do 
calabouço, olhar que devolve vida a quem coleciona tragé-
dias. Seu silêncio desestabiliza a cena. Nenhuma palavra. 
Depois de alguns minutos diz que poderia atirar pedras 
naquela mulher quem não tivesse cometido erro algum 
em sua vida, quem fosse limpo o suficiente para julgar 
sem o risco de ser flagrado em alguma injustiça. Outro 
instante de silêncio. Evidentemente não havia ali ninguém 
com tamanha dignidade. E por conta disso, as pedras que 
seriam direcionadas àquela mulher foram lançadas ao solo 
e os acusadores foram indo embora sorrateiramente... um 
a um.

O silêncio de Jesus e a magnitude daquele olhar ilu-
minaram a miserabilidade. Disse Ele: alguém te condenou 
mulher? Eu também não te condeno. Recomece a vida e 
não se destrua mais. E ela seguiu em silêncio atingida do-
cemente pelo amor que faz toda a diferença.
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Silêncio que convida ao descanso: “Vinde a mim, to-
dos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei”. 
Convite universal, é para todos. Qualquer um angustiado, 
desesperado, desacreditado, solitário. É um convite para 
estar lado a lado e descansar... se aquietar.

O seu modo de expressar é puro e limpo como a 
neve descendo no penhasco. Silencioso como o toque do 
perfumista encantado pelo aroma das frutas e flores e tudo 
o mais que exale e possa virar essências inesquecíveis que 
vistam o corpo e fiquem para sempre na memória.

Na calada da existência há sempre um acontecimen-
to semelhante à do evangelho sendo constelado diante dos 
nossos olhos, bem pertinho de nós.

O silêncio tem sido fiel companheiro na luta contra 
meu limitado talento de emergir incólume àquelas perdas 
que sou obrigada a aceitar, aos temores que me visitam 
quando pego no sono e na inclinação deste tempo, que 
tenta me seduzir, de modo indiscriminado, a viver brin-
cando de faz de conta.

Ah! Essa massa polar que decidiu descansar sobre 
minha cidade, me fez encontrar abrigo quentinho no co-
ração e a não ter dúvidas de que o silêncio pertence à or-
dem das coisinhas feitas pela mão de Deus...

Por isso, silêncio por gentileza!

Maria do Céu Formiga de Oliveira

Cadeira 38 – patrono Mário Quintana
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O sujeito apareceu do nada. Saltou por cima 
de um muro e seguiu pela calçada que la-
deava a avenida. Andava com as pernas e 
os braços abertos, naquela extravagante 
posição dos cowboys quando se enfrenta-

vam num duelo.

Além da maneira esquisita de andar, movimentava 
freneticamente a cabeça e emitia altos mugidos, à maneira 
de um touro bravo.

Impossível não vê-lo, não ouvi-lo e, de certo modo, não 
temê-lo. Sua aparência sugeria agressividade e descontrole.

Praticamente todas as pessoas que seguiam por aquele 
lado da calçada, principalmente mulheres e crianças, atraves-
saram a movimentada via e se posicionaram do lado oposto, 
enquanto o homem prosseguia naquela aparente loucura, 
sem se dar conta do transtorno que ia provocando à sua pas-
sagem.

O primeiro pensamento que me ocorreu foi:

“Que estorvo para a sociedade!”.

E o segundo, que veio instantaneamente, advertiu-me:

“Não são apenas os aluados que representam um es-
torvo para a sociedade; incluem-se nessa lista os desonestos, 
corruptos, mentirosos, preguiçosos, violentos, viciados, tra-
ficantes, aliciadores, fofoqueiros, traidores, fanáticos, invejo-
sos, criminosos, hipócritas, egoístas...”

E a lista seguiu interminável. Concluí envergonhado 
que eu também faço parte do elenco de estorvos para a socie-
dade; mais ainda, percebi que a sociedade produz e alimenta 
os seus próprios estorvos.

De repente, aquele pobre homem, com a sua assusta-
dora, porém inofensiva maluquice, pareceu-me um anjo 
de candura diante das insanidades inconfessáveis que cada 
um de nós, à sua maneira, segue dissimulando.

ESTORVO
Antônio 
Roberto de 
Carvalho

Sócio 
Correspondente O
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“A avaliação exerce poderoso efeito sobre a aprendizagem. Uma 
pesquisa feita no Estado de Nova Iorque demonstrou que os ins-
trumentos de avaliação usados tinham mais efeito sobre o que foi 
ensinado do que os próprios programas de estudo”.
(Ralph W. Tyler)

A qui tomamos o termo alienado no sentido 
de quem se encontra no estado de alienação, 
isto é, a pessoa dotada de qualquer forma 
de perturbação mental que a incapacita 
para agir segundo as normas legais e 

convencionais do seu meio social, conforme o Dicionário 
Aurélio. No âmbito do magistério, pode ser entendido como 
o professor que faz de sua profissão apenas um passatempo 
agradável porque não cria caso com ninguém, não se amofina 
e não fala coisa alguma que o incompatibilize com a situação 
ou com o sistema. Enfim, um desligado.

Todos nós, ao longo de nossa escolaridade ou de nosso 
magistério, conhecemos os mais variados tipos de professores, 
alguns definidos pelo ilustre Professor Doutor Imídio Nérici, 
da Universidade de São Paulo, do qual tive a honra de ter 
sido aluno num curso de pós-graduação na USP, em 1971, 
patrocinado pela Organização dos Estados Americanos 
(OEA). No primeiro dia de aula ele colocou um enorme 
cartaz onde lemos:

TIPOS DE PROFESSORES

1 – ADMINISTRADOR DE AULAS: é aquele que se 
preocupa somente com a transmissão de conteúdo. O aluno e sua 
aprendizagem são questões secundárias.

2 – ERUDIT0: é aquele que deseja, a todo o momento, 
exibir sua sapiência, criando dificuldades de relacionamento em 
seu ambiente de trabalho.

3 – PESQUISADOR: é aquele que, apesar de seu interesse 
em se manter atualizado, não fornece elementos básicos e orgânicos 

MINHAS CRÔNICAS 
PEDAGÓGICAS 
PROFESSOR ALIENADO

Clóvis 
Roberto 
dos Santos
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de sua disciplina.

4 – EDUCADOR: é aquele que estimula, orienta, prepara 
para a pesquisa, desperta para a curiosidade, desenvolve o espírito 
crítico, valoriza o educando, preparando-o para sua efetiva 
integração na sociedade.

Encontramos outros tipos, ao longo de nosso caminho 
de estudante ou de professor, devidamente identificados por 
Luiz Ferracine (1990) numa classificação antológica: alienado, 
arrogante, autoritário, bonzinho, desanimado, desorganizado, 
ideólogo, inseguro, lamuriante, saudosista, subversivo, 
terrorista etc.

De todos eles, um me chamou a atenção porque convivi 
com o tipo nos meus tempos de aulas de Matemática no 
Colégio Estadual de Vila Guiomar de Santo André – SP, em 
1969. Ele era, realmente, um alienado.

Resolvi, então, dramatizar:

Ambiente: Sala de estar, sofá, mesa de centro, TV 
ligada transmitindo um jogo de futebol entre Corinthians e 
Palmeiras. Um professor sentado à mesa com um maço de 
folhas de provas de alunos, uma régua e uma caneta vermelha 
na mão. Ao seu lado, um amigo assistindo ao jogo.

Professor (pondo a régua sobre cada folha de papel) 
dizendo:  6, 8, 7, 9, 10, 6...

Amigo: O que você está fazendo?

Professor: Corrigindo provas.

Amigo: Para que a régua?

Professor: Para medir o tamanho do trabalho do aluno, 
porque quanto mais escreve, melhor.

Amigo: Mas, você não lê a prova?

Professor: Eu não. Eu sei que deve estar certo pois dou 
prova por consulta e o aluno copia do livro ou da apostila. 
Então, dou nota de seis a dez, dependendo do tamanho da 
prova. Quanto maior, melhor é a nota.

Amigo: E a opinião deles, não interessa?

Professor: E eu sou louco de querer saber a opinião 
desses caras? Olha, por exemplo, essa prova de História do 
Brasil, período pós Jânio e Goulart. Se permitir que os alunos 
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expressem sua opinião muitos vão dizer que o regime militar 
foi bom para o país e melhor que a democracia, ou vice-versa, 
e por aí afora.

Amigo: Então, por que você não aplica testes de múltipla 
escolha? É mais lógico e muito mais pedagógico.

Professor: Dá muito trabalho para elaborar e os alunos 
serão capazes de errar mais, tirando notas baixas e, então, 
surgem reclamações dos pais, da coordenação, da direção. Aí 
eu tenho de fazer a revisão e muitos vão ser reprovados, eu 
preciso trabalhar mais na recuperação e, adeus, meu descanso, 
meu sossego e, até, as minhas férias ficarão comprometidas. 
Com esse meu método de avaliação, todo mundo fica 
contente, alunos, pais, coordenação, direção e, até, a Secretaria 
da Educação. Não é isso que estão fazendo com a tal de 
“Progressão Continuada”? Todo mundo passa sem saber coisa 
nenhuma!

Amigo: Legal! Você é um professor esperto, no seu 
ponto de vista, mas para a sociedade e para os verdadeiros 
educadores, você não passa de um alienado.

Professor: Alie... o quê?

Amigo: ...nado, quer dizer, nada.

No jogo, o Palmeiras faz um gol.

Professor: Dá-lhe Palestra e, (jogando as provas para o 
alto), é dez para todo mundo.

Amigo: ??????????

HISTÓRIA DE ANTÔNIO, UM MENINO DE RUA

Com a colaboração de Ivanilde Apoluceno de Oliveira,
Colega do Programa de Mestrado em Educação na PUC- SP – 1989
“O mestre tem a responsabilidade de fazer com que o aluno descubra, 
não o caminho propriamente dito, mas as vias de acesso a esse caminho, 
que devem conduzir a meta última”
(Eugen Herribel)

Conhecemos um garoto que aparentava ter uns 10 anos 
de idade. Era moreno, de olhos e cabelos negros e fazia parte 
do grupo que denominamos “meninos de rua”. Seu maior 
sonho era estudar. Um dia, passando perto de uma escola, 

93



TAMISESR E V I S T A

ficou maravilhado com o prédio suntuoso que ocupava um 
quarteirão. Então, ele entrou correndo numa sala de aula, 
perseguido pelo inspetor de alunos, e disse à professora:

— Tia, eu quero estudar.

A professora, diante daquela situação, permitiu-lhe que 
entrasse na sala e determinou que se sentasse numa carteira. 
Deu-lhe papel e lápis e disse-lhe:

— Escreva seu nome.

Ao iniciar a escrita, colocando um A aqui, o N e o T 
acolá, é que a professora deduziu que seu nome era Antônio.

A professora então falou:

— Antônio, desenhe uma flor.

Antônio respondeu:

— Flor eu não sei desenhar.

A professora disse:

— Desenhe o que você quiser.

E Antônio desenhou, com alguma desenvoltura, um 
revólver com a bala saindo do cano com fumaça e tudo, o 
gatilho e todos os elementos característicos de uma arma de 
fogo; uma faca peixeira, incluindo no cabo as rodinhas do 
metal; um ônibus com os faróis acesos; um homem que disse 
ser o patrão de seu pai e um casebre com a torneira velha do 
lado de fora da casa, pingando água.

A professora, que achava não ter Antônio capacidade para 
alfabetizar-se, já que ele não sabia desenhar uma flor, pensando 
melhor, conseguiu entender e, deduziu, com o menino, que é 
preciso compreender a aquisição da escrita a partir do significado 
das coisas adquiridas no cotidiano social das pessoas.

Aprendeu, ainda, que é necessário relativizar o 
conhecimento e valorizar, no processo educacional, não só 
o saber erudito como também o saber experenciado, para 
que se efetive, de fato, uma relação de comunicação e de 
aprendizagem.

Assim, a experiência vivenciada com Antônio ficou na 
memória da professora, bem como a lição de vida:

“A flor eu não sei desenhar”.
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NÓS E NOSSAS CIRCUNSTÂNCIAS

“A circunstância é um elemento essencial na constituição daquilo que o 
homem é, o que impede a concepção do homem como um ser ontologi-
camente independente”.
(Wilson Ribeiro Santos)

O famoso pesquisador do conhecimento e intelectual 
espanhol, nascido em 1883 e falecido em 1955, em Madri, 
José Ortega Y Gasset, escreveu que “O homem é o homem e suas 
circunstâncias.” Com isso ele quis nos transmitir o ensinamento 
de que não é possível chegar ao entendimento perfeito de alguma 
coisa sem perceber e superar suas próprias circunstâncias. Estas 
nos acompanham por toda vida e delas o homem é um eterno 
dependente, isto é, ele não é uma ilha isolada mesmo que se 
suponha sozinho como um eremita, ermitão ou anacoreta, no 
alto de uma elevada montanha, em profunda meditação. Ele 
tem ao seu redor o mundo exterior, isto é, toda a natureza física 
e no seu interior, seus pensamentos, inquietações, controvérsias, 
mágoas, alegrias, tristezas, muitas destas, as razões de sua 
meditação. Gasset fundou o raciovitalismo, corrente filosófica 
liberal, antirracionalista e antipositivista. Mais tarde, definiu-
se pelo existencialismo e sua obra teve grande repercussão na 
América Latina, inclusive no Brasil.

A noção de circunstância e o pensar a constituição do ser 
humano, só são explicados se dermos importância à reflexão 
que busca compreendê-los. Assim, a compreensão clara do 
que a circunstância significa em si mesma, na sua unidade 
e em suas efetivas conexões como sua irredutibilidade na 
plenitude do seu significado em nossa vida, só será entendida 
se atualizarmos todas as suas virtudes e o conhecimento 
interno e externo de nós mesmos. Nossa interioridade e 
nossa exterioridade são as circunstâncias que definem nossa 
personalidade, nossa razão de ser e de viver.

Lembrei-me da famosa frase de Ortega Y Gasset e 
de suas consequentes reflexões, porque ouvi outro dia um 
pequeno relato, bem simples mas profundo, de um amigo em 
conversa, num encontro casual, em rua de comércio em Santo 
André. Ele me disse que a história era verídica e que o fato 
ocorreu em sua terra natal, Indiaporã (moça bonita, em tupi), 
cidade do interior paulista, no noroeste do Estado, às margens 
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do Rio Grande, na divisa com Minas Gerais.

Uma coincidência pessoal: foi nessa cidade que, em 1º 
de julho de 1957, tomei posse e entrei em exercício do cargo 
de diretor de escola efetivo, portanto, por concurso, do Grupo 
Escolar de Indiaporã.

Um dia chegou à cidade um grande e importante 
empresário de São Paulo que se hospedou no único hotel, 
muito simples, mas limpo e aconchegante; uma espécie de 
pousada própria para quem precisa de um pouco de descanso 
da cidade grande e de seu extenuante trabalho.

No outro dia, bem cedinho, pegou sua tralha de 
pesca e convidou um velho morador da pequena cidade 
para acompanhá-lo na pescaria na represa Água Vermelha, 
antigamente chamada de Cachoeira dos Marimbondos que, 
muitos diziam, era muito piscoso com dourado, curimbatá e, 
principalmente, pintado.

Logo no início da pescaria, um fato chamou a atenção do 
empresário: cada peixe que o velho pescava ele o media com um 
palmo e se o peixe fosse maior ou muito menor que sua mão 
aberta, ele o devolvia para o rio. Lógico, que se fosse do tamanho 
ideal, ele o guardava no samburá para levá-lo para casa.

Depois de horas de pescaria, o fato intrigou o visitante 
que perguntou ao velho a razão de seu hábito, pois o normal 
seria ficar com os maiores. O companheiro de pescaria, com 
toda tranquilidade e humildade, características do matuto, 
respondeu que ele levava para casa apenas os peixes que cabiam 
na sua frigideira. Um maior ou menor seria desperdício ou 
perda de tempo.

Então, devemos nos adaptar às nossas circunstâncias, o 
que fez o empresário pensar na recente aula que acabara de 
ter e lembrar-se de numa frase lida em alguma publicação, 
talvez pedagógica: aprendemos 10% do que lemos, 15% do que 
ouvimos, porém 80% do que vivenciamos.

Portanto, para o velho pescador as circunstâncias pessoais 
eram a palma de sua mão, sua frigideira, suas necessidades, sua 
simplicidade, sua falta de ganância e sua consciência.

Assim, o homem é ele e suas circunstâncias.

A democracia (demo = povo e cracia = governo) é, desde 
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os antigos gregos, o governo do povo, pelo povo e para o povo. 
Assim, a democracia é ela e suas circunstâncias, dentre estas, o 
povo é a principal.

Em muitos países, o Brasil também, especialmente de 
uns anos para cá, democracia é o político e suas circunstâncias, 
isto é, ele próprio, sua família, seus amigos, apaniguados etc. 
Para eles, democracia é o governo do político, pelo político e 
para o político.

E o povo? “O povo que se expluda”, como dizia um 
famoso personagem do saudoso Chico Anísio, o Deputado 
Justo Veríssimo.

O QUE PODEMOS APRENDER COM OS ÍNDIOS

“Pergunto coisas ao buriti; e o que ele responde é: a coragem minha. 
Buriti quer todo o azul, e não se aparta de sua água ─ carece de espelho. 
Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”.
 (João Guimarães Rosa)

A educação geral não é privilégio de instituições próprias, 
pois ela acontece em casa, na rua, nas instituições religiosas 
e escolares, como bem definiu a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996): 
aquela que “abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais”.

Há uma história, já de domínio público, que conta 
um fato ocorrido nos Estados Unidos da América do Norte, 
quando Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com 
os índios das chamadas Seis Nações. Após todo o cerimonial 
solene, característico da época e local, os Governadores 
daqueles Estados mandaram, como um gesto de amizade, 
carta aos índios na qual pediam que enviassem alguns de 
seus jovens para que fossem educados nas escolas dos filhos 
dos brancos para que aprendessem um pouco de sua cultura, 
hábitos e, assim, tornarem-se civilizados.

Em resposta, os índios agradeceram o convite e 
justificaram por outra carta que Benjamim Franklin (1706 – 
1790: político e jornalista norte-americano) resolveu divulgar.
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Eis um trecho mais significativo, porque mais filosófico 
e pedagógico:

“Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam 
o bem para nós e agradecemos de todo o coração.

Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações 
têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não 
ficarão ofendidos ao saber que a nossa ideia de educação não é a 
mesma que a vossa.

Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados 
nas escolas do Norte dos Estados Unidos e aprenderam toda a 
vossa ciência. Mas, quando voltavam para nós, eles eram maus 
corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportar 
o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo 
e construir uma cabana, e falavam nossa língua muito mal. Eles 
eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, 
como caçadores ou como conselheiros.

Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta, 
embora não possamos aceitá-la e, para mostrar nossa gratidão, 
oferecemos aos nobres senhores de Virgínia e Maryland que nos 
enviem alguns de seus jovens que lhes ensinaremos tudo o que 
sabemos e faremos deles homens”.

Essa história nos faz lembrar um velho adágio conhecido 
desde os tempos coloniais brasileiros, talvez, herança de nossos 
colonizadores portugueses, que diz: “Cada porca com seu fuso e 
cada povo com seu uso”.

