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A academia de Letras da Grande são Paulo 
caracteriza-se pela qualidade específica de 
dedicação à literatura. Um ano consagrado a 
atividades culturais literárias e informativas 
com temas relevantes ao ano de 2017. Or-

gulhamo-nos em possuir as características necessárias para 
brindar, com engrandecimento cultural, aos que creem que 
a cultura é o pilar sustentador da esperança de um País me-
lhor para todos.

Mais um ano em que desfrutamos de grande satisfa-
ção com o resultado de nossas atividades literárias.

Baseados na vontade de realizar o crescimento da cul-
tura literária, lhes apresentamos a revista tamises Xv onde 
compilamos uma variedade temática, constituída a partir 
da demanda espontânea do trabalho de todos aqueles que, 
com sua persistência e determinação, pulsaram como cora-
ção desta Casa. encontraremos trabalhos literários, científi-
cos, informativos e poéticos, demonstrando a versatilidade 
e a criatividade no uso das Letras, uma batalha incansável 
para que a dedicação ao trabalho da academia de Letras da 
Grande são Paulo possa determinar: grandeza de objetivos 
e persistência no crescimento intelectual.

O ano de 2017 não apresentou um cenário diferen-
te do vivenciado em 2016. Contrariando as expectativas, 
mostrou-nos que, poderia ser ainda pior. sequenciaram-
se as dificuldades em todas as esferas políticas e sociais; a 
Nação segue achincalhada frente ao noticiário assustador 
transformando-nos em meros espectadores dessa falência 
moral, criando o derrotismo que abastarda a Nação. O 
estado segue à deriva, sem rumo e ao sabor dos aconte-
cimentos, envolvido num escândalo sem precedente, em 

Pronunciamento
Maria 
Zulema 
Cebrian

Presidente da 
academia de 
Letras da Grande 
sao Paulo
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que a maioria de seus representantes corrompeu-se, dei-
xando-nos pasmos diante de sua incompetência política e 
social. Políticos que se fazem surdos aos apelos dos cida-
dãos. seguimos sem rumo no emaranhado de falcatruas, 
corrupção. No entanto, nós escritores, somos sonhadores 
de um País melhor e, diante da adversidade, optamos pelo 
crescimento e oferecemos o melhor de nossa criatividade 
em cada página.

a revista tamises Xv nos permite apresentar a vi-
vência da arte em escrever, permitindo-nos vislumbrar um 
mundo com o mais alto grau de qualidade, atendendo às 
exigências transformadoras do poder da palavra escrita. 
Caminhar na direção certa, perseverantes e, inseridos de 
maneira íntima e particular a cada um, dentro do critério 
que permeia nossa trajetória: PrO BONO et BeLLO!

Meus agradecimentos a todos os Confrades que 
abrilhantaram esta edição.

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
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JANeIRo
recesso – o Conselho Fiscal da academia 
de Letras da Grande são Paulo — aL-
GrasP, reuniu-se no dia 16 de janeiro 
de 2017, às 14h30, em sua sede locali-
zada na av. Dr. augusto de toledo, 255, 
são Caetano do sul, para análise do Ba-
lanço Patrimonial e Demonstrativo anu-
al 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 2016.

29 de janeiro — lançamento do livro 
infantil, a segunda Chance, roberto de 
Carvalho, sócio Correspondente.

FeveReIRo 
9 de fevereiro – a academia de Letras 
da Grande são Paulo realizou a primeira 
reunião Mensal do exercício de 2017. 
Foram tratados e apresentados os ob-
jetivos para o ano em curso e as provi-

atividades realizadas 
em 2017

dências administrativas e operacionais 
necessárias, objetivando realizações de 
importância literária focadas no engran-
decimento da língua portuguesa.

11 de fevereiro —lançamento do livro, 
invisível Cativeiro, de roberto de Car-
valho, sócio Correspondente.

mARÇo
16 de março – a academia de Letras da 
Grande são Paulo, realizou um recital 
em homenagem ao Dia da Mulher e ao 
Dia Nacional da Poesia. Houve apresen-
tação de textos e poesias pelos acadêmi-
cos que acudiram ao chamado desta Casa.