Nossa educação escolar está repleta de exemplos mal 
sucedidos de importações de experiências pedagógicas 
de grande sucesso em outros países e que aplicadas aqui 
redundaram em verdadeiros fracassos.

Um exemplo, mais ou menos recente, foi a proposta 
de implantação do construtivismo em nossas escolas de 
ensino fundamental e médio que, de repente, ocupou espaço 
considerável em nosso mundo educacional. Nossos próprios 
Conselhos de Educação de todos os níveis (Nacional, Estaduais 
e Municipais) baixaram atos recomendando a adoção do 
construtivismo que é uma teoria nascida da epistemologia 
genética ou teoria psicogenética de Jean Piaget que nada mais 
é do que, conforme Maria de Fátima Chassot,: “o estudo da 
gênese e desenvolvimento das estruturas lógicas do sujeito em 
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interação com o objeto de aprendizagem, ou seja, o estudo do 
processo de construção dos conhecimentos”.

O Estado de São Paulo chegou mesmo, nas décadas de 
1970 e 1980, a baixar, via Conselho Estadual de Educação 
e Secretaria de Estado da Educação, uma espécie de guias 
curriculares seguindo os princípios do construtivismo, num 
enorme documento impresso na cor verde, daí o apelido dado 
na rede de escolas de o “Verdão”.

Nós, que já exercíamos o magistério estadual na época, 
em vários cargos e funções, pudemos acompanhar sua pretensa 
aplicação e o fracasso total de sua validade, não em termos da 
seriedade da proposta, isto é, do seu conteúdo, mas da forma 
como foi sua implantação; como sempre, em pacotes com 
ordens para que o pessoal da base cumprisse sem um mínimo de 
preparo, com profissionais da educação totalmente ignorantes 
das teorias piagetianas e de experiências realizadas em outros 
países e, também, no Brasil por educadores competentes e 
bem intencionados.

Então, recorro de novo a Chassot:

“Para finalizar, transcrevo um pergunta feita a especialistas 
consultados sobre o construtivismo e a resposta dada:

P: É feio ser construtivista?

R: Não, absolutamente. Feio é não ser autêntico e não se 
preocupar em propiciar o melhor aos alunos, seja de si mesmo, seja das 
múltiplas áreas do conhecimento. Feio, enfim, é ser mau professor...”

É isto, o problema maior da educação escolar brasileira é 
a falta de bons professores, não por culpa dos próprios, mas do 
sistema que não os forma bem, não os escolhe adequadamente, 
não os incentiva a melhorar seu desempenho e o que é pior, 
os governos pagam seus profissionais da educação com um 
salário vergonhoso.

Nada melhor para encerrar a presente crônica que com 
uma citação do Professor Luiz Carlos de Freitas que li num 
cartaz levado por uma professora grevista num movimento 
reivindicatório da categoria: “O professor não é um missionário, 
é um profissional que não tem salário digno. A questão é muito 
simples: trate o educador profissionalmente, exigindo qualidade, 
mas pague-o bem por seu trabalho”.
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É isso aí! A boa educação passa por um bom professor 
e, esse, por um salário justo pelas responsabilidades de 
seu trabalho. Não se pode nunca esquecer que todos os 
profissionais formados em qualquer nível de ensino tiveram 
professores na sua vida escolar.

ILHA DE EXCELÊNCIA EDUCACIONAL

“Rotina que funciona: na Escola Professor Pedro Gomes da Silva Basí-
lio, em Brejo Santo – CE, o dia começa com leitura obrigatória – regras 
rígidas para alunos e professores.” (Revista “VEJA” – 21/4/2015)

Para falar a verdade, nunca tinha ouvido e nem visto 
escrito o nome da cidade: Brejo Santo, no Estado do Ceará. 
Minha curiosidade foi despertada por uma matéria publicada 
na Revista VEJA em 21.4.2015, páginas 100 e 101 e assinada 
por Bianca Bibiano: “CIDADE EDUCADORA” e como 
subtítulo – “A qualidade do ensino depende menos de Brasília 
do que de prefeitos comprometidos: com base nessa premissa, um 
novo prêmio destaca os municípios que promoveram avanços 
extraordinários em sua rede de escolas. O primeiro vencedor é 
Brejo Santo, no Ceará”.

Então, vamos conhecer um pouco de Brejo Santo e 
o porquê de sua notoriedade: é um Município do Estado 
do Ceará, localizado na Microrregião de Brejo Santo e na 
Mesorregião do Sul Cearense. Tem quase 48 mil habitantes 
e área geográfica de 661.960 km², com uma densidade 
demográfica de 71,98 habitantes por km², IDH 0,647 (abaixo 
da nacional) e per capita de R$ 5.301,00 (70% menor que a do 
Brasil), localiza-se no semiárido cearense, aos pés da chapada 
do Araripe e dista 521km de Fortaleza. Apesar desses índices 
desfavoráveis, uma de suas escolas, a Maria Leite de Araújo, 
alcançou nota elevada no Ideb (Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica) que combina taxas de evasão e repetência 
com desempenho escolar no nível fundamental.

Conforme matéria da revista: “Concorriam ao Prêmio 
Prefeito Nota 10, cidades com mais de 20 mil habitantes em que 
ao menos 80% dos alunos fizeram a Prova Brasil. Destes, 70% 
deveriam dominar conhecimentos de Português e Matemática, 
mas nenhuma cidade preencheu esse requisito. O prêmio aponta 
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um destaque por região do Brasil; nesta edição, porém, nenhum 
município da Região Norte chegou lá”. Enquanto a média no 
Brasil foi de 38% (5º ano) e 21% (9º ano) em Português, 
Brejo Santo teve, respectivamente, 69% e 45%, vindo a seguir 
as seguintes cidades, com menção honrosa: Lucas do Rio 
Verde (MT), Sapiranga (RS) e Cerquilho (SP).

O que significam esses dados? Muito, já que as cidades 
citadas adotaram uma política diferente das costumeiras no País, 
isto é, as verbas destinadas à educação foram real e honestamente 
aplicadas com o objetivo de melhorar o sistema de ensino 
municipal e não, como ocorre normalmente, desviadas para 
outros fins nada nobres como pavimentar estradas que ligam a 
cidade à propriedade rural do prefeito, ou contratar dezenas de 
afiliados, inclusive familiares de políticos para exercerem cargos 
em comissão absolutamente desnecessários ou, ainda, cobrir 
rombos da má gestão financeira.

O Prefeito de Brejo Santo afirmou: “Coloquei a educação 
no centro do meu projeto político, porque sei que isso terá impacto 
nos demais setores da vida local”. Simples e sábias palavras do 
jovem médico de 29 anos, Dr. Guilherme Sampaio Landim, 
confirmadas pela Secretária da Educação Municipal, Ana 
Jacqueline Braga que afirma: “Fazemos feijão com arroz bem-
feito todos os dias”. O que ela quis dizer é que na simplicidade 
de seu cardápio se incluem regras rígidas para os alunos e para 
os professores, como dever de casa, assiduidade e pontualidade 
de todos, avaliação constante da atuação dos professores 
e, aqueles que não demonstraram bons resultados, foram 
retirados das salas de aulas e, para os bons, os salários foram 
aumentados muito além do mínimo nacional que, diga-se de 
passagem, ainda é muito baixo pela importância do trabalho 
do professor.

O jornal Folha de São Paulo de 25.4.2015, p. C7, deu 
destaque ao assunto, noticiando que o “Instituto Alfa e Beto 
(IAB), ONG dedicada a ações de melhoria da educação, realiza 
cerimônia de entrega do 1º Prêmio Prefeito Nota 10. O prêmio 
busca identificar e premiar municípios com elevado grau de 
qualidade de ensino fundamental. O vencedor desta primeira 
edição foi Guilherme Sampaio Landim, prefeito de Brejo Santo 
– CE, e foram agraciados com menção honrosa os prefeitos de 
Cerquilho – SP, Lucas do Rio Verde – MT e Sapiranga – RS”.

101



TAMISESR E V I S T A

É pena que exemplo de Brejo Santo e outros poucos 
lugares seja uma exceção num total de mais de 5000 municípios 
brasileiros. Mas já é um começo e, embora haja muita coisa 
a ser feita, “o caminho, no entanto, está traçado”: honestidade, 
vontade política, gestão competente, além de profissionais 
da educação bem formados, avaliados e remunerados com 
justiça, com um salário mínimo da categoria bem maior do 
que o atual, no início da carreira. Simples, não? Dinheiro 
tem e de sobra e porque as pesquisas realizadas pela imprensa 
investigativa apontam que mais de 40% das verbas para a 
educação têm destinos totalmente diversos.

É isso aí: “fazemos feijão com arroz bem feito todos os 
dias”, nas sábias palavras de Ana Jacqueline Braga, Secretária 
da Educação de Brejo Santo. Em vez de retóricas vazias e 
inconsequentes, a prática efetiva com resultados positivos.

Clóvis Roberto dos Santos

Cadeira 16 – Patrono Euclides da Cunha
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“Campanaro della Valpadana,
Per chi suoni la campana?”
(Concina-Cherubini)

A época era a metade do século passado...

A praça da Igreja Matriz de Santo An-
dré não tinha o mesmo tamanho da atual. 
Era menor, restringindo-se, apenas, à rua 
Santo André, sendo as laterais as mesmas de 

hoje. Havia um bem cuidado jardim, com canteiros gramados 
cercados de buchinho, conservado por um jardineiro, coitado, 
que sofreu muito com a molecada que ali frequentava. Era o 
Gaspar, apelidado de Pardal. Feio de doer, magro, sem um 
dente sequer e, por isso mesmo, tinha aquela boca chupada, 
tradicional dos desdentados. Quando não estava tratando o 
jardim, vivia com um pau de goiabeira, sua arma para correr 
atrás dos moleques. E só corria...

Bem no centro, muita gente não sabe, mas acreditem, 
havia um monumento constituído de uma cruz de pedra, o 
Cruzeiro, como era chamado. Esse local, onde tudo acontecia 
era o ponto de encontro da turma, o obstáculo que livrava a 
garotada do Pardal e, vez ou outra, servia para uma “tirada de 
água do joelho”, não sem antes um pedido de perdão para o 
santo devoto. Hoje, esse mesmo Cruzeiro encontra-se no cha-
mado primeiro largo da Vila Assunção.

Na praça residiam famílias tradicionais da cidade. Na 
esquina da rua Santo André com a Dom Duarte Leopoldo e 
Silva, ao lado esquerdo de quem está de frente para a igreja, 
ficava o armazém do seu Brait; onde hoje está a pizzaria dos 
Magalhães, morava o Silvio Brunoro, um dos primeiros mo-
toristas de praça da cidade, em cujo quintal o Pardal guardava 
suas ferramentas e que era tio avô do Tite Girelli. Em seguida, 
vinham a casa do Piereto, uma figura adulta, que fazia balões e 
papagaios para os meninos; a casa dos Del’Antonia, onde ha-
bitava o Pedro, aquele que viria a ser prefeito da cidade. Entre 
essa casa e a esquina com a avenida João Ramalho, onde havia 

A PRAÇA DA MATRIZ
José Bueno 
Lima
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uma loja de materiais de construção de um árabe (turco ou li-
banês, não sei), ficava a residência e bazar do sogro do Antonio 
Leite, funcionário da Prefeitura e a moradia do Edson Lazzari, 
um radialista.

No outro lado da praça, esquina da rua Santo André 
com a Dom Duarte, ficava a sorveteria do Gardezzani. Na 
esquina da rua Santo André com a praça, a casa dos Manto-
vani, depois a do seu Furlanetto, o sapateiro, pai da Shirley 
e do Sidney, a do Íride Bocaletti, que mais tarde viria a ser 
conhecido como Bigode, dono do famoso bar das 5 esquinas, 
ponto das boas caipirinhas e petiscos; a seguir, a casa da outra 
Shirley, mulher do Zé da Padaria Líder, sua irmã Maria e onde 
morava, também, um Policial Rodoviário − ex-pracinha com-
batente da II Guerra Mundial (inesquecível o dia de sua volta 
no fim da guerra). Na sequência, vinha a casa do Zé Novella, 
que vivia no portão, a casa do Nini (Alfredo) Ullmer, grande 
amigo, cheio de tiques nervosos e que, por isso, viria a falecer 
ainda bem jovem. Finalmente, a casa dos Antunes dos San-
tos, o armazém “Ao Anjo Barateiro” do seu Joaquim, pai do 
Zé Barateiro, motorista de praça, do Nilton, um “gentleman”, 
craque de bola e da Astride. Ah! os grandes torneios de futebol 
de mesa, ou de botão. Botão de roupa, mesmo.

Por fim, não poderia deixar de citar as saudosas quer-
messes, realizadas em junho, com o vai-e-vem das moças casa-
doiras e o tradicional correio elegante.

Quermesses, hoje ainda existem, porém, sem o charme 
das de antigamente...

F aço, aqui, uma homenagem a meu pai, que 
se vivo fosse, já teria mais cem anos e, para 
não ser egoísta, extensiva a dois outros ilus-
tres cidadãos, pais de grandes amigos meus. 
Todos falecidos.

Na realidade, a personificação da Torre de Babel. Um 
brasileiro, um árabe e um japonês. No entanto, diferente da 
Torre, e apesar dos sotaques, os três falavam a mesma língua. 
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Gostavam de uma boa cachaça!

Acredito que o mais velho dos três seria o representante 
do país do sol nascente, vindo ao Brasil, salvo engano, se não 
no primeiro navio, o Kasato Maru, logo depois dele. Sei que, 
sempre me pareceu um personagem de alta estirpe, aliando o 
respeito que demonstram os nipônicos, à constante elegân-
cia no trajar, e à seriedade de seus modos. Realmente, um lí-
der de sua colônia. Foi o representante da família Assunção, 
na comercialização do loteamento de suas terras e que deu o 
nome ao bairro Assunção, em Santo André, como também, 
do Parque Erasmo Assunção, na mesma cidade. Recebeu o 
título de cidadão honorário deste Município, por ocasião da 
comemoração do cinquentenário da imigração japonesa, em 
1958. Foi um líder nesse festejo. Inolvidável essa festa dos 50 
anos, realizada num paraíso que existiu na Fazenda da Juta, 
onde havia um templo japonês, e diversos outros monumen-
tos característicos do Japão. Suyemaro Okumura.

O árabe era a alegria em pessoa. Brincalhão, conheci-
do por todo mundo em Santo André, como “Titio”, também 
sempre elegante, se destacava dos demais, pela estatura alta. 
Apesar de tudo, seu porte impunha respeito. Porém, isso não 
impedia que ele tivesse um tratamento diferenciado de todos 
os conhecidos, sempre sorrindo e brincando, principalmente 
com crianças. Um ótimo homem, o “seu” Said Chedid. Um 
ótimo amigo! Atacava de corretor de imóveis, frequentando 
uma sala do Edifício Tibiriçá, na rua Campos Sales, onde se 
reuniam os três.

Antonio Lima. Bernardense, de família tradicional, veio 
para Santo André onde trabalhou na Estação Ferroviária e, 
posteriormente, na Prefeitura, até se aposentar em 1957. Na 
Municipalidade, de início lançador de tributos, percorria o 
município em uma charrete. Devido à sua função, ganhou 
muitas amizades, principalmente, daqueles que lidavam com 
imóveis, como foi o caso de seus amigos já comentados. Aos 
poucos, ganhou algumas promoções, chegando a tesoureiro, 
aposentando-se nesse cargo.

Os três eram inseparáveis. Gostavam mesmo de uma 
branquinha. Conheciam diversos alambiques, como em Ri-
beirão Pires, num lugar em Santo Amaro chamado Quarta 
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Divisão, Parelheiros, de um caboclo chamado Nhô Amaro. 
Quando iam a esses lugares, voltavam com o automóvel re-
pleto de garrafões. Outra distração dos amigos, era comer. 
Tinham um refinado gosto, frequentando somente bons res-
taurantes da região e de São Paulo. Eu aproveitava essas ocasi-
ões, aos sábados, quando eles me pegavam no colégio interno, 
o Arquidiocesano. Íamos aos mais variados lugares. Em São 
Paulo, no Almanara, o primeiro da cadeia, na antiga rua Santo 
André, hoje Abdo Schain, perto do Mercadão, ou no Gua-
nabara, na região bancária da Capital. Em São Bernardo do 
Campo, no saudoso Binder, cujo camarão à grega até hoje não 
tem igual, na Cantina do Chico, em Rudge Ramos, o dono, 
idoso, sempre com o chapéu de cozinheiro e avental alvíssi-
mos, nos oferecendo a especialidade do dia, como o cabrito, 
a rã, o coniglio, os pescados, tudo de lamber o beiço. Aqui em 
Santo André, não havia muitas opções. O Suíço, na Vila Pires 
e o Anchieta, no centro, eram os mais requisitados.

Bons tempos. Muitas saudades!

José Bueno Lima

Cadeira 14 - Patrono Álvares de Azevedo
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A instrução e o material utilizado nas escolas 
americanas tendem a focalizar mais a memo-
rização de fatos, a reprodução e o questio-
namento literal em sala de aula ou questões 
que usam processos cognitivos de baixo ní-

vel (Applegate, Quinn e Applegate, 2002; Csikszentmihalyi, 
1996; McGregor, 2002). Essa tendência, também, parece 
ocorrer no Brasil. (Hussein, 1999; Oliveira e Alencar, 2010).

Labuda (1985) afirma que poucos estudos são encon-
trados na literatura de área em leitura criativa devido à com-
plexidade desse comportamento. É uma tarefa difícil definir 
a leitura criativa. Encontram-se algumas tendências na con-
ceituação dessa habilidade e elas têm sido definidas diferente-
mente por diversos autores. (Hussein, 2008)

Alguns definem a leitura criativa com base em Guilford 
(1956). Assim, Torrance (1965) considera que um aluno lê 
criativamente quando é sensível a problemas e possibilidades 
do texto que lê. Ele se torna consciente não só das lacunas no 
seu conhecimento, mas também dos problemas não resolvi-
dos, percebe os elementos que estão faltando e as coisas que 
são incompletas ou fora de foco. Esse autor continua dizendo 
que para resolver essa tensão o leitor criativo vê as novas rela-
ções, cria novas combinações, sintetiza elementos relativamen-
te não relacionados num todo coerente, redefine ou descobre 
novos usos para certos trechos das informações e constrói o 
que é conhecido.

Smith (1975) aponta que a leitura criativa pode ser en-
sinada melhor através do uso de questões. Ele a define base-
ando-se na taxionomia de objetivos educacionais, de Bloom 
(1997), usando o nível cognitivo de síntese. Aplicado à leitura, 
isso significa que as ideias adquiridas da leitura de um texto 
são combinadas com outras informações obtidas formando 

LEITURA CRIATIVA: 
NA ANÁLISE DA 
PRODUÇÃO

Carmen 
Lúcia 
Hussein

Sócio 
Correspondente
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um produto, padrão ou estrutura nova.

Alguns autores, usando as proposições de Bloom, utili-
zam mais o nível cognitivo de aplicação para definir a leitura 
criativa. Desse modo, Labuda (1985) considera que o leitor 
criativo tem maior habilidade em examinar as relações entre 
os fatos, interpretá-los e aplicá-los à vida real.

Ainda, encontram-se na literatura de área alguns tra-
balhos brasileiros usando a operacionalização do concei-
to de criatividade textual. Por exemplo, Hussein (1999, 
2008) registrou e categorizou as respostas textuais criativas 
de alunos da 5ª série e universitários a questões divergen-
tes, propondo uma definição de leitura criativa. Ela é a 
leitura que vai além do texto, propondo base de relações 
com outros textos e com a vida do próprio leitor, bem 
como soluções e proposições diversas, quer em apoio ao 
autor, quer dele se diferenciando em nível de oposição, 
porém mantendo o nível de adequação da resposta. As ca-
racterísticas da criatividade usadas na análise das respostas 
dos leitores foram: fluência, flexibilidade e originalidade.

Encontram-se alguns trabalhos na área, como o de 
McGregor (2002), com universitários indicando que os 
alunos melhoraram com o treino de criatividade textual; 
o de Grigorenko, Jarvin, Ian e Sternberg (2008), que tes-
taram questões criativas com jovens, desenvolvendo uma 
escala de proficiência em criatividade, que pode ser ensi-
nada em cada nível de ensino, podendo também ser usada 
para a avaliação dessa habilidade. Também há as pesquisas 
com crianças de 5ª série (Hussein, 2008) e universitários 
(Hussein,1999; Sampaio, 1983), que, ao usarem questões 
criativas e audiência da professora, demonstraram a efici-
ência do treino desse comportamento.

A leitura criativa é uma área relativamente nova na 
pesquisa científica, sendo tratada por especialistas de várias 
ciências, como psicólogos, pedagogos, especialistas de comu-
nicação e filósofos (Hussein, 2008; Labuda, 1985). É preciso 
analisar a produção científica nessa subárea, já que há ainda 
carência de pesquisas nessa habilidade.

São importantes os trabalhos sobre avaliação científica, 
porque dão diretrizes das contribuições e carências nas diver-
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sas áreas de conhecimento. Os produtos mais relevantes para 
o desenvolvimento da ciência são os textos. Fazem-se neces-
sárias as pesquisas de metaciência em áreas importantes e de 
grande interesse para a evolução do próprio conhecimento 
(Witter,1999).

Hussein (2014) analisou a produção científica em en-
sino de leitura criativa em todos os níveis de escolaridade. A 
avaliação focou: títulos, participantes, tipo de trabalho e te-
mas. Foram avaliados 30 trabalhos localizados na base de da-
dos PsychINFO (2002 / 2009). Os resultados mostraram que 
os títulos seguem os critérios do discurso científico; há um 
predomínio significante em usar Criança-Ensino Fundamental 
como participante; não há diferença entre trabalhos teóricos 
e pesquisa; é uma subárea com poucos estudos, havendo dis-
persão de dados em relação a tipos de participantes, temas e 
tipos de pesquisa.

Os resultados do trabalho acima sugerem que a leitura 
criativa não apresenta diferenças entre trabalho de Pesquisa e 
Teórico, parecendo ser uma subárea mais avançada do ponto 
de vista da ciência do que a subárea leitura crítica, em que há 
o predomínio de estudos Teóricos. Também seriam necessárias 
pesquisas com outras faixas de idade, além da Criança-Ensino 
Fundamental, como de diferentes temas nessa subárea.

É relevante e necessária a análise da produção científi-
ca em leitura criativa nos estudos de metaciência. Mas é uma 
subárea com poucas pesquisas, apesar de ser enfatizada como 
importante pelos educadores. Também é necessária uma ava-
liação científica da produção da leitura criativa em outras ba-
ses de bases de dados bibliográficos para verificar como esta 
subárea vem evoluindo.

ANÁLISE DA PRODUÇÃO SOBRE 
LEITURA CRÍTICA

Educadores endossaram o que Dewey (1933) descreveu 
como o objetivo central de aprendizagem, o pensamento. As-
sim propôs a necessidade na educação de se desenvolverem 
habilidades complexas dos alunos, como a de pensamento crí-
tico, para formar o cidadão e atender ao mundo do trabalho 
(Nummedal e Halpern, 1995).
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Nos últimos quarenta anos, o trabalho de psicologia 
cognitiva e seu desenvolvimento tem ajudado a clarificar o 
modo como o homem pensa e como o seu pensamento se 
desenvolve (Nummedal e Halpern, 1995).

O conceito de Tierney, Soter, Flahavan e McGinley 
(1998) e Gray (1993) é que a Leitura Crítica possibilita julgar 
as bases do pensamento ou, como afirma Dewey, manter o 
estado de dúvida ou inquérito sistemático e prolongado.

Wade (1995) e Allegretti e Frederick (1995) apontam 
algumas habilidades envolvidas no pensamento crítico: a) for-
mular questões, b) avaliar os argumentos, c) examinar evidên-
cias, d) analisar pressupostos e vieses, e) evitar supersimplifica-
ção e falácias.

Alguns autores, usando as categorias de Bloom (1997) 
definem a Leitura Crítica como focalizada no nível cognitivo 
de avaliação. Já Gray (1993) define o pensamento crítico em 
face de textos como a habilidade de avaliar os argumentos do 
texto pelos alunos.

Outros autores (Beers, 1986 e Ennis, 1993) usando as 
categorias de Bloom, definem a Leitura Crítica como uma 
aplicação do pensamento crítico ou como aproximadamente 
relacionada ao pensamento crítico.

Assim, a leitura crítica tem sido classificada em vários 
estudos como aplicação do pensamento crítico em face de tex-
tos. Além disso, as habilidades de pensamento crítico descritas 
nos textos dessa área são semelhantes às habilidades em textos 
de Leitura Crítica (Douglas, 2000). Dessa forma, no presente 
estudo, considerou-se o pensamento crítico em face de textos 
e Leitura Crítica como sinônimos.

Hussein (2008) define a Leitura Crítica como a habili-
dade da criança em verificar a adequação dos “fatos imagina-
tivos” apresentados pelo texto em relação ao seu repertório de 
experiências passadas. Essa autora utilizou o Teste de Critici-
dade Textual com as seguintes categorias: Justificativa Textual, 
Justificativa Baseada nas Experiências e Elaboração.

Assim, encontram-se na literatura de área alguns traba-
lhos como os de Al´Shara´h e Mohammad (2004); os de Oki-
bayashi (2004) que verificaram o efeito do treino de Leitura 
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Crítica nessa habilidade. Em nosso meio acham-se pesquisas 
de Hussein (2008) com crianças de 5ª série; as de Hussein 
(1999, 2008, 2009) e Sampaio (1983) com alunos universitá-
rios e de pós-graduação usando questões e audiência da pro-
fessora demonstrando a eficiência do treino de Leitura Crítica.

Fehring e Green (2001) afirmam que leitura crítica, 
como tal, emergiu no final dos anos oitenta, mas já no come-
ço da década seguinte teve uma grande expansão, sendo que 
novas dimensões e práticas têm surgido. Para desenvolver a 
leitura crítica deve-se cuidar deste aspecto desde o início da 
aquisição deste comportamento. Há hoje uma ampla varieda-
de de tecnologias, estratégias e materiais para desenvolver esta 
competência. Todavia há ainda carência de evidências. Além 
disso, mesmo contando com evidências em outros países, é 
preciso pesquisar e reavaliar a eficiência no meio brasileiro.

A leitura crítica é uma área relativamente recente de 
pesquisa científica e que tem merecido a atenção de vários es-
pecialistas de várias ciências: psicólogos, pedagogos, matemá-
ticos e filósofos (Carnielli e Epstein, 2010). Como as demais 
áreas de conhecimento, é preciso analisar a produção gerada 
nessa subárea.

São relevantes estudos sobre produção científica, por-
que dão um mapeamento das contribuições, necessidades e 
déficits nas diversas áreas de conhecimento. São os textos os 
produtos que apresentam maior relevância para o evoluir do 
conhecimento. A pesquisa de metaciência, especialmente em 
áreas relevantes e de grande interesse para o evoluir do próprio 
conhecimento, se faz necessária (Piasta e Wagner, 2010).

Hussein (2011) arrolou os dados no PsychINFO 
(2002/2008) em relação ao verbete “Ensino e Aprendiza-
gem da Leitura Crítica” A análise do material mostrou que 
os títulos estão de acordo com as regras do discurso científi-
co; há um predomínio de trabalhos teóricos com relação ao 
de pesquisas; é uma subárea carente de pesquisa, havendo 
uma dispersão de dados em relação a tipos de participantes, 
temas e tipos de pesquisa.

Os dados nessa pesquisa sugerem que a subárea Lei-
tura Crítica, em que há o predomínio de trabalho Teóri-
co, está menos avançada cientificamente do que a Leitura 
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Criativa, em que não há diferenças entre trabalho Teórico 
e Pesquisa. Também os resultados indicam que a subárea 
Leitura Crítica está menos desenvolvida do ponto de vis-
ta da ciência do que a Compreensão de Leitura em que 
há o predomínio de Pesquisa. Também fazem-se necessá-
rias com outras faixas de idade além da Criança-1º Grau, 
como de diferentes temas e tipo de trabalhos.

O que pode justificar esses resultados encontrados é que 
tanto a Leitura Crítica como a Leitura Criativa são as habili-
dades mais complexas de Leitura. Supõe-se que o leitor primei-
ramente já tenha adquirido as habilidades de Compreensão 
Textual seguido de Criticidade Textual. Assim, a Leitura Cria-
tiva é o mais alto nível de Leitura vindo após a Leitura Críti-
ca. Hussein, (2008). Fazem-se necessárias mais pesquisas sobre 
esses comportamentos complexos de leitura para a obtenção de 
alguns esclarecimentos para eles. (Hussein 2008 e 2011).

A avaliação científica em Leitura Crítica em estudos 
de metaciência é importante e necessária. Apesar de essa área 
ser enfatizada pelos educadores, ela é carente de pesquisas e 
também requer uma avaliação científica da sua produção em 
outras bases de dados.
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Estava triste e alcei voo
Procurei um plano e estava salvo
Deparei-me com o precipício
Poemas, liras do que preciso.

Senti o visco, viscoso e do gozo
Dentre o limo me fiz vivo.

Caminhei sorrateiro por plantas
O verde, vegetal, a grama a lama
Chovia, por isso me escondia.

Senti frio e alcei voo
Como codorna ferida, ovo não botei.

Era tarde quando me senti novo.

Estava triste quando despertei
Os lençóis estavam marcados pelas lágrimas
Sangue
Senti o cheiro do que havia coagulado em mim.

Agora, sentado na soleira do tempo
Vejo a mesa solar do amanhecer.
Não sou mais o mesmo homem que adormecera.

Alcei voo porque estava triste,
Dos penhascos, membros em riste,
Avistei toda minha existência,
Essência.

Sobre o mar, a lâmina salgada,
Vi brotar de mim milhões de espermatozoides...
Como um cardume insano
Seguiam-me em direção ao Sol...

Só.

CARTA-TESTEMUNHO
ou reflexos de um eu lírico

Flávio 
Ferreira 
de Melo
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CARTA 2
Você lembra,
Você lembra da vida quando éramos dois?
Perderam-se os nossos dias
Os retalhos da colcha desfeitos.
Resta-nos agora
Um quebra-cabeça de uma figura irreconhecível,
São apenas cores... não há o que combinar.

CARTA 3
Abri minha barriga como a um livro
E desfolhei-me lentamente
Como que gelatina (framboesa).
Vi-me espalhado pelo chão da cozinha
Viscoso como no parto do antílope.
Escrevi meu epitáfio
Com o intestino estrebuchando no chão.

CARTA 4
Amanhece
Sinto o calor do sol arder meus olhos, meus lábios, minha 
garganta
Frangalhos de uma noite mal dormida.
Ontem fez frio
Fora e dentro de mim.
Como Frida me senti trincado
Procurando, com argamassa, restaurar o que sobrou de mim.
O resultado
Um menino assustado.

Só.
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CARTA 5
Brincam com minhas mãos
Com meus pensamentos
Com os meus desejos

Sinto uma fisgada em meu peito

Já passam das três da madrugada
A cerveja acabou
Só há cinzas no cinzeiro

O tempo está frio
Madrugada solitária

Não há livros que não tenha lido
Não há poemas que não tenha escrito
Algumas estrelas espalhadas no céu
Não me iluminam

CARTA 6
Despertei
(ou ainda dormia, não sei se adormecido, entorpecido, 
recoberto por náuseas)
Des-per-tei
Apartei-me.
Sai aos poucos de mim... meu corpo foi ficando
Eu ia levitando, eu estava ali, deitado.

Ouvia uma música de fundo, melodias sacras, cantos gregorianos, 
não sei precisar, as melodias de fundo barroco, quem o sabe, eu 
estava só, ninguém para me ajudar a decifrar. Ergui-me de mim 
mesmo, uma película esbranquiçada, transparente, como que 
um fantasma. Levitei-me, levitei sobre o quarto de dormir, sobre 
os livros jogados pelo chão, garrafas de cerveja, copos vagabundos 
e não taças (o que seria mais poético), velas, guimbas de cigarro... 
cinzeiros sujos, restos de mim e de meu vício. Levitei sobre as 
folhas de papel amassadas, pensamentos descartados, atravessei a 
porta, e o vento me levou como um lençol quarando no terreiro.

Despertei-me.
Não pertenço mais a mim.
Não.
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CARTA 7
Eu deliro
Ah... me desfaço
A bruma desce fria... me vejo aos pedaços.
Encontro caminhos estranhos
Omito desejos, não sei o que sinto.

Há esperança em becos perdidos?

Não caminho em solo seguro
Minhas pernas bambas comandam meu ritmo.
O que vem lá?
Ouço um sibilo distante...

Correntes se arrastam... diferentes pra mim.
Eu deliro?

O espelho estilhaçado configura meu passado,
Há arroios de lágrimas brotando do nada,
Há o eco distante do esquecimento
Revelando-me o sabor e a tez inata.

Preciso respirar... não há tempo
Preciso caminhar... me desfaço em momentos.
Ah! como queria encontrar-te aqui,
Despida de tudo, despida de ti!

Venha para mim fêmea enigmática
Não se esconda nesse aspecto de mulher,
Vejo o animal selvagem à espreita,
Matreiro desejando minha carne quente,
Venha sirva-se, prove-me... sou teu... aproveite.

CARTA 8
Ariadne
Preciso encontrar um caminho
Perdi a linha que me servia de guia,
O labirinto é escuro, denso e frio,
Perdi o que tinha de mais bonito.

O novelo caiu de suas mãos
Fios de ouro como seus cabelos
Se espalharam dentro de mim
Agora só me resta a intuição.

Me sinto profundamente mal
Não sei o que sou na realidade
Se aquilo que me assusta
Ou o que sou de verdade.

Parto-me em estilhaços
Fragmentos de minotauro.
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CARTA 9
Pois é... estamos mortos,
E mortos caminhamos pela superfície da terra.

Mortos uns para os outros,
Mortos por ferimento à bala.

Abalados estamos sem teto e sem chão,
Não mais caminhamos
Nos arrastamos...
Por essa terra miserável.

Cá estamos, você e eu,
Defronte ao penhasco da humanidade.

Olhamos nossos pés intumescidos,
Pústulas ardentes do viver.

Lastimo ser eu... o espelho de ouro
O que você vê é o que deveria ser meu.

Apago meu cigarro na poça de fluídos,
Dissolvo-me,
Acabo-me,
Extinto-me.

Quero bem mais que teu bem querer,
Em todo caso,
Quando à minha porta vier bater
Não estranhe, se por acaso,

Eu não lhe atender.
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CARTA 10
Badala dentro de mim o sino da perdição
As ruas molhadas, escorregadias 
Me afastam do seu coração,
Há tempos que sofro, muitos dias...
Perdi o fio que me servia de guia
Estou às cegas vagando sem vida.

Venha, meu amor, tire seu tortuoso véu
Me faça chorar mais uma vez,
Eu preciso chorar, eu preciso de sua tez,
Sou como o mofo nas paredes do mausoléu.

Meu amor, meu desgostoso amor
Os dias são tão amargos quantos suas lágrimas.
Meus olhos secos, tamanha dor... 

Flávio Ferreira de Melo

Cadeira 2 - Patrono Olavo Bilac

118



TAMISESR E V I S T A

E ntre tantas reminiscências da infância, há 
uma que faz a minha alma transbordar de 
saudade.

A tranquilidade do sítio onde morá-
vamos era sem igual. O silêncio só era que-

brado pelo rumor do riacho que separava a casa do pomar. A 
casa muito simples abrigava uma família pequena, mas feliz. 
Os passos lépidos de minha mãe muito nova contrastavam 
com a lentidão de meu pai, com bastante idade. Ali estava 
todo o meu mundo.

Sentada no meu banquinho de madeira, ao lado do fo-
gão de lenha, podia ficar horas sem fim a olhar para o armário 
da cozinha. Rústico, mas tão especial! Era lá que moravam os 
meus amiguinhos.

Encantava-me a mágica que minha mãe fazia com pa-
ciência e capricho. Deslizava a tesoura pelas tiras de papel de 
embrulho dobradas e, ao desdobrá-las, surgia uma fileira enor-
me de bonequinhos de mãos dadas, com os quais enfeitava 
as prateleiras do armário. Com poucos anos de vida e sendo 
filha única, não houve dúvida, fiz deles meus companheiros 
inseparáveis.

Conversava, ria e brincava com eles. Imaginava formar 
com todos uma grande roda e, dando asas à imaginação, in-
ventava brinquedos vários. Cirandaram comigo por muito 
tempo. O que me diziam? Não me recordo. O importante é 
que pude satisfazer a minha necessidade de companhia, quan-
do criança.

Mas as coisas mudam inevitavelmente com o passar do 
tempo. Hoje é meu pai que está lá conversando com amigos 
de asas brancas. Minha mãe continua caprichosa, só que tro-
cou a tesoura pela agulha de crochê. O armário encantado do 
sítio com minha ciranda de papel ficaram para trás, mas os 
lampejos do passado continuam crepitantes como a lenha no 
fogão de outrora. E resolvi trazer essas lembranças tão saudo-
sas para o presente, agora que vem chegando o Natal.

CIRANDA DE PAPEL
Eva 
Bueno 
Marques
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Em todo seu esplendor e bondade Cristo chega com sua 
luz intensa para clarear nossas vidas. Levantemos de nossos 
assentos onde tanto nos acomodamos e estendamos as mãos 
para que, com todos os homens, possamos fazer uma enorme 
ciranda humana, com hinos de paz, coragem, esperança, fé e 
união. Apertemos bastante as mãos para mantermos dentro 
da roda de nosso coração Aquele que está chegando.

O mundo é grande, mas o amor é infinito e Cristo é a 
fonte desse amor. Isso não mudará jamais.

Dezembro/1993.

TANTUM ERGO 
(TÃO SUBLIME)

A missa terminara. Os fiéis que lotavam a Igreja, 
aguardavam contritos o solene momento da 
bênção do Santíssimo Sacramento.