ABRIl
27 de abril – realizou-se a reunião 
Mensal para tratar de assuntos da aca-
demia de Letras da Grande são Paulo, 
em reunião dos acadêmicos, passando 
informações gerais sobre planejamento 
das atividades da Casa.
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mAIo
25 de maio — a academia de Letras da 
Grande são Paulo realizou reunião de 
Diretoria, às 15h para discutir assuntos 
relativos a projetos do segundo semestre 
do ano de 2017.

25 de maio — a academia de Letras da 
Grande são Paulo, acolheu em sua sede a 
Dra. ely rozo Ferrari, educadora do ins-
tituto de estudos Brasileiros da UsP que 
nos brindou com a palestra: Padre vieira 
Hoje, uma conversa sobre livros raros.

29 de maio – lançamento do livro, se-
dução das Ofensas, de roberto de Car-
valho, sócio Correspondente.

JuNHo
09 de junho — lançamento do livro, 
entardecer, de Gioconda Labecca, ocu-
pante da Cadeira nº 30, patrono augus-
to dos anjos.

29 de junho — palestra ministrada pelo 
acadêmico Mário D’almas, ocupante 
da Cadeira nº 13, patrono alberto tor-
res sobre o tema Crises atuais no Brasil.

29 de junho — lançamento do livro, 
Crônicas Pedagógicas, de Clovis rober-
to dos santos, ocupante da Cadeira nº 
16, patrono euclides da Cunha.

 JulHo
13 de julho – lançamento do livro, Um 
Quarto vazio, de roberto de Carvalho, 
sócio Correspondente.

20 de julho – a academia de Letras rea-
lizou solenidade de Posse de ana Maria 
stoppa, que ocupou a Cadeira nº 09, 
patrono rinaldo Gissoni, escritor, poe-
ta e fundador da academia de Letras da 
Grande são Paulo – aLGrasP. após a 
solenidade a novel acadêmica brindou 
os convidados com livros de sua lavra: i 
antologia Projeto Primavera, Plante, O 
Planeta agradece! e Cristal – a Coruji-
nha Cantora.

27 de julho — a academia de Letras da 
Grande são Paulo realizou reunião de 
Diretoria, às 15h para deliberar sobre as-
suntos administrativos e financeiros.

AGoSTo
11 de agosto — reunião para celebrar o 
36º aniversário da academia de Letras 
da Grande são Paulo.

31 de agosto — a academia de Letras 
da Grande são Paulo realizou reunião 
de Diretoria, às 15h para discutir so-
bre o regulamento da i antologia des-
ta Casa com lançamento para o ano de 
2018.
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SeTemBRo
28 de setembro — a academia de 
Letras da Grande são Paulo realizou 
reunião de Diretoria, às 15h para 
agendamento das atividades de encer-
ramento do ano de 2017.

28 de setembro — palestra ministrada 
pelo acadêmico Flávio Melo, ocupante 
da Cadeira nº 02, patrono Olavo Bilac 
sobre o tema Literatura Contemporânea.

ouTuBRo
19 de outubro — a academia de Letras 
da Grande são Paulo realizou reunião 
de Diretoria, às 15h para determinar 
as datas de lançamento da publicação 
anual da revista tamises e Jantar de 
Confraternização.

26 de outubro — Palestra ministrada 
pelo acadêmico Humberto Domingos 
Pastore, ocupante da Cadeira nº19, pa-
trono Dom aquino Correa sobre o tema 
“Palavras que perdem seus significados 
originais”

NovemBRo
30 de novembro – a academia de Letras 
da Grande são Paulo realizou o lança-
mento da revista tamises Xv.

Maria Zulema Cebrian
Presidente da academia de Letras da Grande sao Paulo

DeZemBRo
15 de dezembro – a academia de Letras 
da Grande são Paulo realizou nesta data 
seu Jantar de Confraternização e encer-
ramento das atividades de 2017.
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 No ano de 2016 a ACADemIA De leTRAS 
DA GRANDe SÃo PAulo, através de intercâmbio 
cultural, divulgou sua revista Tamises nº 14 com diver-
sas academias de Letras do Brasil, jornais, jornalistas, 
entidades de classe, e, visitantes.