O coroinha balançava o turíbulo e 
o aroma do incenso espargia-se pela nave, 

inundando toda a igreja. O coro, a postos, esperava apenas os 
primeiros acordes do órgão para entoar o magnífico “Tantum 
Ergo Sacramentum”, que eu pensava, fosse regido por algum 
maestro lá do céu. E o povo acompanhava, tomado de grande 
emoção, como se flutuando, levado pela santa e contagiante 
fumaça daquele incenso. Após o segundo “Amém”, ao som da 
sineta, o padre erguia o dourado ostensório com a hóstia con-
sagrada e todas as pessoas presentes, persignadas, adoravam 
o Senhor, vivo na Eucaristia, com toda a fé e com visível paz 
interior a transbordar de seus corações.

Como eram comoventes as bênçãos do santíssimo 
a que eu assistia, quando criança, com a fita da Cruzada 
Eucarística ao pescoço e o véu branco na cabeça, na igreja 
daquela cidade onde morava, Carmo do Rio Claro, no final 
dos anos cinquenta.
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Uma imensa saudade invade o meu coração. As vozes 
do coro que se alteavam e a tonalidade religiosa do órgão que 
as acompanhava, mantêm-se vivas e ecoam em minha mente, 
trazidas das dobras dos tempos idos.

Quantas décadas se passaram e ainda guardo tão presen-
tes as lembranças daquela bela cerimônia litúrgica, que meus 
ouvidos e meu coração continuam a ouvir as palavras do má-
gico “Tantum Ergo”. Receberam esse nome as duas últimas 
das seis  estrofes do “Pange Língua”, escrita por São Tomás de 
Aquino, doutor da Igreja, no século XIII, e pedido do Papa 
Urbano IV, para a instituição da solenidade de Corpus Christi 
em 18/08/1264. Esse hino religioso que foi escrito como um 
convite para a adoração do Mistério da Eucaristia, em uma 
forma poética de grande profundidade teológica, tem sido 
musicado a partir do século XVI por vários compositores, 
como Mozart, Schubert, Verdi, Villa Lobos, Alberto Nepo-
muceno e tantos outros.

Atualmente, a bênção do Santíssimo é precedida pelo 
seu hino, mas já em português, sem a marcante solenidade 
que lhe emprestava o latim, língua em que foi escrito por São 
Tomás, que a falava e a escrevia tão bem. (Quantas lembranças 
também das aulas de latim, no colégio das freiras, onde tínha-
mos que decorar todas as declinações!).

Mas nem por isso o Sacramento deixou de ser sublime 
e Deus Filho deixou de ser adorado, pois ouvimos ainda, após 
distribuída a Eucaristia, a repetição tríplice: “Graças e louvores 
sejam dados a todo momento...”, ao que os fiéis respondem: 
“Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento”!

Tantum ergo são também todos os natais que nos 
dão a oportunidade de reflexão, de pararmos em meio à 
correria do ano todo, atrás das coisas efêmeras e pensar-
mos no eterno, que permanece.

Tantum ergo aquela manjedoura que acolheu o 
Deus menino e deu ao mundo lenitivo e salvação.

Tantum ergo a estrela de Belém que guiou os magos 
e que ainda nos orienta rumo ao caminho do bem, da 
justiça e do perdão.

Tantum ergo as mãos estendidas, o abraço fraterno, a 
caridade despojada, a busca por dias melhores.
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Tantum ergo o silêncio, a paz e a meditação.

Tantum ergo o encontro do homem com Deus e com 
os seus semelhantes, envolvidos pelo incenso da fraternidade.

Tantum ergo a amizade e é com ela que envio a você 
meu abraço afetuoso, neste Natal.

Tantum ergo.

Tantum...

Dezembro de 2006.

Eva Bueno Marques

Cadeira 26 - Patrono Cecília Meireles
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C onhecia parcialmente a história da escultura, 
da Deusa Minerva que representa a glorifica-
ção da indústria e do trabalho, produzida na 
Itália e que, atualmente, encontra-se instala-
da no jardim da frente do Museu de Santo 

André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, na Rua Senador Fla-
quer, 470, Centro, onde foi instalada, definitivamente, em 28 
de novembro de 1997. Fiz algumas pesquisas e encontrei mais 
detalhes sobre esse famoso monumento.

A estátua da Deusa Minerva foi encomendada na dé-
cada de 1940 por uma empresa carioca para representar o 
crescimento da indústria e do trabalho, porém, quando de-
sembarcou no Rio de Janeiro, a fábrica estava com as portas 
fechadas, pois abrira falência. Mas a obra não retornou à Itália 
e foi adquirida por Hostiano Dutra, que decidiu dá-la de pre-
sente ao seu genro José Brancaglione, mais conhecido como 
Zezinho da Farmácia, por ser proprietário da Farmácia San-
to André, localizada na histórica Rua Coronel Oliveira Lima, 
atual Calçadão, onde permaneceu por mais de trinta anos. 
Lembro-me muito bem dessa época, porque comecei a traba-
lhar, aos 13 anos, na Farmácia Santa Luzia, na Praça Almeida 
Júnior, no tradicional bairro da Vila Assunção, onde se en-
contra até hoje. Eu também morava nessa localidade. Minha 
família de imigrantes italianos por parte de pai e portugueses 
pelo lado de mãe mudou-se do bairro Belenzinho, na Capital 
Paulista, onde eu, que estava com quatro anos, e outro irmão 
nascemos, para a Vila Assunção. Mais dois irmãos e uma irmã 
nasceram na nova residência.

        Meu pai conheceu e logo fez amizade com o pro-
prietário da Farmácia Santa Luzia, Orlando Ferrari, e solicitou 
um emprego para mim. Quando iniciei tinha como tarefas 
fazer a limpeza do laboratório, lavar vidros de fórmulas, efetu-
ar encomendas em domicílios, a pé ou de bicicleta, e também 
fazer compras de alguns remédios, que estavam em falta, nos 

A DEUSA MINERVA 
NO JARDIM DO MUSEU Hildebrando 

Pafundi
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estabelecimentos do Centro, em especial na Farmácia do Ze-
zinho, onde eu ficava olhando e admirando aquela estátua da 
Deusa Minerva, dentro do estabelecimento. Alguns fregueses 
também achavam estranho esse monumento, enquanto ou-
tros acostumados, nem olhavam.

Depois de ficar exposta por trinta anos na farmácia, a 
pedido do próprio Zezinho, antes de falecer, a família doou 
a estátua para a Prefeitura de Santo André, que a instalou na 
Praça do Carmo ao lado da Igreja, no Centro, onde eu tam-
bém a apreciava, sempre que passava pelo local. No entanto, 
devido a problemas com o clima, a obra sofreu danos na pá-
tina e recebeu processo de restauração entre os anos de 1970-
80, quando precisou ser removida por causa de uma reforma 
efetuada na Praça do Carmo, o que ocasionou danos estrutu-
rais, necessitando passar para uma nova restauração, em 1997, 
feita pelo especialista Paulo Eduardo Miti.

As ferramentas e a roda dentada, que compõem a escul-
tura, foram fundidas em bronze, e no restauro das asas foram 
confeccionadas várias penas que sofreram danos no transporte 
de remoção da Praça do Carmo para o Museu de Santo An-
dré, utilizando o mesmo processo original. E na ocasião, o 
restaurador Paulo Eduardo, ao soldar o tarugo de cobre, cons-
tatou a existência de fissuras e rachaduras no corpo que foi 
preenchido com breu para dar rigidez estrutural. Segundo ele, 
processo único no Brasil.

De acordo com informações, a pátina da obra foi es-
tudada e feita em três cores, sendo que as partes expostas do 
corpo e as ferramentas receberam a cor marrom tradicional, 
enquanto a vestimenta ficou com as cores verde e azul, utili-
zadas nas esculturas europeias. Depois da secagem, informa 
Miti, foi aplicada cera de abelha, pura, para conservação e em-
belezamento.

Antes de terminar o texto, fiz uma nova visita ao mo-
numento, no jardim do Museu de Santo André, para anotar o 
que constava nas placas:

          A primeira explica com detalhes: 

“Minerva representa a glorificação da indústria e do traba-
lho. Produzida na Itália, no começo do século e instalada na Far-
mácia Santo André, de propriedade de José Brancaglione. Doada 
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pela família em 1973 e restaurada em 1997. Prefeito de Santo 
André, Celso Daniel – 1997-2000.”

A outra placa, na parte de traz é de agradecimento:

“O escultor Salazar, em especial agradece à Dra. Nanci 
Sanchez e à decoradora M. A. Demarchi Locosseli pelo apoio à 
restauração deste monumento. Santo André, novembro de 1997”.

A DESPEDIDA

Aquela discussão estava ficando feia, com ofen-
sas e acusações partindo de ambas as partes. 
O jovem Arnaldo aos gritos dizia que não 
aguentava mais as traições da namorada, que 
era um pouco mais velha.

Ela que tinha o estranho nome de Dorivalda, sentia-se 
ofendida e se defendia daquele ciúme doentio, revidando e 
também acusando o namorado de traidor.

Encontravam-se sentados à mesa de um barzinho, Ar-
naldo já estava meio embriagado.

 Dorivalda, que tomava refrigerante, resolveu colocar 
um ponto final naquela discussão, e no namoro. Levantou-se 
e disse categoricamente:

– Não quero mais saber de você e do seu tolo ciúme. 
Vou embora.

Aparentando muita calma, depois de tomar mais um 
copo de cerveja, Arnaldo que poderia reagir com violência, 
apenas retrucou:

– Vá com Deus, que eu fico com o Diabo.

E ficou mesmo.

A partir daquela noite e nos dias que se seguiram, a vida 
de Arnaldo virou um verdadeiro inferno e sua única compa-
nhia passou a ser o Demônio. Mas ele achava que a culpada 
dessa situação era a antiga namorada. Começou a exagerar 
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mais ainda na bebida e acabou perdendo o emprego. Conver-
sou com alguns amigos, e confessou o que estava acontecendo 
em sua vida, aquela maré de azar teve início depois que rom-
peu o romance com Dorivalda. Em algumas conversas não 
falava claramente a respeito do Diabo, que não chegava a ver e 
nem acreditava que existisse, mas sentia sua presença.

Muitos riam e afirmavam que essa história de Diabo era 
pura invenção. Diabo é só um mito, ressaltavam. É folclórico, 
diziam outros. Ele realmente não chegou a presenciar esse per-
sonagem real ou fictício, também conhecido como Capeta, 
com chifres, rabo e tridente, como já vira em filmes e peças de 
teatro folclóricas.

Os amigos mais influenciados por crendices e pela fé 
em religiões das mais diversas orientações espirituais sugeriam 
que procurasse aquelas igrejas de crentes ou evangélicas, que 
realizam cerimônias de descarrego ou exorcismo.

Outros entendiam que foi a igreja Católica que criou 
o Diabo, para poder culpar alguém como inventor do pe-
cado que tentou o casal Adão e Eva, e o aconselhavam a 
procurar um padre, que poderia orientá-lo a viver com fé 
em Deus e em paz com sua consciência, perdoando, inclu-
sive, a antiga namorada.

Procure um desses terreiros de Umbanda, Candomblé 
ou Quimbanda, que fazem um bom trabalho e afastam qual-
quer Capeta e males de seu caminho; sugeriam outros amigos 
ou conhecidos. Aconselharam também a procurar um Cen-
tro Espírita, porque poderia ser uma espécie de encosto de al-
gum espírito do mau. Embora o Tinhoso não largasse do seu 
pé, Arnaldo que pedira conselhos aos amigos, não os seguia, 
pois não acreditava em rezas, orações, exorcismos ou passes 
para afastá-lo de sua vida. Preferia acreditar que se tratava de 
um mito, personagem de ficção que estava importunando 
sua existência depois da briga com a antiga namorada.

Necessitava encontrar logo outro emprego, pois o di-
nheiro da indenização estava acabando. Passou a ser alvo cada 
vez maior de gozações dos antigos amigos, que aos poucos 
iam se afastando.

No começo de uma noite de sexta-feira, quando pas-
sava por uma movimentada rua da cidade, em direção a um 
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barzinho do tempo de namoro com Dorivalda que nunca 
mais vira, encontrou um homem com a Bíblia em uma das 
mãos, gesticulando com a outra e falando a respeito de Je-
sus que, em breve, voltaria à terra para salvar os pecadores 
arrependidos. Ficou algum tempo ouvindo com atenção. 
Fazia parte de uma diminuta plateia de cinco pessoas, dois 
homens e três mulheres.

Seguiu o conselho daquele orador de rua, com quem 
conversou após a pregação e procurou o pastor José Pereira, na 
Igreja Jesus Salvará os Pecadores Arrependidos.

Não foi ao bar naquela noite. 

Como fumava pouco, foi relativamente fácil largar o ci-
garro. A bebida demorou mais tempo. Precisou diminuir aos 
poucos, evitando, a princípio, aquelas bebedeiras que o derru-
bavam antes de cair na cama, já quase morto de sono.

A força de vontade, o medo de virar alcoólatra e os con-
selhos do pastor acabaram contribuindo para vencer o vício e 
Arnaldo parou de beber. Estranhou a ausência do Diabo, não 
sentia mais sua presença, e também já não pensava na antiga 
namorada. As duas imagens – a do Demônio e a de Dorival-
da – pareciam associadas. Por outro lado, deixou de procurar 
emprego e passou a dar assessoria ao pastor José, que estava 
mesmo necessitando de um auxiliar nos cultos e para ajudá-lo 
no atendimento aos fiéis.

Tempos depois, o pastor José Pereira foi transferido para 
outra igreja e o jovem pastor Arnaldo passou a ser seu substi-
tuto na Igreja Jesus Salvará os Pecadores Arrependidos.

Um dia, durante o culto assistido por um grande nú-
mero de mulheres, pensou avistar entre as pecadoras arrepen-
didas, que não paravam de gritar: “aleluia, aleluia, aleluia”, a 
antiga namorada. Foi apenas uma visão, talvez alguma irmã 
de fé parecida com o seu ex-amor, mas no íntimo, desejou que 
fosse Dorivalda.

Hildebrando Pafundi

Cadeira 21  - Patrono José Lins do Rego
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T enho falado em minhas palestras, nas escolas, 
que no mês de outubro fico deveras emocio-
nado porque se comemoram datas muito, 
muito caras para mim.

No dia 24, do ano de 1948, realizou-se 
o memorável plebiscito que tornaria São Caetano do Sul um 
município autônomo, após batalhas homéricas sobre as quais 
falarei em seguida.

Também se comemora o 34º aniversário da nossa Aca-
demia de Letras da Grande São Paulo, entidade destinada ao 
cultivo das Letras e da Língua portuguesa incentivando a lite-
ratura em suas nobres finalidades.

Quero também mencionar, o lançamento do meu novo 
livro Baú de Jornalista e, se não fossem suficientes tantas re-
alizações, tenho a satisfação de, no dia 20 deste mês, poder 
comemorar o meu nonagésimo aniversário.

Na década de 1930, quando cheguei à cidade de São 
Caetano com quatro anos de idade, éramos o celeiro de in-
dústrias importantes como Cerâmica São Caetano, Indústrias 
Matarazzo, General Motors do Brasil, Fábrica de Louças Ade-
linas, Refinadora de Óleo Picossi, Indústrias Aliberti e outras 
mais. Na condição de subdistrito de Santo André, era para lá 
que iam os valores dos impostos pagos por essas empresas.

Para os habitantes de São Caetano, ficava a poluição. 
Não tínhamos nada. A água era de cisterna construída no fun-
do do quintal, onde também se enterravam o lixo e os deje-
tos. Crianças e adultos morriam de tifo, não havia hospitais, 
pronto-socorro e sequer médicos. As ruas todas não tinham 
calçamento. Enfim, era um pedaço de terra abandonado.

As famílias italianas aqui chegadas em 1877, foram alo-
jadas nas dependências onde viviam os escravos recentemente 
alforriados, até que cada um pudesse construir sua modesta 
residência; tinham emprego e não reclamavam. Um povo ale-
gre que vivia como se fosse uma única família. Aos domingos, 

A AUTONOMIA
MUNICIPALMário 

Porfírio 
Rodrigues
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dia de folga, assistiam aos jogos de futebol nos vários campos 
de várzea existentes. Tomavam vinho, dançavam na sede dos 
clubes e, consideravam que tudo fazia parte da normalidade, 
inclusive as mortes causadas pelo tifo e peste bubônica.

Até o dia em que alguns jovens, idealistas e revoltados 
com a situação de sua cidade resolveram fundar um jornal 
com a intenção de acabar com o submundo a que estavam 
subjugados os sancaetanenses.

Lançado em 28 de julho de 1946, o Jornal de São Caeta-
no primeiramente fundou a Sociedade Beneficente Hospitalar 
São Caetano, que construiu na rua Espírito Santo o Hospital 
Beneficente São Caetano. Nesta campanha uniram-se 95 pes-
soas de destaque e influentes que, juntos, formaram um grupo 
− o Movimento Autonomista.

Santo André., evidentemente, se opôs com veemência à 
essa ideia de separação. O único Cartório existente na Cidade 
pertencia ao então Prefeito que lutou com todas as suas forças 
contra essa ideia. Foi o maior movimento político que jamais 
houve em São Caetano.

O meu livro “Baú de Jornalista”, que está sendo lançado, 
hoje pela Academia de Letras da Grande São Paulo, em um 
dos seus contos relata, com detalhes, como foi essa inesquecí-
vel batalha. Depois de muita luta e trabalho foi realizado em 
24 de outubro de 1948 um plebiscito, ao qual o povo disse 
sim. O povo disse Sim.

Instaurava-se o Município de São Caetano do Sul.

O tempo passou, e neste mês de outubro comemora-
mos o 67º Aniversário da separação entre Santo André e São 
Caetano, tornando-se este o Município que vem ocupando 
há anos o posto de número 1 do Brasil em IDH - Índice de 
Desenvolvimento Humano. Uma deferência outorgada pela 
Organização das Nações Unidas, em reconhecimento à trans-
formação do que foi aquela Cidade horrorosa de 1940.

Esse o motivo do estado de espírito de que falei no iní-
cio deste pequeno discurso. É esta mesma emoção que todos 
os sancaetanenses devem sentir, por terem o privilégio de viver 
neste abençoado Município, do qual nos sentimos orgulhosos 
de haver participado e conseguido consolidar.
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ACORDEM HOMENS PÚBLICOS VAMOS 
COLABORAR COM O BRASIL

Antes de dar início ao assunto, lembro-lhes que em 
outras publicações mencionei, que não sou afeito à políti-
ca partidária. Com 91 anos de idade nunca participei de 
partido político. Ao fundarmos o Jornal de São Caetano, 
em 1946, com alguns amigos, ficou estabelecido que os 
fundadores que se imiscuíssem com política teriam que 
deixar a direção do semanário. Assim foi, também, quan-
do iniciamos o Movimento Autonomista de 1948. Não obs-
tante, sabemos que a política e os políticos são necessários 
para o desenvolvimento do País. Tive, e continuo tendo, 
ótimos amigos que ocupam cargos públicos. No entanto, 
continuo não gostando de política partidária.

NOSSOS GOVERNANTES

Esses comentários, devem-se aos fatos que nos últi-
mos anos vêm deixando os brasileiros estarrecidos com os 
acontecimentos relacionados à maioria dos homens públi-
cos do Brasil. Claro que há, exceções, mas são poucas, fato 
consumado pelo número de prisões de deputados, sena-
dores, ministros e o impeachment da Presidente da Repú-
blica, ordenados pelo Poder Legislativo com aprovação do 
Poder Judiciário.