intercâmbio 
Revista 
Tamises 
n° 14

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;
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.
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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;
sesi - Centro de atividades “albano Franco” - são Bernardo 
do Campo - sP | sr. sergio B. Moretti - Diretor;
sesi - Centro de atividades “Ministro raphael de a. 
Magalhães” - Mauá - sP | sr. Thiago de Castro alves - Diretor.
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É a f esta nacional espanhola. sua origem é 
provavelmente cretense. sabe-se que este 
povo brincava de pular os touros e a espa-
nha adota esta modalidade incrementando 
e modificando-a de forma notável. esta luta 

entre o homem e o touro são características de alguns po-
vos mediterrâneos.

a arte da tourada está arraigada na espanha há mui-
tos séculos.

a tourada, como é conhecida, remonta dos finais do 
século Xvii e princípios do século Xviii, evoluiu a partir 
de diferentes escolas, das quais se destacaram a Sevillana e 
a Navarra. em 1701, em Bayona realiza-se uma corrida de 
touros navarros em homenagem a Felipe v que tomaria 
posse do trono da espanha. Pela primeira vez se exibem 
os lances de capa, dando origem a tourada atual. Goya 
imortalizou este momento em uma água forte. 

É na primeira metade do século Xviii que nascem 
os grandes pais da tauromaquia: Joaquín rodríguez Cos-
tillares, José Delgado Guerra Pepe-Hillo e Pedro romero.

Desde então e até os nossos dias, este espetáculo, sem 
igual no mundo, onde o homem arrisca a vida, desatando 
paixões em um ritual de arte e morte, formando parte da 
cultura universal e servindo como base para outras ma-
nifestações culturais como a literatura, pintura, escultura, 
música, cinema. artistas de renome dos últimos séculos 
fixaram seu olhar sobre a tauromaquia para desenvolver 
suas atividades artísticas: Goya, Mariano Benlliure, José 
Ortega y Gasset, Pablo Picasso, ernest Hermingway, Or-
son Welles e vicente Blasco ibañez.

TAUROMAQUIA
a arte de tourear Maria 

Zulema 
Cebrian
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História

La Plaza de Toros

Na idade Média o exercício de lide com reses bravas 
realizava-se em espaços abertos localizados normalmente 
fora das muralhas dos povoados ou, excepcionalmente 
dentro dos núcleos urbanos, lugares públicos que eram 
preparados com esta finalidade. aos poucos prevaleceu o 
processo de montar e desmontar as plazas provisórias, com 
armações em madeira, que delimitavam e fechavam o es-
paço onde as reses eram soltas.

 Porém a frequência com que estas festas eram con-
vocadas durante os séculos Xvi e Xvii fez com que se 
pensasse no trabalhoso processo de preparação, levando 
as principais cidades a desenhar e construir grandes plazas 
públicas rodeadas de portais e balcões o que permitia a 
contemplação de qualquer espetáculo apresentado em seu 
interior, sem que houvesse a necessidade de montar e des-
montar a cada acontecimento.

Desta forma em 1617 o rei Felipe iii ordenou ao 
arquiteto madrileno Juan Gomez de Mora o projeto e 
construção da atual Plaza Mayor, cuja estrutura solene e 
belíssima foi imitada por todas as grandes urbes e inclusive 
por algumas pequenas cidades que tinham como tradição 
a celebração dos festejos em vias públicas.

antes do final do século de ouro, já haviam sido 
construídas plazas de toros permanentes em Zaragoza 
(1764), ronda (1785) e aranjuez (1796). No começo do 
século XiX construíram-se as de valência e Cádiz (1802) 
e, ao final deste século a de Múrcia (1886), com capacida-
de para dezoito mil espectadores convertendo-se no maior 
recinto taurino do seu tempo.

atualmente as Plazas de toros são recintos construí-
dos especificamente para espetáculos taurinos, no entanto, 
hoje são permitidos outros espetáculos.

Possui arquitetura singular – baseada normalmente 
em cânones estéticos tradicionais e adaptados perfeita-
mente às necessidades da corrida de touros e dos espec-
tadores. são edificações circulares e descobertas, embora 
haja exceção em ambas características.
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 La Plaza de toros como é chamada está dividida em 
várias partes: arena, ruedo, zona central — onde acontece 
a tourada— ao redor do ruedo está el callejón, onde se en-
contram os toureiros e pessoas diretamente relacionadas.

 as Plazas de Toros têm, quase sempre, um museu taurino, 
um salão de exposições e conferências e uma sala especialmente 
preparada para os representantes dos meios de comunicação.