 O Vice-Presidente assumiu o cargo com as contas 
públicas com um saldo devedor para este ano de 2016, 
superior aos 170 bilhões de reais. Nos últimos meses foi 
noticiado que onze milhões de brasileiros estão desempre-
gados; que os hospitais públicos não atendem à multidão 
de enfermos por falta de leitos, material cirúrgico e médi-
cos. E mais agravante quando se tem conhecimento que 
milhões de reais em medicamentos roubados do SUS fo-
ram vendidos para o Governo por concorrência pública. 
A Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, foi 
descapitalizada e encontra-se à beira da falência; da mesma 
forma a Eletrobrás que não consegue certificar os números 
do seu balanço anual perante a Bolsa de Valores de Nova 
York. O comércio e a indústria estão encerrando suas ati-
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vidades. Enfim o Brasil, atravessa uma crise de grande gra-
vidade. 

Cai a qualidade da vida urbana empurrando o país 
para uma violência descontrolada.

CULTURA AMEAÇADA

Com o afastamento da Presidente da República, 
várias medidas de exceção foram anunciadas pelos no-
vos governantes com a finalidade de diminuir os gastos 
públicos e colocar um fim nesta situação. E, em meio a 
este estado de dificuldades, até mesmo a Cultura ficou 
ameaçada com a extinção do seu Ministério. Felizmente, 
graças aos protestos de elevado número de intelectuais e 
das massas que demonstraram absurdo esse procedimen-
to, o Presidente da República Interino viu-se obrigado 
a voltar atrás e tornar sem efeito o ato de extinção do 
Ministério da Cultura.

Pergunto: qual é a posição de nossos homens públi-
cos, deputados e senadores?

Os comentários no geral, inclusive da mídia impressa 
e falada e amplamente divulgados pelos meios televisivos, 
apontam para o fato de que nossos representantes estariam 
pensando em si, com o objetivo específico de livrarem-se 
dos problemas que acumulam e das irregularidades desco-
bertas pelas investigações realizadas por órgãos do Poder 
Judiciário, que foram denominadas − Lava Jato.

O Poder Judiciário que conta com o apoio e a 
aprovação dos brasileiros, visa levantar dados, valores e 
condições dessas negociações com importâncias absurdas 
pela compra de usinas petrolíferas no exterior como as de 
Pasadena nos Estados Unidos, Okinawa no Japão entre 
outras. São negociações vultosas de milhões de dólares. E 
a PF trabalha para comprovar se houve propinas envolvi-
das e envolvidos, atulhados em montanhas de tantos ou-
tros detalhes. Várias irregularidades e nomes de políticos 
foram levantados, levando alguns à prisão. Outros ho-
mens públicos, ainda, poderão ser declarados culpados. 
É imperioso que a imagem de nosso País seja limpada.
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VAMOS COLOBORAR COM A PÁTRIA

O Poder Judiciário realmente está desenvolvendo um 
trabalho digno dos maiores encômios. É importante que esse 
trabalho da campanha denominada Lava Jato prossiga até o 
seu final e mostre para os brasileiros os nomes das pessoas que 
precisam ser levadas à cadeia.

Os dirigentes da Nação precisam se conscientizar que 
foram eleitos por um determinado período e para uma fina-
lidade. Que parem de sonhar e entendam que o Brasil é dos 
brasileiros e não pertence a partidos políticos nem a líderes 
enganadores. É importante que despertem urgentemente para 
entender e enfrentar a triste realidade, pois o que está em jogo 
agora não se atem a esta ou àquela agremiação partidária, nem 
ao prestígio de qualquer político. É preciso salvar a nossa Pá-
tria e socorrer urgentemente o nosso querido Brasil que está 
muito enfermo, necessitando que seus líderes e sua população 
se unam para que possamos seguir em frente dignamente.

Mário Porfírio Rodrigues

Cadeira 8 - Patrono Monteiro Lobato
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D iz-se, com muita propriedade, que “a ju-
ventude é um estado de espírito”. Se o 
processo lento e gradual da própria natu-
reza humana leva o homem e a mulher 
à velhice, a dignidade da vida, todavia, 

pode ser mantida sempre e em vários aspectos. O declínio fí-
sico e mental e, por último, a morte alcançarão todos sem 
exceção. Muitas pessoas, porém, antecipam, aceleram esse de-
clínio por atitudes estranhas e prejudiciais. Pode-se dizer que 
fracassos de vida estão na mente de muitos que não renovam, 
não reciclam a sua maneira de viver.

Paulo, já idoso, disse: “Por isso, não desfalecemos; mas, 
ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, con-
tudo, se renova de dia em dia” (II Coríntios 4:16). Como se 
sabe, o “homem interior” é o espírito humano, o ser interior 
que pode ser brilhante e forte como um gigante. Encontramos 
pessoas jovens na idade, mas velhas e mortas no espírito, sem 
um projeto de vida. São “jovens” que não estabelecem metas 
ou prioridades de vida e têm futuro incerto no seu mundo de 
instabilidade emocional. A vida é um celeiro de oportunida-
des para todos e o estado de um espírito equilibrado é muito 
importante. A história é rica em apontar centenas de pesso-
as que realizaram grandes feitos em idade avançada. Pessoas 
idosas, aposentadas, mas que não aposentaram as suas mentes 
deixando-as sempre ativas e criadoras.

Alguém, ouvindo uma palestra sobre oportunidades e 
possibilidades na vida, metas para grandes realizações, disse: 
“Como gostaria de ter ouvido tais palavras há trinta anos!” 
Esse homem, aparentando 57 anos, surpreendeu a todos 
quando revelou seus 68 anos de idade.

O palestrante disse: “Você não está velho demais para 
começar; tem uma aparência tão jovem e saudável que poderia 
chegar aos noventa e oito anos e, para isso, lhe faltam ainda 
trinta anos!”

A JUVENTUDE É UM 
ESTADO DE ESPÍRITO Agnaldo L. 

Sacramento
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Não se deve subestimar o tempo que nos resta e aposen-
tar o espírito, a mente, sepultando sonhos e ideais, sufocando 
a criatividade ou negando-se a estender a mão amiga e serviçal 
a favor do próximo.

Passava sempre por determinada rua e via um senhor 
aposentado, com cerca de sessenta anos, normalmente assen-
tado, distraído e fumando. Aparentava ser uma pessoa que 
aposentou sua mente, sua possível imaginação criadora, tro-
cando-a pelo sedentarismo e tabagismo (queima inútil de in-
censo fétido e venenoso!)

É bela a vida do idoso otimista e confiante, sempre com 
algum sonho ou projeto de realização, com uma mente reno-
vada e jovial. O Salmo 71, que pode ser considerado o Salmo 
da Terceira Idade, diz no versículo 18: “Agora, também, quan-
do estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, 
até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder 
a todos os povos vindouros”. Pois bem, o idoso Rei Davi, na sua 
avançada velhice, abordou o tema “FORÇA” e “PODER”. Sua 
mente estava lubrificada com expressões de vitória, sucesso e 
livre de queixumes, murmurações ou rabugices. Sim, a juven-
tude é um estado de espírito que o idoso pode cultivar, pois 
como também está escrito: “Na velhice ainda darão frutos, serão 
viçosos e florescentes” (Salmo 92:14).

O AMOR
ESTAVA NO NÓ

A vida tem os seus mistérios, suas surpresas, suas 
grandes emoções, suas pequenas e grandes li-
ções, sendo que as grandes estão quase sem-
pre, senão sempre, nas pequenas experiências 
de vida.

O Pai se sentia ausente do companheirismo do seu fi-
lho, não tinha como compartilhar sua amizade com o filho 
quase adolescente. O pai trabalhava muito.

Acordava e saía muito cedo para o serviço e chegava 
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sempre tarde. Ao sair, pela manhã, seu filho estava dormindo 
e o mesmo ocorria à noite, pois chegava muito tarde.

Mas, mesmo nessa circunstância, esse pai, antes de sair 
de casa, entrava no quarto do seu filho e dava-lhe um beijo 
na testa ou no rosto. Teve, um dia, a ideia de marcar mais a 
sua presença no quarto do seu filho, dando um nó na ponta 
do seu lençol. Ao acordar, o filho desatava o nó do lençol. 
O adolescente procurou saber quem dava o nó e seu pai se 
revelou como o responsável, explicando que assim fazia como 
senha, como sinal de demonstração do seu amor por ele e con-
tato com ele. O filho muito se alegrou com o gesto simples e 
amoroso do pai. E ambos continuaram nessa comunicação de 
amor e carinho: o pai fazendo o nó no lençol e o filho desfa-
zendo-o quando acordava e o faziam com muita alegria.

Esse fato aconteceu assim mesmo na cidade de Curiti-
ba, relatado pelo próprio pai em reunião de pais e professores, 
em circunstâncias de avaliação de muitos filhos rebeldes, re-
voltados e de mau comportamento na escola.

O aluno cujo pai demonstrava ou expressava o seu amor 
e afeição pelo nó era um dos mais bem sucedidos da Escola. 
Era alguém que se sentia seguro e amado pelo pai através de 
um simples nó.

No meu tempo de colégio, no “Alberto Conti”, bairro 
de Santo Amaro, tive a oportunidade de conviver com Júlio 
Guerra que esculpiu a estátua de Borba Gato. Numa tarde em 
sua casa, quando me orientava sobre a homenagem que faria 
ao poeta santamarense, seu primo Paulo Eiró mostrava-me os 
originais do seu livro “O Barbeiro Anedes” onde estava escrito: 
“Não existem filhos maus, mas pais revoltados em receberem de 
volta aquilo que eles deram para os filhos”.

Agnaldo L. Sacramento

Cadeira 04  - Patrono Rui Barbosa
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OS NEUTROS ESTÃO 
EM VANTAGEM

Q uantas vezes nos deparamos com as pessoas, 
ora afirmando que no mundo existem mais 
pessoas boas, ora que existem mais pessoas 
ruins. Eu mesmo já cheguei a pensar que 
as pessoas não são nem boas nem más, são 

apenas pessoas normais, que num momento fazem coisas boas 
e no momento seguinte fazem coisas erradas.

Com quem está a verdade, isso não sei. Principalmente, de-
pois que passei a defender a tese de que a maioria nem pende para 
o lado das pessoas boas e nem pende para o lado das pessoas ruins. 
A balança indica que a expressiva maioria está mesmo com os neu-
tros. Aqueles que nem são bons e nem são ruins. Apenas são.

Pode parecer, a princípio, estranho, mas se depararmos 
com os fatos produzidos pela humanidade vamos ver que, en-
quanto existem aqueles que agem de forma equivocada, tam-
bém existem os que dedicam seu tempo fazendo coisas boas. 
Mas no meio de tudo isso existe a “grande maioria”, avassa-
ladora que são os neutros. Aliás, escrevi grande maioria entre 
aspas, somente para chamar a atenção. Eu mesmo não gosto 
desta afirmativa, já que nunca, mas nunca mesmo vi “pequena 
maioria”, já que, maioria é sempre grande.

Os neutros são aqueles que ora aplaudem os bons, ora 
aplaudem os ruins. E tem sido assim ao longo da humanida-
de. Vejam que na passagem bíblica, num domingo (que hoje 
celebramos como o Domingo de Ramos), Jesus Cristo entra 
ovacionado pela população. E uma semana depois esta mes-
ma população manda crucificá-lo. Isto mesmo, sete dias mais 
tarde, e lá estavam os neutros mudando de lado.

Os neutros, são também aqueles que, por ser maioria 
fazem com que as pesquisas de opinião pública apresentem 
dados distorcidos. Não sustentam por muito tempo o seu 
pensar. Ao sabor do vento vão pendendo perpendicularmen-
te, hora pra cá, hora pra lá.

Estou pensando que, realmente, são os neutros que do-
minam o mundo.

Humberto 
Domingos 
Pastore
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O que te faz viajar no tempo? Não para frente, 
mas para atrás, te mandando diretamente 
para o teu passado. Que frase, que cheiro, 
que imagem, que som tem o dom de te 
transportar para teus cinco, oito, doze, de-

zesseis, ou vinte anos?

Quantas vezes tu fostes pego nesta viagem, feita tão ra-
pidamente que nenhuma engenharia humana ainda inventou 
algo semelhante. De repente, lá estás com a idade determina-
da pela tua história, pelo teu passado.

Em questão de segundos, tu tens novamente a idade 
para onde o teu pensamento te enviou. Vestes as mesmas rou-
pas de outrora e vês as cenas daquele tempo distante.

Quando menos esperas estás novamente sentindo o 
mesmo cheiro, ouvindo os mesmos sons que marcaram a tua 
infância, a tua juventude.

Será uma música? Aquela que a rádio resolveu tocar de-
pois de trinta anos?

Será uma propaganda antiga que te enviaram via e-mail?

Será uma revista Realidade, esquecida em um consultó-
rio dentário?

Será um brinquedo, que tua mãe descobriu no porão e 
veio te entregar?

Será o retorno à antiga casa da vovó que ainda não foi 
destruída para dar lugar a um novo prédio?

Será o cheiro, ou o gosto de um bolinho que comias 
quando tinhas seis anos?

Tenho utilizado destes “meios” para viajar sem pagar 
passagem. Tenho dentro de mim, um botão que quando aper-
to traz-me o aroma do passado, o som de outrora, o gosto de 
um domingo no zoológico.

Consigo transportar-me para esse distante passado com 

VIAJANDO SEM 
PAGAR PASSAGEM

O
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um simples click despertado pelo pensamento. E, automatica-
mente, surgem as cenas do passado, e revivo frases, relembro 
rostos e me divirto novamente com os fatos que outrora já 
haviam me divertido.

E tu, diga-me, qual é esse aroma, qual é esse som que te 
transporta?

ENSINAMENTO 
DAS FÁBULAS E 
DAS PARÁBULAS

C onfesso que nunca gostei da moral da his-
tória que vinha ao final do texto de Esopo, 
contando o diálogo entre a formiga e a ci-
garra. Para quem não conhece, lembro o 
conteúdo que define a formiga como árdua 

trabalhadora e a cigarra como uma preguiçosa que vive a can-
tar. Vem o inverno e a formiga se regala com as guloseimas 
estocadas enquanto a cigarra sofre as agruras provocadas pelo 
frio e pela fome.

Apesar de ser o mais conhecido dentre os fabulistas, a 
origem de Esopo é um mistério cercado de muitas lendas. 
Mas pode ter vivido em torno do ano 620a.C. Ele sugere a 
seguinte moral: Trabalhe duro! Seja previdente e responsável.

Sempre tive para mim, que a cigarra também traba-
lha de forma dura, só que ao contrário de carregar peso, 
labuta pela arte. É um músico, um cantor, um escritor, 
uma artista. Sem dúvida o ambiente do trabalho da formi-
ga tenha ficado muito mais atrativo graças a melodia que 
saía do instrumento da cigarra.

Num contraponto temos a passagem bíblica de Lucas 
10,38-42, que narra a visita de Jesus à casa das irmãs Marta, 
que trabalha e serve, e Maria, que senta e louva. Nas expli-
cações do texto costumamos ouvir que Marta age de forma 
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errada, e que a escolha de Maria é a correta. Ou seja, a Marta 
“formiga” que vive a trabalhar está equivocada, e a Maria “ci-
garra” está certa em sentar-se aos pés do Mestre.

Como se percebe é uma análise totalmente ao contrário 
do que procura ensinar a moral da história de Esopo.

Para mim, aqui também cabe uma segunda interpreta-
ção. É que, a meu ver, Marta e Maria estão corretíssimas, por-
que ambas agem conforme determina o seu coração. Maria 
entende que o melhor é sentar-se e ficar ao lado do visitante 
que, sem dúvida, tem belos ensinamentos a passar, mas Marta 
entende que é preciso cuidar dos afazeres, pois é assim que a 
acolhida será completa. A sala estará limpa, a cama preparada 
e a refeição pronta.

Como se vê as atitudes são coerentes, o problema é com 
a moral que queremos passar.

Humberto Domingos Pastore

Cadeira 19 - Patrono Dom Aquino Correa
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UM PAÍS NOVO

O mercado imobiliário do Brasil está em baixa 
há meses, em função da crise política e econô-
mica que assola a todos.

As indústrias de outros segmentos estão 
dando férias ou demitindo colaboradores, os 

empresários desestimulados, o dólar em alta, a sociedade ame-
drontada pelo desemprego e os juros aumentando como não 
se via há muito. Este é o lado negativo.

No entanto, há o lado positivo. De 2010 a 2013 mais 
de 4 milhões de pessoas se casaram ou se uniram e precisam 
de moradia. O déficit habitacional do país está em torno de 9 
milhões de moradias. O número de divórcios, no país, cerca 
de um milhão, aumenta o déficit pois cria a necessidade de 
moradias para os que se separam.

Esta deve ser uma luta de todos, para que possamos fa-
zer prevalecer o positivismo e consigamos diminuir a parte 
negativa. É preciso que governantes e Congresso ajudem, so-
mente assim serão criadas condições de reação. 

Embora a situação se apresente difícil e os empresários 
estejam sem incentivo e desanimados, é preciso reagir. Está di-
fícil, porém não podemos entregar os pontos. Somos mais de 
200 milhões de pessoas que precisam viver, trabalhar, produzir 
e morar. Falar mal do governo não resolverá nossos problemas, 
e disto temos ciência. A necessidade imediata é acabar com o 
entulho burocrático, legal e tributário que dificultam a ativi-
dade econômica.

O que poderíamos fazer para ajudar na solução?

Essa pauta precisaria inverter-se, ou seja, vir de cima 
para baixo. Aumentar impostos, não será suficiente se deixa-
rem as despesas públicas sem cortes, e precisam ser grandes 
e com urgência. Todo e qualquer imposto que for instituído 
será a população que pagará pelo ônus.

O exemplo deve vir do governo. Será que serão intro-
duzidas modificações politicamente difíceis? E os eleitores 

Milton 
Bigucci

O
(Outubro/2015)

140



TAMISESR E V I S T A

apadrinhados? O governo e os políticos precisam posicionar-
se e determinar o que querem: o voto ou direcionar o Brasil 
para um futuro promissor. Viajei aos Estados Unidos e pude 
constatar que milhares de “velhos” trabalham felizes. Não se 
pode tornar a velhice algo inútil, as pessoas idosas precisam de 
trabalho. Sentir-se útil faz com que a velhice seja agradável e 
não um fardo. Também não se pode esquecer a experiência e 
a sabedoria que ela engloba.

É preciso mudar a cultura do “receber de mão beijada”. 
Todos devem produzir, é preciso criar situações de trabalho 
para que todo cidadão, por mais pobre que possa ser, trabalhe, 
gere seu próprio sustento e o de sua família. Produzir é obri-
gação de todos, exceção feita aos doentes e às crianças. Como 
disse Angus Deaton, vencedor do Prêmio Nobel da Economia 
em 2015: “Os pobres precisam de governos que os guiem”.