Possuem os lugares para o público, que geralmente se 
dividem em entradas de tendido, palco, grada y andanada, 
com preço variável em função da porção de sol ou sombra 
que receberão durante o desenrolar de cada festejo.

El Toro de Lidia

O touro bravo, é uma raça característica de bovinos 
que existia apenas na Península ibérica, no sul da França 
e países da américa Latina e que os espanhóis exportaram 
depois do descobrimento da américa.

sua origem remonta de cinco milhões de anos, quan-
do já existiam ramificações de raças distintas de bovinos, 
capra, antílope e o gado atual. estas características podem 
ser apreciadas nos desenhos feitos pelos homens da idade 
da Pedra, através da arte Paleolítica. Os primeiros regis-
tros históricos onde são mencionados aparecem em códi-
gos assírios, 1000 anos antes de Cristo e fazem referência a 
estes animais selvagens.

Na espanha, o touro viveu em estado semisselvagem 
até o século Xvii. O touro atual, é o resultado de um 
trabalho de seleção efetuado desde o princípio do século 
Xviii pelos criadores de gado das diferentes regiões es-
panholas por provas da bravura dos touros determinan-
tes para eleger, para reprodução, exemplares que deveriam 
possuir determinadas características que permitissem o 
exercício da lide, ou seja, respondessem às diversas etapas 
da corrida, desde a sua saída ao ruedo até o momento em 
que o Maestro o mata e é arrastado pelas patas.

a bravura do touro é medida pelo seu instinto de-
fensivo, ou ainda, pelo instinto de liberação que manifesta 
através de uma reação de caráter voluntário diante de um 
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estímulo exterior. O touro responde por reflexo mediante 
dois componentes distintos: um de excitação e o outro mo-
tor, mostrados por reações externas precisas e ordenadas.

 a casta corresponde ao genótipo do touro, o que sig-
nifica a sua construção orgânica, estrutura e a funcionalidade 
de cada animal, compreendendo, também, todos os fatores 
hereditários. atualmente 90% das divisões existentes proce-
dem todas de uma única casta, a andaluza de vistahermosa.

O garbo corresponde ao fenótipo, a aparência exter-
na e o comportamento do animal. É o conjunto de caracte-
rísticas físicas de apreciação visual que julgam seu aspecto, 
porte e prováveis condições para a lide. são classificados 
pelo seu tamanho, sua aparência, pela forma e disposição 
da cabeça e dos chifres ou pela disposição e tamanho do 
rabo. também reconhecidos pela pelagem denominadas 
capas ou pintas que podem ser simples ou mistas, assim 
como particularidades na cabeça, olhos e extremidades.

A Tourada

El Traje de Luces

traje usado pelos toureiros a pé. seu nome deve-se 
aos efeitos brilhantes que seus adornos produzem ao re-
fletir a luz. até o século Xviii eram confeccionados em 
camurça, porém desde aquela época e até hoje, são feitos 
de seda e bordados com ouro e prata. O “traje de luces” 
compõe-se de: Montera: um dos elementos do vestuário 
que mais evoluiu. Chaquetilla: jaqueta curta até a cintura. 
verdadeira obra de arte, ricamente adornada com presilhas 
de ouro e prata. Das ombreiras caem borlas. É rígida e as 
axilas são abertas para facilitar os movimentos do toureiro. 
Taleguillla: calça justa até os joelhos e presa com suspensó-
rios. Na parte inferior é ajustada com colchetes. também 
usam uma faixa como adorno. Medias: geralmente cor de 
rosa, e por baixo vestem meias brancas. Coleta: rabo de 
cavalo — moda antiga do século Xvii, cujo objetivo hoje 
é sustentar a monteira. em sua maioria, apliques. Cobain: 
fita muito fina, geralmente preta, amarrada como grava-
ta. Camisa: branca e enfeitada com babados na parte da 
frente. Capote de paseo: na forma de capote e um pouco 



Tamisesr e v i s t a 33

menor, costuma ser a peça mais luxuosa do vestuário do 
toureiro. adornados com motivos diferentes que incluem 
figuras religiosas. Machos: borlas com as quais se ajusta a 
taleguilla. Zapatillas: são pretas, sem salto e solado espe-
cial para evitar escorregões, enfeitadas com laço. El capote: 
tecido de fibras sintéticas muito pesado com formato de 
capa, usado para tourear e enganar o touro. La muleta: 
capa mais leve e pequena que o capote, de cor vermelha, 
utilizada durante a lide para amenizar e orientar a inves-
tida do touro. Estoque: espada, com a ponta ligeiramente 
curvada e usada para matar o touro.