O governo deveria preocupar-se com a criação de em-
pregos em lugar de oferecer bolsas. Seria mais econômico que 
os bilhões gastos sem retorno. Cerca de 50 milhões de pessoas 
recebem o Bolsa Família no Brasil, ou seja, um quarto da nos-
sa população. É a perpetuação da miséria. O custo do “dar” 
aumenta cada vez mais. Eu sempre relembro do que meu pai 
me ensinou: “não dê o peixe, mas ensine a pescar”.

Talvez demoremos décadas para terminar com essa cul-
tura, mas é preciso que iniciemos para criarmos um novo país 
onde todos tenham a oportunidade de trabalhar e a dignidade 
de poder sustentar sua própria família. O momento é propício.

DESEMPREGO OU CAOS 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL?
(Fevereiro/2016)

O mercado imobiliário está em depressão. Pior 
do que está ocorrendo serão os próximos 12 
meses com um aumento de desemprego na 
construção civil brasileira, que representa mi-
lhares de empregos.

O tempo de maturação de um empreendimento na 
construção civil é de 24 meses.

O
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O raciocínio é simples: se nos últimos 12 meses os lança-
mentos caíram em torno de 50% e uma obra começa normal-
mente 6 meses após o seu lançamento, é óbvio que haverá um 
desemprego grande nos próximos 12 meses, principalmente 
para a mão de obra direta que trabalha nos canteiros de obras. 
Há muito menos obras. Um mal que atingirá os mais carentes, 
pedreiros, serventes, encanadores, eletricistas, ferreiros, carpin-
teiros, além dos engenheiros, mestres e apontadores.

Em 2016 haverá um grande número de obras finaliza-
das e como não haverá lançamentos, teremos um aumento 
nas demissões. Sem obras não há empregos.

Este é um alerta para o governo, depois, de nada adian-
tarão lamentações. Poderemos viver o caos. Famílias carentes 
dependentes do emprego do seu patriarca ativo, sofrerão mais.

A população está insegura para comprar um aparta-
mento. Há interessados, porém a perda da renda é maior.

E para complicar ainda mais, está havendo um grande 
volume de distratos amparados pela Justiça. Compradores, 
sem causa justa, pedem o distrato da compra efetuada. O que 
está ruim, ficará ainda pior, possivelmente com a falência de 
empresas construtoras.

 Os contratos de compra e venda não têm valor. Se o 
mercado estivesse em alta não haveria distrato, no entanto, 
em baixa e sem a necessidade de justificativa, o distrato parte 
dos compradores.

Quem ousaria fazer lançamentos de novos empreendimentos?

Apenas os desesperados!

Um momento sério que exige soluções urgentes.

Enquanto assistimos às batalhas políticas, a economia se 
deteriora. O que vale mais, a defesa pessoal ou o Brasil e sua 
população?

Cuidado!

O desespero do desemprego pode chegar antes do espe-
rado e será de forças populares. Tomara que não ocorra.

É apenas um alerta de quem está no mercado há 54 
anos, hoje muito preocupado com o que está assistindo dia-
riamente: a destruição do segmento.
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MENOS IMPOSTOS, MENOS “BOLSAS” 
E MAIS GESTÃO

(Março 2016)

Ultimamente, temos ouvido, apenas, notícias ruins so-
bre a necessidade de criarem-se mais impostos (CPMF) e re-
ceitas públicas.

Sobre a gestão pública pouco se fala. Reformas previ-
denciária, trabalhista e política, parecem ser “imexíveis”. E me-
xer no corte das despesas significa perder votos e apoio. Será?

De outro lado, parte da população está desempregada, 
o empreendedor está falindo ou fechando seu negócio; restam 
os que, ainda, estão empregados. Esses, também não votam? 

Um país triste e sem perspectiva próxima, precisa de 
uma dosagem de otimismo e confiança. Um cliente interes-
sado na comprar de algum bem ou que pretende assumir um 
compromisso financeiro, pensará duas vezes e passará a não 
consumir ou a não comprar. Está inseguro, com medo do de-
semprego ou da quebra.

Falta à gestão pública transmitir segurança ao povo. As 
empresas estão produzindo, faltam-lhes compradores e, não 
será com um mero discurso que resolveremos este problema. 
São necessários atos concretos, que transmitam segurança.

Enquanto os juros cobrados para produção ou financia-
mento são superiores aos 14% ao ano para os investidores, o 
FGTS paga ao trabalhador o ínfimo percentual de 3% ao ano 
mais o indexador.

O país deve cortar despesas desnecessárias, da mesma 
forma que todos os brasileiros, trabalhadores fazem em seus 
lares. É preciso ajudar ao governo apoiando-o sempre que, as 
medidas impostas visem reduzir custos, cobrar resultados sem 
que para tanto seja necessário aumentar a carga tributária, uma 
das mais altas do mundo, com que arcam os trabalhadores.

O povo precisa retomar a confiança. Há necessidade de 
um choque de medidas para que possamos incentivar empresas 
e comércio, e com isso diminuir a taxa de desemprego que hoje 
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beira os 10,5%. Sem consumo a roda econômica não se moverá.

É preciso estabilizar o governo com planos efetivos e 
não com planos que visem apenas o poder.

Urge a necessidade de mexer nas “bolsas”, gerando em-
pregos aos que recebem sem trabalhar, uma visão que ainda 
encontra-se distante. A maioria das pessoas que recebem “bol-
sa”, estão aptas ao trabalho, poderiam produzir. Essas bolsas 
favorecem a milhões de pessoas que, ativas, não onerariam o 
Estado não sobrecarregando aqueles que dia a dia se levantam 
para trabalhar e pagar essa conta.

O que está errado é a política?

Nada temos contra as ações sociais, mas, estamos eter-
nizando a miséria, para não dizer que a multiplicamos. Não é 
dando que se ensina. Aliás, como fazemos com os nossos filhos.

Quão bom seria ver toda a população trabalhando, 
com exceção, apenas, dos doentes e das crianças. Nos Estados 
Unidos os idosos trabalham e pode-se notar sua felicidade em 
continuar sendo úteis e ativos. Uma experiência que devería-
mos aproveitar.

Haverá quem tenha coragem para mexer com as “bol-
sas”? Nesta situação, certamente não. A oposição, também, 
não se opõe. E lamentavelmente seguiremos assim, não sei até 
quando. Enquanto isso os gastos públicos seguem superiores à 
arrecadação. Valorizando-se o voto e não o progresso da nação.

Menos discussões e mais ações concretas é a necessidade 
do país. A confiança, depois de perdida, é mais difícil de vol-
tar. Então, somente com medidas fortes obteremos um con-
sumidor seguro.

Menos impostos, menos “bolsas” e gestão para voltar à 
confiança e ao otimismo.

Milton Bigucci

Cadeira 5 - Patrono Lima Barreto
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“Amigo: um ser que a vida não explica
Que só se vai ao ver outro nascer
E o espelho de minha alma multiplica...”
(Vinicius de Moraes, Soneto do Amigo)

E é, pois, esta conclusão o retrato da verdade, afi-
nal como melhor elucidar um amigo?

Talvez pela identificação de alma, alguns 
pela sinceridade retratada nos olhos, outros pe-
las atitudes. Podemos ter mais de um, mas ne-

nhum é melhor que o outro, apenas diferentes como os dedos 
de nossas mãos.

Não necessariamente, o amigo precisa estar fisicamente 
próximo como apregoa Fernando Pessoa:

“É bonito ser amigo, mas confesso: é tão difícil aprender!
E por isso eu te suplico paciência.
Vou encher teu rosto de lembranças,
Dá-me tempo, de acertar nossas distâncias.”

O amigo é um ser constante em nossas orações, conhece 
nossos defeitos e virtudes e mora no nosso coração. Por isso o 
chamamos amigo do peito. É um ser presente.

Albert Einstein o tinha assim:

“Pode ser que um dia nos afastemos...
Mas, se formos amigos de verdade,
A amizade nos reaproximará.”
 
Com os amigos aprendemos a lidar melhor com as coisas 

do espírito: confortar os aflitos, perdoar os que nos ofendem, 
suportar com paciência as fraquezas de outrem e até instruir 
os despojados de inteligência para os quais rogamos a Deus!

Esses são os amigos de fé. Eles nos levam por vezes a 
sofrer de felicidade, como retratado por Saint-Exupéry, em O 
Pequeno Príncipe:

POR FALAR DE AMIGOS
José Carlos 
Donadão

E
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“A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar.”

Amigos não se compram, nem se vendem. Tampouco 
se barganha o amigo. Amigo prefere dar do que receber. Ami-
go apoia, incentiva, compreende, aceita... E, ama incondicio-
nalmente.

Eternamente conforme Mario Quintana:

“A amizade é um amor que nunca morre.”

Albert Camus, queria o seu amigo ao seu lado:

“Não caminhe atrás de mim; eu posso não liderar. Não 
caminhe na minha frente; eu posso não seguir. Simplesmente ca-
minhe a meu lado e seja meu amigo.”

O importante da amizade é conhecer a essência do ami-
go, o que existe dentro dele. O amigo jamais vai nos machucar 
com mentiras, prefere nos magoar com verdades!

Sócrates, filósofo e pensador ateniense, assim defendia 
a tese do amigo:

“Para conseguir a amizade de uma pessoa digna é preciso desenvolver-
mos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos.”
 
As dualidades da vida não se aplicam ao amigo. Preto 

ou branco, magro ou gordo, alto ou baixo, o bem ou o mal. 
Amigo mau não é amigo, é inimigo. Só existe amigo bom.

O amigo é um porto seguro. É uma porta aberta para 
confidencias. É uma bússola no oceano.

O comandante de embarcações Amir Klink, que já pro-
feriu mais de 2500 palestras no Brasil e exterior diz:

“Quem tem um amigo, mesmo que um só, não importa onde se en-
contre, jamais
 sofrerá de solidão; poderá morrer de saudade, mas não estará só.”

No contexto solidão Francis Bacon foi taxativo:

“Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta 
de amigos 
faz com que o mundo pareça um deserto.”
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 Amigo é aquela pessoa que nos espera a qualquer hora
Independente de pauta e sem demora
Amigo é aquela pessoa que o tempo não esquece
E para nós nunca envelhece
Amigo é aquela pessoa que se faz presente
Mesmo quando ausente
Amigo é aquela pessoa que em pensamento
Apresenta-se no pior momento
Amigo é aquela pessoa que nos traz boas lembranças
De ontem, da juventude ou de quando éramos crianças
Amigo é aquela pessoa que com exemplos de efeito
Habita o lado esquerdo do peito
Amigo é aquela pessoa que amamos sem obrigação
E que foi selecionada pelo nosso coração
 
Em Eclesiastes 4:9-10, cujo texto atribui-se ao Rei Salo-

mão está escrito:

“E melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a re-
compensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode aju-
dá-lo a levantar-se. Mas, pobre do homem que cai e não tem quem o 
ajude a levantar-se!”

José Carlos Donadão

Cadeira 17  - Patrono José de Alencar
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PIEDADE, SENHOR
“Tudo no mundo é frágil, tudo passa”

Florbela Espanca

Levanto as mãos neste recolhimento
para  ofertar aos céus minha oração,
e elevar bem alto o pensamento
e encher de Paz e Luz meu coração.

Tantas coisas me vêm neste momento
quebrar a paz desta meditação...
Vejo um pobre vagar... O sofrimento
daqueles que apodrecem na prisão.

Os velhos solitários nos asilos...
Os doentes sem tento, intranquilos,
à espera da morte que não vem...

“Tudo no mundo é frágil, tudo passa”
Mas espero, Senhor a Vossa Graça
para Aqueles que vivem sem ninguém.

IN FINIS
A minh’alma repousa nos teus braços,
minha cabeça no teu ombro amigo..
Estou plena de ânsias e cansaços
e no teu corpo quero achar abrigo.

Quero sentir bem forte em teus braços
teu coração bater... Estar contigo
nos momentos de dor... seguir teus passos
porque viver sem ti já não consigo.

Morre em meus olhos tanto sonho lindo!
no pensamento astros vão cindo
como flores morrendo num jardim...

— Os meus lábios se calam com meiguice
e eu sofro tanto porque nunca disse 
que tu vives Amor, dentro de mim.

SONETOS
Gioconda 
Labecca
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CIDADE MARAVILHOSA
Terra vermelha, abrasadora e quente
de multicores pétalas no ar...
Teu céu azul, teu majestoso mar,
enchem de afeto o coração da gente.

Estou perdida neste meu cismar,
e na lembrança que me vem à mente,
eu me curvo tristonha e reverente
à tua beleza que me faz sonhar.

Quero dormir meu sono derradeiro
no teu solo! Meu Rio de Janeiro,
à sombra das aléias numerosas...

Quero entregar-te a alma e o coração
para guardares no teu quente chão...
Servir de húmus para as tuas rosas!

MEU CANTINHO DE PAZ
Neste canto feliz onde me escondo
da maldade do mundo e das pessoas,
passo horas inteiras, vou compondo
os meus versos, as liras, minhas loas,

Os meus cantos de fé, e sempre impondo
a mim mesma uma lei, e as coisas boas
que extrai deste mundo mau, hediondo,
transformo-as em rútilas coroas,

Cinjo a fonte invisível da saudade
a deusa do meu lar, a majestade
a quem rendo meu preito e devoção,

Por vivermos as duas lado a lado,
num mundo quase imaterializado,
numa aura de luz e perfeição!
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RETORNO
Vou sentindo um cansaço que me espanta!
Um torpor que me abate e me trucida!
Já quase nada neste mundo encanta
o que vejo e o que provo em minha vida.

Quando o meu olhar vago se levanta
para o Céu, a minh’alma dolorida
se confrange... e eu sinto na garganta
minha voz se apagando enfraquecida.

O mesmo Céu que tantas vezes via
com o mais lindo luar que me sorria,
tornou-se turvo, pálido e sem graça...

E o mundo todo com desdém eu vejo
andando para trás, qual caranguejo
sufocando o progresso de uma raça.

FRAQUEZA
Se às vezes mostro o pranto a me cair
Na face triste, franco, e sem medida,
É porque vejo que não vale a vida
Viver sorrindo, só para mentir.

De que serve uma frase construída
Que se destina a alguém para iludir,
Apenas porque o mundo quer fingir,
E dar cor a uma coisa esmaecida?

Não tenho em mim a essência da inverdade,
O germe da impureza e da maldade, 
e nem o gosto acérrimo do fel...

Eu sou como as abelhas entre as flores:
— Quem se nutre de essências e odores
Só pode dar ao mundo o doce mel!
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CANTO DE LUTO
 À memória de Benedito Aranha
 Canto I
Saíste desta vida como um santo
sem uma leve mancha de pecado!
Pois espelhaste com teu verbo alado
salmos de fé e amor num doce canto

Em teus versos o amor foi sublimado
com muita singeleza e terno encanto...
E hoje soa como um acalanto
em nosso coração atormentado.

Saíste da matéria, simplesmente...
Mas conosco tu estás visivelmente
presente em nossas reuniões seletas,

Espalhando um punhado de beleza,
de estrelas, melodias, sutilezas, 
aos corações de todos os Poetas!

Canto II
Teus versos são estrelas refulgentes
caindo sobre à terra agreste e fria...
E são pontos de luz incandescentes
que as almas sem Deus tem como guia.

São a vida possante das sementes
abrindo a terra em floração sadia...
São as águas que fluem das nascentes
rolando pela rija penedia.

E são gotas de orvalho sobre a relva,
e são raios de sol rasgando a selva
rompendo o emaranhado dos mourões...

São a força vital da natureza
eclodindo em dinâmica beleza
mostrando um mundo cheio de emoções.

Gioconda Labecca
Cadeira 30 - Patrono Augusto dos Anjos
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AÇÃO E REAÇÃO
Procuro paz e encontro tão somente
insanas guerras devastando a vida;
a intolerância atroz e persistente
de quem promove a fúria genocida.

Procuro paz em meio a essa gente
que jornadeia em marcha desvalida
e morre à míngua, trôpega e indigente
(humana massa à morte conduzida!).

Procuro paz na fé que tenho em Deus,
rogando entendimento aos filhos seus
que há tempos tiranizam nossa história.  

Que aflore nessas mentes tão levianas
a compreensão de que as ações humanas
são plantações de safra obrigatória.

ALVORECER
Sutil alvorecer desponta atrás do monte,
lançando frouxa luz na cúpula da ermida
e um pálido clarão se espalha no horizonte,
no parto matinal que reinaugura a vida!

Nostálgica canção de rumorosa fonte
promove o despertar da noite adormecida
e o córrego fugaz que escorre sob a ponte
vai fecundando o chão da várzea colorida.

Aos poucos nasce o sol, com raios fulgurantes,
iluminando o céu e as serras mais distantes,
no mágico esplendor que jorra das alturas.

O astro sideral que a tudo envolve e aquece
é um anjo pastoril, no dia que amanhece,
velando o imenso lar de todas as criaturas! 

Antônio 
Roberto de 
Carvalho  

Sócio 
Correspondente
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ESPONTANEIDADE
No passeio litorâneo
tudo soa muito falso,
menos o riso espontâneo
desse menino descalço

que segue pela avenida
com sua caixa pesada
vendendo alguma comida,
picolé, água gelada...

“O que vai querer comprar?”,
pergunta com simpatia.
E eu agastado, a pensar:
“Quanta custa essa alegria?!”

PROMESSA
Aceite o que resta
do que fui um dia:
o final de festa,
a pouca alegria,

as rugas na testa,
a melancolia
e a dor que molesta
a minha poesia...

Prometo verdade
e a fidelidade
de um guardião.

Prometo sossego
e doce aconchego
no meu coração!
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VIVA A MULHER    
Uma estrela brilhou
uma mulher foi gerada
abençoado foi o ventre,
sua primeira morada.

Quando ao mundo chegou
bênção para humanidade
porque somente  ela pode
dar-lhe continuidade.

Deus a presenteou
com a mais rica sorte
de todos os seres da terra
é a guardiã mais forte.

Incansável. Em todos os momentos
mesmo com sono atrasado
dá conta de tudo e na hora
e o berço é sempre embalado.

Sua presença com os filhos
 é contínua e sempre atenta
quer crianças, quer adultos
é o braço que lhes sustenta.

Do lar cuida com esmero
do esposo ótima parceira
que o socorre devotada
pela sua vida inteira.

Se tem trabalho lá fora
que a divide com seu lar
em mil ela se desdobra
e sabe bem conciliar.

Também faz parte da vida
de amigos e de parentes.
criatura multifacetada
exibe um sorriso contente.

O mundo ela enriquece
com alma repleta de amor
esse dom a enobrece
confere-lhe  o seu valor.

Tudo isso não é acaso
foi por Deus premeditado
gratidão ao Criador
por ter a mulher criado.

Parabéns e muita luz
do modo que lhe aprouver
o mundo todo lhe é grato
ao seu valor, MULHER.

Eva Bueno 
Marques
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ESPERA POR MIM
Já vai longe a madrugada
levando o meu sofrimento.
no meu peito a dor calada
segue junto com o vento.

Por onde andarão  os teus passos
escondendo o teu semblante?
como serão os teus traços?
está tudo tão distante!

Pela multidão agitada
caminha mais devagar
que eu bem mais apressada
procurarei te alcançar.

Para que isso aconteça
peço a um raio de olhar
cobrir de luz tua cabeça
para que eu possa te achar.