El Paseíllo

É o passeio que as “cuadrillas” realizam pelo circuito 
da praça com o objetivo de apresentar-se perante o presi-
dente da corrida. O passeillo está regulamentado da seguin-
te forma: na primeira fila se colocam os três matadores: à 
esquerda o mais antigo, à direita o segundo por ordem de 
antiguidade e no centro o novato. Flanqueando os mata-
dores se encontram os alquacilillos a cavalo. segunda fila os 
três subalternos do matador mais antigo. terceira fila os três 
subalternos do segundo matador em antiguidade. Quarta 
fila se colocam os três subalternos do matador mais novato. 
Quinta fila dois picadores, a cavalo, do matador mais vetera-
no. sexta fila a cavalo os dois picadores do segundo matador 
em antiguidade. sétima fila a cavalo, os dois picadores do 
matador mais novato; fecham o paseíllo os mono-sábio —
ajudantes do picador— e os componentes da praça.

El Toreo a Capote

O capote serve tanto para o matador como para os 
subalternos, ao receberem o touro no circuito utilizam-
no tanto para lances artísticos como de luta. em razão 
do peso, o capote deve ser segurado com as duas mãos, 
utilizando-o em todas lides que implicam em correr em 
direção aos chifres do touro, parar, fixar e deixá-lo pronto 
para todos os lances da lide.

O Toreo a capote é sumamente espetacular e seus 
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principais lances são: La Verónica: este nome é uma ho-
menagem a verônica da Bíblia quando mostra o rosto de 
Jesus Cristo estampado no pano. La Media Verónica: va-
riante da Verónica onde o toureiro apenas passa o capote 
sobre os chifres, recolhe-o pelas costas, obrigando o touro a 
dar um giro em sua volta. Costuma ser a forma de rematar 
uma série de Verónicas Largas: lances nos quais o toureiro 
solta o capote de uma mão. Ganira: passe que é realizado 
com o capote agarrado pelas costas, uma mão recolhida na 
cintura e a outra estendida ao touro. Chicuelina: inventado 
pelo mestre Cichuelo, é um dos passes mais repetidos. O 
toureiro sinaliza como se fosse realizar uma Verónica, porém 
quando o touro enfia a cabeça, gira no sentido contrário ao 
do animal. Porta gayola: o touro é recebido de joelhos pelo 
toureiro assim que sai dos currais, uma maneira de demons-
trar coragem. Um ato perigoso, mas, espetacular. Faroles: o 
toureiro passa o capote por sobre sua cabeça e gira o corpo 
para se situar diante do touro e terminar o lance.

Primer Tercio

Suerte de Varas

realiza-se a cavalo e serve para medir a bravura do 
animal, assim como para dosar suas forças durante a lide. 
O picador se serve da “puya” para fazer o touro sangrar 
e comprovar sua reação diante do castigo. também di-
minui a agressividade da sua investida. a indumentária e 
os instrumentos do picador são: Castoñero: chapéu rígido 
confeccionado com pele de castor na cor mel; Chaquetilla: 
bordada em ouro, porém sem presilhas. tem protetores; Cal-
zona: curta, fabricada em camurça na cor bege; Puya: colo-
cada no extremo de uma vara tem a forma de uma pirâmide 
triangular; Peto: proteção do cavalo, confeccionada com lonas 
impermeabilizadas, recheada com algodão; Hierros: são as ar-
maduras utilizadas para proteger as pernas do picador. Na 
perna esquerda, são mais curtas, impedindo que a investida 
do touro esmague a perna contra as tábuas. a direita, conhe-
cida como “mona”, protege-a das cornadas do touro.