O que levo para dar-te?
apenas o meu coração.
o amor é uma arte
que dispensa explicação.

Pelos caminhos incertos
chegarei  bem junto a ti
e com os braços abertos
te direi:  estou aqui.

Nada precisas falar
ó peço:  espera por mim
com um sorriso, um olhar
e uma rede no jardim.
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MINHAS MÃOS
Para que servem as mãos? Para pedir, prometer, chamar, conceder, ameaçar, suplicar, 
exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, confessar, calcular, comandar, injuriar, 
incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, absolver, perdoar, desprezar, desafiar, 
aplaudir, reger, benzer, humilhar, reconciliar, exaltar, construir, trabalhar, escrever ...      
Giuseppe Ghiaroni

Observando as minhas mãos cansadas
Vejo a vida escorregando por entre os dedos…
Dedos pouco calejados… é bem verdade,
Mas marcados, sobretudo, pela inóspita labuta,
Infatigável, que sempre me permeou o viver.
Não, não se trata de quiromancia, de arte divinatória
Mas minhas mãos dizem muito sobre mim,
Não são mãos misteriosas.

Se estou em contrição – espalmadas -,
Rogam pela divina misericórdia.
Quando combalido, servem-me de anteparo;
Se complacente, demonstram indulgência.
Acariciam, mas punem também.
São mãos que afagam e que apedrejam
Ainda que não queiram fazê-lo.
Não são mãos enigmáticas.

Trago nas pontas dos meus dedos,
Nas impressões digitais da lida diária,
A perseverança imperturbável do cotidiano
Que se esvai com o passar de cada ano.
E as minhas mãos, outrora vigorosas,
Agora desgastadas e avelhentadas
Hígidas, embora, fecham-se ensimesmadas.
Não são mais mãos vicejantes.

Ah, minhas mãos que serviram de alento,
Dantes, aos meus filhos amados
Amparam, hodiernamente, os abençoados netos.
Mãos que já foram misericordiosas
Mãos que foram igualmente pecadoras
Mas, nem de longe, jamais prevaricadoras.
E, hoje, desgastadas e avelhentadas
Não são como as mãos de Eurídice.

João Bosco 
dos Santos
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PONTO POR PONTO
O ponto por onde eu quero
começar a ter o passo inicial
deve estar no lugar que espero
caminhar até ao seu final!

Se não for o meu ponto certo
pelo que entendi no coração
certamente deverá ser um deserto
como me sugere a razão.

Se o meu caminho
for regado por incertezas
o meu destino não será amor!

Mas se o meu ponto inicial for
carregado de certezas
o final será o meu ninho?!

Sebastião 
Geraldo F. 
Gomes
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MEU CARINHO ÀS MÃES
Sei que se o mundo acabasse hoje,
e não mais restasse um ser vivente,
a vida se extinguiria para sempre.
É claro, pois a vida é de quem vive!
Sim, mas viver requer senso de vida
próprio de quem reconhece o amor.
O amor não é simples palavra vazia
pelo contrário é cheia de opções.
Vejamos por exemplo uma pessoa
que sequer consegue expressar olá
carregando em seu corpo uma vida
além da sua própria certamente.
O início, o meio e o fim de uma vida
não distingue a sua finalidade, mas
determina a sua condição para uma
existência fundamentada no amor.
Um novo ser vivente é o resultado
de um prazer anterior experimentado
onde dois protagonistas se excedem.
Exalam prazer muitas vezes amor!
A concepção se dá ao encontro 
de desejos conscientes, mas alheios.
O desejo fundamentado pode não ser
a finalidade do amor, do amor de fato!
Uma vez iniciada a obra instala-se
a crescente vontade de se dividir.
As dores que aparecem serão suportadas
em harmonia aos prazeres experimentados!
Diz-se da vida: alimente-se e será satisfeito!
Assim se fez e assim se fará eternamente!
Por essa razão após quaisquer prazeres
a vida vai nos cobrar o quanto custou.
Sejamos, portanto, leais e honestos em tudo,
pois assim é e assim será para sempre.
O choro de um bebê sadio
é o sorriso satisfeito de uma mãe feliz!
O caminho a trilhar sem as marcas de uma dor
enobrece a mulher, mãe da vida!
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MORDIDA NA ORELHA
Se pudesse, ah, certamente faria!
Na minha própria carne
e ainda com meus próprios dentes!
Sim, para acalmar as dores latentes
que me corroem a alma
e me escorrem em gritaria.
Morderia a minha própria orelha
e mastigaria até torna-la creme
com tempero de sangue puro.
Tudo isso para ter a minha ovelha
que agonizando ainda treme
pela raiva do meu punho duro.

SEJAMOS MULHERES, SOMENTE!
Enquanto o mundo
clama por paz
os homens
fazem as guerras!
Enquanto nós, mulheres,
choramos nossos filhos,
a paz não se faz,
o sorriso não aparece!
Que hoje,
pelo menos hoje,
sejamos mulheres
somente!...

Sebastião Geraldo F. Gomes

Cadeira 01 - Patrono Gustavo Teixeira
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AMOR NÃO TEM IDADE
Já estou chegando aos noventa anos 
E já nem sei que estou fazendo agora.
Plantei o amor e colhi desenganos
Quis ser feliz, mas eu perdi a hora!

Agora, é claro, que mudei os planos
Todos os sonhos eu mandei embora
E não quero saber por quantos anos 
Suportarei a dor que me devora.

Prefiro ruminar meus desenganos
E esquecer que um dia nos amamos
Sem ter direito à felicidade...

Envelhecidos, de cabelos brancos,
Sobrevivemos a todos os trancos
Porque nós nos amamos de verdade.
 
GRATIDÃO
Não sei por que a mente está vazia
E não me vem nenhuma inspiração...
É como fosse este o último dia
E em vez do sim, só existisse o não!

Mesmo que fosse a última poesia
O último pulsar de um coração...
Certeza, nessa hora eu lembraria 
Que nada em nossa vida foi em vão!
 
Fechando os olhos eu ainda vejo
Como foi lindo o primeiro beijo
A embalar as nossas ilusões...
 
Obrigado, Senhor, pela idade
E pelos anos de felicidade
E o pulsar de nossos corações!

 

José Ramos
Vitorino
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É VERO
Não sei por que escrevo poesias
Pois estou perto dos noventa anos.
Provavelmente sejam os últimos dias:
Morrer faz parte dos seres humanos.

Em vez de prantos ouçam sinfonias,
E busquem esquecer os desenganos. 
Cuidado com essas tais filosofias  
Centradas nos princípios desumanos. 

Há quem diga que Deus está errado
Pois não existe o tal de paraíso
O ser humano é só um animal...

Não passa de uma tese magnífica 
Não tem nenhuma base científica  
Nem comprovação sobrenatural.

ALÉM DA VIDA
Já quase nada nesse mundo existe
Sem o maldito julgamento humano...
A Terra agora é um planeta triste
Porque a vida já desceu o pano.

Infelizmente a humanidade insiste
Buscando a cura para o desengano... 
E como a ave em busca de alpiste
Cai nas ciladas a cada novo ano...

É sempre a mesma cena inusitada:
Correr atrás de tudo e não ter nada...
Não merecer nem mesmo a própria cruz.

E ao chegar ao fim dessa jornada
Perceber que a canoa está furada
Em pleno mar revolto e sem luz! 
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PRIMEIRO MANDAMENTO 
Era prá ser apenas um exemplo
De gratidão pela longevidade...
Mas, de repente, estava eu no templo
Sem entender da missa a metade.

Portanto, a realidade que contemplo
Não explicita a minha ansiedade...
Pois nada justifica um mau exemplo
Que desconecte o jovem da verdade!

É tão fugaz a vida no planeta
Que nem dá prá fingir felicidade
Quando em verdade a coisa está preta!

A única saída é o disfarce:
Fingir que é feliz pela metade
E oferecer ao próximo a outra face!

EIS A QUESTÃO 
Foram três as pirâmides do Egito
Erguidas na areia do deserto...
Há dois mil anos foi mandado o grito
E o fim do mundo nem parece perto.

Nada foi melhor nem mais bonito
A própria luz nem mesmo chegou perto.
Por mais que a Terra gire no infinito
Da eternidade não é livro aberto.

Por mais que recrimine os pensamentos 
Por mais que tente estancar os ventos
Nada controla o amor no coração!

É inútil lutar contra a saudade
Ninguém é o dono da felicidade:
Resta o ser ou não ser e a ilusão!

José RamosVitorino
Cadeira 33  - Patrono Amadeu Amaral
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Ilustríssima Acadêmica Maria Zulema Cebrian, Digníssima 
Presidente da Academia de Letras da Grande São Paulo,

Dr. José Roberto Xavier, Vice-Presidente desta Academia,

Celso de Almeida Cini, Secretário deste Sodalício,

Caríssimas Confreiras, caríssimos Confrades,

Senhoras e Senhores

Ana Cristina Silva Abreu nasceu em 15 de março de 
1984 na cidade de Ourinhos, interior de São Paulo. Ainda 
sem saber ler ou escrever, ditava para a mãe as histórias que 
inventava. Histórias estas que se multiplicariam ao ser alfabe-
tizada e ganhariam a companhia de coloridas ilustrações. 

Mudou-se aos 7 anos para Santo André, na Grande São 
Paulo, onde vive atualmente. O imenso interesse pela leitura 
sempre se fez presente e, paralelamente, praticou kung fu, es-
tudou piano e aventurou-se pela pintura e pelo desenho. Mas 
sua paixão sempre foi a palavra escrita, o que lhe garantiu bons 
resultados em alguns concursos literários escolares.  

Cursou Comunicação Social – Publicidade e Propagan-
da na Universidade Metodista de São Paulo, onde foi premia-
da com o projeto Marketing entre Culturas em 1º lugar no Prê-
mio Talento Metodista 2005, categoria Melhor Monografia e 
no Prêmio Destaque FAPPT/Metodista 2006. 

Cursou, ainda, Letras pela Unimes – Universidade Me-
tropolitana de Santos, onde o contato com a literatura por-
tuguesa fez surgir grande apreço pelas cantigas trovadorescas, 
tema escolhido para o trabalho de conclusão de curso. 

Domingo 
Glenir 
Santarnecchi
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Especializou-se em Língua Portuguesa pela Faculdade 
de Educação São Luís de Jaboticabal e em Alfabetização pelo 
Centro Universitário UNISEB Interativo, apresentando arti-
gos referentes à literatura infantil.   

Conquistou o 2º lugar no Concurso Cepe de Litera-
tura Infantil e Juvenil 2010, Categoria Infantil, com a obra 
O Coelho sem Cartola, publicada pela editora Cepe em 2011; 
o 1º lugar no Concurso Internacional de Literatura 2011, da 
União Brasileira de Escritores - RJ, Categoria Infantil, com 
a obra Mas... E o Zero?, publicada pela Editora All Print em 
2012; e o 5º lugar no 1º Prêmio Cuore de Literatura Infantil e 
Infantojuvenil, 2012, com a obra O Colecionador de Palavras, 
em coautoria, publicado pela Editora Cuore em 2014.

Desde 2008 trabalha como Técnico Judiciário na Justiça 
Federal de 1º Grau em São Paulo, tendo atuado em fóruns 
federais em São Paulo, Mauá e, atualmente, em Santo André. 
Paralelamente, participa de eventos literários, como oficinas 
de contos, projetos escolares e feiras do livro.  

Balanceando a vida de servidora pública, escritora nas 
horas vagas e desenhista nas horas mais vagas ainda, sonha, 
como sonham todos os aspirantes a best-sellers, em um dia es-
crever em tempo integral e com dedicação exclusiva.  

Possui interesses que serpenteiam entre as artes marciais, 
trilhas e caminhadas em montanha, estudo de idiomas (inglês 
e japonês), leitura sobre diferentes culturas e a arte em geral. 
Sustenta, ainda, inata admiração pelas ciências e procura re-
fletir em suas obras esta miscelânea, por acreditar que o ser 
humano apenas pode ser livre de fato quando conhecedor das 
inúmeras facetas do mundo que o cerca, ainda que não possa 
tornar-se mestre de tudo. 
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Ilustríssima Acadêmica Senhora Maria Zulema Cebrian, digníssima 
Presidente da Academia de Letras da Grande São Paulo,
Digníssimas autoridades presentes,
Digníssimos escritores e Acadêmicos presentes,
Senhoras e Senhores

Minhas primeiras palavras nesta noite não poderiam 
ser outras que não de agradecimento a todos os presentes e, 
em especial aos membros desta casa e à comissão que, tendo 
avaliado minhas poucas obras até agora publicadas, protestou 
pelo meu ingresso a tão prestigiada agremiação.

Quando, há cerca de dois anos, fiz minha primeira visita 
a esta Academia, tinha meus dois primeiros livros nas mãos, 
um convite para o lançamento do terceiro, e um tremendo 
receio sobre como tal visita seria interpretada. Tal sentimento 
desfez-se de imediato numa calorosa recepção. Conversei com 
a então Presidente, Senhora Gioconda Labecca, entreguei-lhe 
meus livros, expus meu desejo de ingressar para a Academia e 
aguardei. Confesso que aguardei sem tantas esperanças, por 
conta de minha enxuta obra, de minha pouca idade, por não 
conhecer os agora colegas senão por nome, por não ter entre 
eles quem me apresentasse.

Conhecia a Academia pelas mídias digitais, pelos con-
cursos literários promovidos, pelo trabalho de seus membros. 
Mas ela ainda me parecia um sonho distante. Tão distante 
que aguardei como se nada houvesse para aguardar. O que 
me parece ter sido uma sábia atitude, pois proporcionou-me 
tão grande satisfação receber aquele correio eletrônico dando 
conta de minha aprovação, assim como um presente surpresa 
que transforma um dia comum em especial.

Deste modo recebi a oportunidade de aqui estar nesta 
noite. Reunir-me com os senhores sob a égide desta Academia 
por compartilharmos de um desejo e uma vocação: contar his-
tórias. Cada qual em uma área, com especificidades próprias. 
Mas todos contamos histórias. Assim, gostaria agora de, jus-

Ana 
Cristina 
Silva 
Abreu
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tamente, contar uma bela história, a de um menino que saiu 
do interior de São Paulo para inscrever seu nome na memória 
do tempo.

Nascido em Avaré aos 25 de setembro de 1.914, José 
Herculano Pires publicou sua primeira obra aos 16 anos, um 
livro de contos intitulado Sonhos Azuis. O livrinho fora com-
posto por ele próprio; à noite, após o expediente na tipografia 
onde trabalhava, imprimia as composições que, mais tarde, 
definiu como “de uma ingenuidade adolescente”. Mas foi o 
suficiente para que se tornasse o “menino escritor” na região 
sorocabana. Apenas dois anos depois foi a vez de aventurar-se 
pela poesia em Coração.

A precocidade na arte do texto escrito coincidia com 
profundos questionamentos íntimos que culminariam na for-
mação em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Estudo 
coroado pela tese existencialista O Ser e a Serenidade, na qual 
o autor nos presenteia com uma singela explicação sobre o 
tema: “A serenidade baixa do céu sobre os homens. Mas, às vezes, 
serpeia docemente aos nossos pés, na cantiga de córrego, ou ador-
mece em reflexos aos nossos olhos, na face de um lago”.

Enquanto crescia como homem e escritor, pôs a vida ao 
seu lado uma devotada companheira, Maria Virgínia, com quem 
teria quatro filhos: Herculano, Helena, Heloísa e Helenilda.

Tornou-se jornalista, redator, cronista parlamentar e crí-
tico literário. Mergulhou sem pudores nas águas profundas da 
filosofia, da ciência, da educação e da religião, especialmente 
no tocante ao movimento espírita, o que inevitavelmente se 
refletiu numa produção literária invejável.

Foram 16 dissertações doutrinárias; 5 obras em ciência 
e parapsicologia; 3 em psicologia; 20 em filosofia, inclusive 
espírita; 15 livros de ficção; 4 de ficção científica; 6 crônicas e 
ensaios; 9 obras poéticas, entre outros. Seu primeiro romance, 
O Caminho do Meio, veio a público em 1.946.

Apesar da origem católica, por vinte anos manteve uma 
coluna espírita sob o pseudônimo Irmão Saulo, estudando e 
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debatendo a imortalidade e a evolução espiritual. E realmente 
debateu. Confrontou tanto opiniões daqueles que o ridicula-
rizavam como daqueles que defendiam cegamente as crenças 
que ele próprio professava. Assim, no livro O Homem Novo, 
afirma que se por um lado “A vida perde o seu sentido, a sua 
significação, a sua razão de ser, quando o homem se afasta da 
compreensão espiritual, buscando no mundo material a única ex-
plicação das coisas”, por outro, “O homem que crê sem indagar, 
sem compreender nem querer compreender, apegado a crenças que 
lhe impuseram através da tradição, está sujeito às mesmas dolo-
rosas surpresas daquele que não crê”. O amor só tem sentido e 
lugar amparado na verdade.

Diretor da União Brasileira de Escritores e vice-presi-
dente do Sindicato dos Escritores de São Paulo. Presidente do 
Instituto Paulista de Parapsicologia, atuou ainda como tradu-
tor e conferencista. As palavras do menino do interior alcança-
ram ouvidos por diversas cidades e imortalizaram-se em cen-
tenas de página. Por isso, entre tantas homenagens, é patrono 
da cadeira 12 desta Academia.

Portanto, venho hoje pedir-lhe de empréstimo, diante 
de tão seleta plateia, essa mesma cadeira para ser ocupada por 
esta contadora de histórias, que é também uma menina do 
interior; e que pretende seguir seus passos não apenas pelas 
estradas de São Paulo, mas pelos caminhos insondáveis da li-
teratura.

Escrevemos temas diferentes. Ele com suas teses, eu com 
meus contos de fadas... Mas bebemos da inspiração na mesma 
fonte, aquela inesgotável essência que nos diferencia das outras 
espécies, tornando-nos humanos: o poder do questionamento 
e da criação, depositado em cada um de nós.

Meu escritor favorito, Jostein Gaarder, descreve um pe-
culiar extrato, ao qual nomeia bebida púrpura, capaz de, num 
único gole, fazer quem dela prova sentir todos os sabores do 
mundo em todo o seu corpo e ao mesmo tempo. Esta, para 
mim, é a definição do “criar”. Nosso trabalho consiste em ver-
ter todos aqueles sabores às páginas de modo que nossos leito-
res provem o mundo gole por gole, linha por linha.
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Penso que exercer tal ofício, ao lado destes novos amigos 
que hoje aqui me recebem, tornará minha jornada muito mais 
proveitosa, engrandecida e, por que não, mais feliz.

Obrigada, Senhora Presidente, colegas acadêmicos, por 
me proporcionarem um momento tão emocionante.

Obrigada à minha família e a todos que prestigiam este 
significativo encontro.

Obrigada.

Ana Cristina Silva Abreu
Cadeira 12 - Herculano Pires
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Ilustríssima Acadêmica Maria Zulema Cebrian, Digníssima 
Presidente da Academia de Letras da Grande São Paulo, 
Dr. José Roberto Xavier, Vice-Presidente desta Academia, 
Celso de Almeida Cini, Secretário deste Sodalício, 
Caríssimas confreiras, caríssimos confrades, 
Senhoras e Senhores

“Vem! Penetra no templo das artes!