O desenvolvimento da sorte divide-se em três etapas 
básica: cita, encuentro y salida.
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Segundo Tercio 

 Banderillas

 O tercio de banderillas é um dos momentos mais 
espetaculares da corrida e acontece assim que os picadores 
deixam a arena (ruedo).

assim como no primer tercio de varas tem como finali-
dade o castigo e debilitar o touro com o objetivo de avaliar 
sua bravura. este segundo tercio pretende reanimá-lo ou 
alegrá-lo (alegradores são também chamados as banderillas) 
sem tirar-lhe as forças. até a metade do século Xviii eram 
colocadas uma a uma e a qualquer momento da lide, mas 
desde então são colocadas aos pares e em três ocasiões.

 a incumbência de banderillar está destinada aos 
subalternos, que também são chamados de banderilleros, 
ainda que em determinadas ocasiões é o próprio matador 
que realiza a sorte. É bastante arriscado.

Tercer Tercio ou Tercio de Muerte

O momento supremo

este último tercio de lide consiste na preparação do 
touro para a morte. O toureiro, apenas munido da muleta 
— capa encarnada e um estoque, toureia o enorme e perigo-
so animal que tem à sua frente, com o objetivo de criar uma 
lide artística e bela. É a parte importante da lide, momento 
em que o Maestro dará prova da sua habilidade e arte.

É o momento mais perigoso de toda a lide pois o 
toureiro aproxima-se dos cornos do touro e arrisca-se se-
riamente a levar uma cornada.

a sua sorte deverá ser oferecida a alguma pessoa, é na 
Faena que este costume está arraigado fortemente. além 
do que, é obrigatório oferecer a morte do primeiro tou-
ro ao presidente da corrida, uma tradição que se mantém 
desde o início dessas festas no século Xvii.

Quando o toureiro requisita os trastos de matar, leva 
a muleta — capa encarnada — e o estoque seguros pela 
mão esquerda, a montera na direita e encaminha-se em di-
reção à pessoa a quem quer dedicar sua proeza. ao chegar 
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à sua frente, descoberto e com o braço direito estendido 
formulará a dedicatória, depois disto atirará a montera à 
arena por sobre o ombro. Diz a tradição que é sinal de 
bom augúrio que a montera fique boca abaixo e mal au-
gúrio se cair boca acima. Caso isto aconteça o toureiro 
colocará a montera como deve ficar: boca abaixo.

Foi Joaquín rodríguez Costillares quem primeiro 
deu importância à faena, transformando-a no momento 
mais importante e artístico da lide de um touro.

É durante a Faena e fazendo uso da muleta que o 
Maestro alcança um maior acoplamento com o touro, rea-
lizando passes mais ajustados e percebidos na lide.

 Uma vez realizada a Faena artística com o touro, 
fatigado e quebrantado chega o momento supremo de 
dar morte ao touro. esta é sempre realizada pelo Maestro 
(motivo pelo qual também são chamados matadores) e é o 
ponto culminante da lide.

 são sempre realizadas de frente para o animal e o ob-
jetivo é introduzir o estoque no buraco das agulhas para levá
-lo à morte o mais rápido possível. Há maneiras diferentes 
de realizar esta sorte: Recibiendo: é a forma mais primitiva 
de matar os touros. Volapie: é a forma de matar os touros 
parados e já sem força. El encuentro: arremetem touro e tou-
reiro para encontrarem-se no meio do caminho.

O que segue na sua totalidade não pode ser comen-
surado, pois tudo que ocorre ou pode ocorrer na plaza, 
durante a lide, resulta incompreensível, pelo inusitado dos 
acontecimentos que o expectador poderá presenciar em 
uma tarde de toros.

 soam clarins e ouve-se o passo doble, o toureiro dá 
a volta na arena, arrasta a capa e segura em suas mãos uma 
ou duas orelhas do touro.

a plateia grita Olé!!!!

Maria Zulema Cebrian
Cadeira 03 – Patrono Guilherme de almeida
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No estudo “Formação da Literatura Brasi-
leira – Momentos Decisivos”, o Profes-
sor antônio Cândido de Mello e souza 
identifica como momento gênese da lite-
ratura genuinamente brasileira o período 

entre a segunda metade do século Xviii e a primeira me-
tade do século XiX. identifica nele três elementos funda-
mentais: o conjunto de escritores com alguma consciência 
de seu papel, que trabalhavam em certa continuidade lite-
rária; um conjunto de leitores, com diversas características 
de gosto sem o qual os primeiros não viveriam; um estilo 
de composição literária que os ligava1. em outras palavras, 
uma sociedade possuidora de cultura literária.