Vem! Que as portas te vamos abrir!

Vem! Que a glória te hasteia estandartes

 E te enlaça os lauréis do porvir!”

Com esses versos do grande Machado de Assis, teu pa-
trono, recebemos-te hoje, André.

Ao permeares os umbrais desta casa de letras e tomares 
assento entre os amantes do “Bono e Bello”, comunga conos-
co o prazeroso cultuar da nossa língua mãe.

Vem!

Se é por ela, por amor ao vernáculo, que tu vens, traz 
contigo as preferências pelos sabores que mais te seduzem, 
quando expressas teus dotes de escriba.

Haveremos então de saber mais de ti, ávidos que somos 
por nutrir nossas almas, mentes e ideais com novos temperos 
do alimento que nos dás, em verso e prosa.

Vem!

Traz contigo tuas paixões por letras, coisas e gente; aque-
las que nos expõem e desnudam razões incompreendidas, ap-
tidões ocultas, esperanças acalentadas...

Ações reveladoras dos segredos e dos sonhos que plas-
mam a unicidade de cada ser humano, a dizer quem somos e 
porque assim somos.

Atentem para Fernando Pessoa, que nos agrupa e define 
à revelia do nosso DNA, quando diz:

José 
Roberto 
E. Xavier
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“O poeta é um fingidor.

Finge tão completamente

Que chega a fingir que é dor

A dor que deveras sente”.

Vem!

Traz ainda os teus amores, os que podes dividir e os in-
divisíveis.

Pelas querências que compartilhas, forja na têmpera do 
melhor aço os elos de amizade que hoje te oferta esta confraria.

Nos amores indivisíveis, os da intimidade do teu bem 
querer, sê portador do nosso abraço carinhoso à Camila e ao 
recém chegado Gael.

Vem!

Que esta Casa seja um instrumento de estímulo ao teu talento.

Quando, ao tomares da pena na introspecção do es-
crever, nos instantes de luz e fé, possas nela te inspirar para 
expressares, com a lucidez dos justos e dos bons, o que dita o 
teu coração e, sem o deslumbramento de Ícaro, fomentar as 
legítimas ambições de voos mais altos. 

Vem!

Que tomando as rédeas da tua história, conduzas tuas 
habilidades de mestre e literato com a consciência necessária 
de que, neste país, a condição intelectual deve ser um com-
promisso assumido com nosso tecido social mais vulnerável 
e desvalido.

Um compromisso de solidariedade na luta contra a 
fome do saber; contra o mais cruel dos apartheids, o da exclu-
são cultural.

O saber, agente libertário que constrói nossa autodeter-
minação, é também o mentor do livre arbítrio, assegurando 
que sejamos protagonistas do nosso destino.

Ninguém nos rouba o patrimônio imaterial.
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Vem!

Que Deus prodigalize nos teus escritos a essência dos 
teus melhores pensamentos e que eles te permitam contrapor 
alegria à tristeza, amor ao ódio, otimismo à depressão...

Faça deles a tua contribuição para evolução da condição 
humana rumo ao topo da pirâmide proposta por Teilhard de 
Chardin, ao encontro da Consciência Maior que rege o cosmo.

“O coração humano recusa acreditar em um universo 
sem propósito”, segundo I. Kant.

Vem!

Assenta-te na cadeira de Machado de Assis e recebe dele 
os eflúvios da sua genialidade.

Coloca no peito esta medalha e junta-te a nós! 

Carpe Diem!

Neste aprisco sejamos todos pastores e ovelhas, com a 
humildade de discernir os momentos de cada um.

Esta terra carente de adubo literário não pode prescindir 
daqueles que vêm em nome da arte de se expressar pelas pala-
vras, plantar e cultivar em seu solo sementes de alforria contra 
as trevas da ignorância.

É preciso regá-las muito e sempre.

Nosso tempo é hoje e a nossa hora já se faz tardia. Como 
bem o disse Hipócrates:

“A vida é breve, a arte é longa, a oportunidade passagei-
ra, a experiência enganosa e o julgamento difícil”.

Senhoras e senhores, hoje a Academia de Letras da 
Grande São Paulo fica maior e melhor. Parabéns André. 

Sê bem-vindo!

São Caetano do Sul, 21 de julho de 2016

José Roberto E. Xavier
Cadeira 24  - Alberto de Oliveira
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André 
Aparecido 
Bezerra 
Chaves

Ilustríssima Acadêmica Senhora Maria Zulema Cebrian, digníssima 
Presidente da Academia de Letras da Grande São Paulo,
Digníssimas autoridades presentes,
Digníssimos Acadêmicos presentes,
Senhoras e Senhores

 Até assumir a responsabilidade de ocupar a Cadeira 06 
desta Academia de Letras da Grande São Paulo, cujo patrono 
é o imortal Machado de Assis, minha trajetória como escritor 
mistura-se à memória e ao esquecimento. Portanto, são jus-
tificáveis os imediatos agradecimentos a todos os que, à suas 
maneiras e anônimos agora, contribuíram para que meu tra-
balho como escritor fizesse jus a compartilhar a mesa repleta 
de confrades e confreiras ilustres, cujo talento na composição 
literária é inegável.

 São-nos permitidos inúmeros prazeres nos hiatos das 
controvérsias do cotidiano, esta solenidade é uma experiência 
dessas. Não penso, contudo, que são apenas virtudes ou ca-
prichos da vida temporal; acredito em um Deus cujo poder se 
experimenta na prática do amor e no sentimento de bem-estar 
dele decorrente. Que a existência humana seja sempre um ins-
trumento de sua providência.

 Não percebo qualquer sentido oculto nas palavras sa-
gradas do Cristo, não encerram caminho secreto. Ensinar a 
seguir seus passos é obra de Pedro e Maria, meus pais, que 
soltaram minhas mãos ao perceberem maturidade na mente 
do filho, significante ao ponto de não cair na tentação das 
seduções mundanas e passageiras.

 Hoje, ao lado de Camila, pelo amor e companheiris-
mo incondicional, e ao carregar ao colo o pequeno Gael, a 
jornada tornou-se resoluta e serena.

 Quis o destino que no início de 2013 eu fosse sur-
preendido pela amizade. Cristina Toledo de Carvalho, com-
petente historiadora da Fundação Pró-Memória de São Cae-
tano do Sul, de quem tive a honra de tutelar estágio para sua 
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licenciatura anos antes na Escola Estadual Coronel Bonifácio 
de Carvalho, onde leciono com orgulho, convidou-me para 
constituir o Conselho Diretor dessa imprescindível institui-
ção, o que aceitei como convocação ao exercício de cidadania 
enquanto historiador.

 Foi onde construí amizade cordial com outros onze 
altivos cidadãos do colegiado e com a Presidente Sônia Maria 
Franco Xavier. Por convite, conheci seu marido, vereador e 
acadêmico Dr. José Roberto Espíndola Xavier. Não somente 
pelo gênio afável, ao ler seus livros, constatei sua sensibilidade 
para perceber a natureza misteriosa das manifestações da alma 
humana; sua clareza para explorar em minúcias as ansiedades, 
contradições e realizações dela; erudição para articular a Lín-
gua Portuguesa de modo a criar obras de engenho sublime. 
Caráter tenaz, expressão elegante, foi talvez a mútua admira-
ção e imediata confiança que o fez indicar meu nome para 
este sodalício, iniciativa à qual retribuo com honrada e notória 
gratulação.

 A paixão devastadora aos livros, sentimento que apro-
xima tantos à literatura, encontrou diferentes cursos nas histó-
rias individuais. Na minha, tem preponderância o papel dos 
professores. A eles, deixo o reconhecimento pela luta valorosa 
de suas vidas e gratidão eterna!

 À leitura, seguiu o estudo da literatura. Pela primeira 
vez, criou-se em minha mente claro quadro da História da 
Literatura Brasileira e Estrangeira. Fui apresentado às obras e 
análises de grandes nomes, a lista é longa, embora destaque o 
escritor de maior influência sobre mim: Joaquim Maria Ma-
chado de Assis.

 Nasceu em 21 de junho de 1839 em uma quinta do 
Morro do Livramento, cidade do Rio de Janeiro, filho do pin-
tor e dourador mestiço de negro e português Francisco José de 
Assis e da açoriana Dona Maria Leopoldina Machado de As-
sis. Maria José Mendonça, dona da propriedade, foi escolhida 
para madrinha. Ela cativou o garoto e o apresentou às letras 
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em sua biblioteca.

 Tinha apenas uma irmã, Maria Machado de Assis, 
dois anos mais velha, que faleceu em 1845, no mesmo ano 
da madrinha e com mesma causa mortis: sarampo. Em 1849, 
sua mãe faleceu de tuberculose. Cinco anos depois, seu pai 
contraiu novo matrimônio, Maria Inês da Silva foi o novo 
cônjuge. Boa madrasta a mulata. Trabalhava como lavadeira, 
cozinheira e doceira; esforçava-se para manter a casa em or-
dem quando o pai partia para o trabalho ao longe. Também 
zelava pela retidão moral e ética do garoto, então com onze 
anos, que retribuía ajudando-a na venda dos quitutes. 

 Neste mesmo 1854, Machado de Assis foi traba-
lhar na tipografia de Paula Brito, na atual Praça Tiradentes. 
Talento precoce, teve publicado em 3 de outubro de 1854 o 
soneto À Ilmaª. Srª. D.P.J.A. no Periódico dos Pobres. Infância 
não provida de riquezas, a ausência de educação formal não 
impediu sua ascensão social e artística, resultado de longa e 
séria dedicação, na qual as potencialidades do intelecto se so-
brepujaram à herança condicional do nascimento mestiço, a 
gagueira e a epilepsia.

 Primeiro aprendiz, depois tipógrafo, até revisor de 
Paula Brito, até os quinze anos de idade Machado de Assis 
passou a escrever regularmente para os jornais Aurora Flumi-
nense e O Paraíba de Petrópolis, além de colaborar com o Cor-
reio Mercantil. Ao longo da vida, Machado de Assis contribuiu 
com escritos primorosos a muitos outros jornais e revistas.

 Autodidata extraordinário, conseguiu manejar a lín-
gua portuguesa com talhe magistral ao exprimir suas ideias 
de maneira clara, exata e rica. Também dominava o espanhol, 
francês e inglês, tornando-se tradutor exímio de obras ma-
jestosas como Os Trabalhadores do Mar de Vitor Hugo, Oli-
ver Twist de Charles Dickens e O Corvo de Edgar Allan Poe. 
Quando sexagenário, manifestou interesse pelo grego.

 Crisálidas, livro de versos, foi sua primeira obra literá-
ria, publicada em 1864, ano da morte de seu pai. Cinco anos 
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depois, casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novais na 
capela particular da casa do Conde de São Mamede, no Cos-
me Velho. Companheira que viveu ao seu lado por trinta e 
cinco verões e estimulava imensamente sua carreira literária.

Fundou a Academia Brasileira de Letras em 1897 e foi o 
seu primeiro presidente; em seu discurso de inauguração dei-
xou claro aos acadêmicos que “a Academia nasce com a alma 
nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no 
meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige, 
não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vos-
sa constância”. 

 Em sua obra, que se estendeu por mais de dezoito mil 
páginas, não se contentava em desenvolver tramas ou poemas 
restritos às aparências, repleta de gestos medidos, bons e ho-
nestos; procura a verdade escusa na conduta humana: instin-
tiva, orgulhosa, egoísta, vaidosa, luxúria e raivosa. Contudo, 
escreveu com maestria gramática; enredo sem linearidade em 
função da análise da consciência humana; astúcia pendular 
entre humor e ironia.

 Seus romances iniciais - Ressurreição (1872), A Mão e a 
Luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878) - apresentam 
lineamentos do romantismo, embora já tenham a semente da 
força realista que se veria amadurecida em Memórias Póstumas 
de Brás Cubas (1881), Quincas Borba (1891), Dom Casmurro 
(1899), Esaú e Jacó (1904) e Memorial de Aires (1908).

 Como cronista, ousou sutileza em comentários de fa-
tos e situações de sua época, agregando valor inestimável a esse 
gênero literário, destacando-se aquelas escritas entre 1892 e 
1897 para o periódico Gazeta de Notícias, sob o título A Sema-
na. O tom reflexivo é encontrado também em sua obra poéti-
ca, tais como Círculo Vicioso ou Perguntas Sem Resposta. Ponto 
de interesse para Machado de Assis em sua mocidade foi o 
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teatro; mesmo sem a profundidade de outros gêneros literá-
rios, deixou peças interessantes como Quase Ministro (1864) 
e Os Deuses de Casaca (1866). Além de prefácios e ensaios, na 
crítica literária se fez presente demonstrando compreensão da 
importância das transformações de cada geração na realização 
da arte, como fez em Instinto de Nacionalidade (1873), A Nova 
Geração (1869) e O Primo Basílio (1878) sobre a obra homô-
nima de Eça de Queiroz.

 Foi como contista que atingiu valor descomunal. 
Quase a totalidade de seus mais de trezentos contos figura en-
tre as melhores criações de história curta da literatura nacional 
e universal em todos os tempos, das quais não é possível deixar 
de enfatizar O Alienista (1881) e A Cartomante (1884).

Machado de Assis faleceu na casa do Cosme Velho em 
29 de setembro de 1908, deixando como herança à humani-
dade sua obra literária como patrimônio cultural eterno. Com 
ele aprendi que não apenas a coragem enuncia uma possibi-
lidade de tornar público passagens da criação literária, confi-
denciais por natureza, mas anunciar que entre as prerrogativas 
de sentir-se vivo encontra-se o amor à arte da escrita.

Imprime dedicação à retórica. Esta, com a finalidade 
original de articular, de maneira clara, estratagemas para asse-
gurar a persuasão de ouvintes ou leitores para finalidades de-
terminadas, tornou-se, na literatura atual, algo mais delicado: 
o uso da habilidade com as palavras para presentear o leitor ou 
ouvinte com mensagens sensíveis o suficiente para tocá-los em 
sua humanidade.

Isso demonstra que a performance da linguagem (o 
estilo, como é notadamente conhecida) traduz a escolha do 
idealismo do sujeito que cria o discurso, no caso da literatura, 
o escritor.

 Tal discurso, longe passa do texto científico, funda-
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mentalmente claro, não contraditório, instrumental; o texto 
artístico parte da capacidade de ser composto por emoção, si-
nuosidade, calor, indefinição.

O século XX transformou a educação e a cultura. Pelo 
fato da educação ser incorporada à política pública e a cultu-
ra ser influenciada pelos meios de comunicação de massa, a 
literatura, antiga manifestação da “cultura de elite”, foi aco-
modada na “cultura popular” ao ponto de, no início do sé-
culo presente, encontrar o mercado de rede social e o livro 
digital através das editoras de pequena tiragem que coexistem 
às grandes corporações. De toda forma, a literatura avança e 
encontra novos apaixonados.

Diante deste quadro, concebi a ideia de tentar transmi-
tir meu idealismo democrático e humanista. Como encontrar 
um estilo de retórica sem me arriscar na estética da “indústria 
cultural”, que tem força para alienar o ser humano da pro-
dução intelectual de gabarito, despejando formas baixas de 
manifestação artística sobre a população, inclusive sufocando 
antigas formas de manifestação da cultura popular, tradicio-
nalmente puras e repletas de memória?

 Ítalo Calvino, proeminente escritor italiano e discípu-
lo do saudoso Jorge Luís Borges, escreveu cinco temas para 
conferências a serem realizadas na Universidade de Harvard 
em 1985. Quando estava por redigir o último texto, morreu 
subitamente. Os textos escritos foram publicados com o título 
Lezioni Americane – Sei proposti per il prossimo millenio, em 
1988. Este livro ficou marcado como sua herança na teoria 
literária, pois apresenta valores literários que ele gostaria de ver 
preservados no milênio que se anunciava.

Esses valores me orientaram na forma como o leitor oci-
dental, no século XXI, espera o texto: leveza como elementos 
narrativos com força suficiente para tornar a composição li-
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terária menos tensa no que se relaciona ao embate entre lin-
guagem culta e coloquial, além de encaminhar a trama com 
salutar controle das emoções até o limite das possibilidades; 
rapidez na continuidade lógica da narrativa, permeada pelo 
ritmo dos acontecimentos psicológicos e reais, o que poupa 
o leitor do marasmo nos detalhes insignificantes à trama, sem 
comprometer a qualidade da retórica; exatidão na boa defini-
ção do projeto da obra, na formação dos espaços e da trama, 
além da linguagem precisa; visibilidade enquanto equilíbrio 
entre a ótica sobre o mundo real de nossa época, a criação do 
universo ficcional e a retórica; multiplicidade, porque o dis-
curso literário deve ser enriquecido por uma trama elaborada 
a partir de meticulosa rede de personagens que entrelaçam fa-
tos, saberes e interesses reciprocamente condicionantes, cujo 
resultado seja caracterizado pela reconfiguração do entendi-
mento do leitor a cada novo contato. 

Lamento que o tema consciência jamais fosse escrito, po-
rém, seguindo a tônica de sua obra testamentária, imagino-a 
como a capacidade de ser e proporcionar o desenvolvimento 
da capacidade de conhecer as próprias ideias, estados mentais, 
percepções, sentimentos ou violações, em outras palavras, o 
esforço do escritor em abrir diálogo com seu espírito ou pro-
porcionar ao leitor que o faça, ampliando o conhecimento de 
si, julgando seus valores de maneira benevolente e crível.

 Sob a égide desses valores em meus livros, com humil-
dade, peço licença a todos os acadêmicos desta Academia e à 
memória dos acadêmicos que por aqui passaram, para sentar-
me em uma de suas cadeiras e me empenharei em compreen-
der a existência da linguagem coloquial, com sua importância 
histórica, pois apresenta-se como manifestação do ser huma-
no, que utiliza um conjunto de elementos (entre eles sons, 
palavras e gestos) para criar expressões mais complexas que 
as demais espécies animais, mas que tornam possível a vida 
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em sociedade, todavia, em senso comum; contribuir com a 
promoção e valorização da língua portuguesa normativa, fun-
damental para a perfeita compreensão das obras literárias que 
enobrecem a cultura, respeitando suas distâncias temporais e 
espaciais; ajudar na promoção da língua portuguesa normativa 
também para que o público abandone o véu de preconceitos e 
ideias vazias imanentes do coloquialismo habitual nas compo-
sições mais próximas do senso comum, presentes em inúmeras 
letras de músicas, textos jornalísticos, livros oportunistas, entre 
outros; cooperar na promoção da cultura e do saber do uni-
verso linguístico com ética, segundo os princípios morais que 
compartilhamos voluntariamente por sermos pessoas de bem; 
colaborar para manter intensa a memória de todos os escritores 
que, antes de mim, lutaram para vencer a monotonia e a dita-
dura estética na arte literária, quando o mundo se acinzentava 
e a esperança fenecia; construir, enfim, laços de amizade pelo 
amor que temos pela vida, pela sensibilidade, pela literatura e, 
completo, pela fé que temos na humanidade.

André Aparecido Bezerra Chaves
Cadeira 06  - Machado de Assis
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