Um século depois, a literatura comparada passou 
a corroborar no entendimento dessa cultura literária. O 
contato entre manifestações literárias de inúmeros países 
(cada qual com características históricas e culturais pró-
prias), influição entre idiomas, a troca de ideias e influên-
cia de estilo dele decorrentes, demonstram que a literatura 
busca dois caminhos do pensamento e escrita ficcional: as 
especificidades individuais ou locais; a natureza humana2. 

Nesse início de século XXi, a Globalização ampliou 
a cultura literária. Cresceu o número de livrarias e dispo-
nibilizou-se o acesso de obras literárias pela internet (na 
aquisição de livros de papel ou digitais, ou ainda de livre 
acesso em PDF); aumentou o número de escritores (os do-
nos dos textos) e de editoras (as proprietárias dos livros); 
as traduções melhoraram em quantidade e qualidade; a 
1 sOUZa, antonio Cândido de Mello e Formação da literatura Brasileira – momentos 
Decisivos, Livraria Martins editora, são Paulo, 1959, 2ª edição.
2 BrUNeL, P.; PiCHOis, C.; rOUsseaU, a.M. Que é literatura Comparada?, editora 
Perspectiva, scientia et Labor – editora da UFPr, editora da Universidade de são Paulo, são 
Paulo e Curitiba, 1990.

HUMaNiDaDe OU 
MONstrUOsiDaDe?
a engenhosa ablepsia criada 
saramago e o vampirismo cativante 
elaborado por Meyer

André 
Aparecido 
Bezerra 
Chaves
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escolaridade foi disponibilizada, especialmente pela ação 
do estado, a um número maior de pessoas, especialmente 
as de menor poder aquisitivo ou refino cultural.

torna-se viável e pertinente, portanto, percorrer o 
tema do problema do isolamento ou individualismo hu-
mano no mundo atual a partir da leitura das obras de dois 
escritores estrangeiros, um elogiado e reconhecido pela 
crítica literária e pelo mundo acadêmico, outro, exaltado 
pelo público juvenil, sucesso de vendas.

José de sousa saramago (1922 – 2010) lançou o livro 
“ensaio sobre a cegueira” pelo editorial Caminho de Por-
tugal em 1995, editado no Brasil com o mesmo título pela 
editora Companhia das Letras no mesmo ano. sua adap-
tação para o cinema ocorreu em 2008, sob a direção do 
brasileiro Fernando Ferreira Meirelles, através da twentieth 
Century Fox Film Corporation, sob o título “Blidness”. 

entre outros distintos comentários e profundas aná-
lises feitas por estudiosos da literatura a essa obra3, chamou 
minha atenção a forma como o escritor, contemplado com 
o Prêmio Nobel de Literatura em 1998, desenvolveu a tra-
ma da narrativa disposto a expressar, através de metáforas 
subentendidas, como o ser humano pode perder gradati-
vamente a razão nas relações sociais ao ponto de anular 
princípios morais e legais, ao ponto de destruir outro igual 
para garantir sobrevivência. 

a narrativa apresenta um homem que dirige seu car-
ro e, repentinamente, se torna o paciente número 1 de 
uma doença que o impede de enxergar. ao contrário da 
escuridão da cegueira normal, essa é branca, definida como 
“mar de leite”. as múltiplas éticas, não incomuns contra-
ditórias, do mundo contemporâneo aparecem nas atitudes 
tomadas pelas pessoas saudáveis (solicitude, roubo, impaci-
ência, desprezo, amizade, entre outras) diante da misteriosa 
patologia apresentada pelo primeiro enfermiço.

Doravante, a doença torna-se epidêmica. incapaz de 
3 PraXeDes, Walter Ensaio sobre a cegueira: a cegueira como metáfora no livro de José 
saramago in Revista espaço Acadêmico, Número 88, ano viii, setembro de 2008, UeM 
- Universidade estadual de Maringá, http://www.espacoacademico.com.br/088/88praxedes.
htm, acessado em 02/01/2016. PassOs, rodolfo Pereira, Ensaio sobre a cegueira e a fragilidade 
do ser: os cegos errantes de saramago in Revista estação literária, volume 10C, fevereiro 
de 2012, UeL - Universidade estadual de Londrina, pp. 246 – 259, http://www.uel.br/pos/
letras/eL/vagao/eL10C-art18.pdf, acessado em 0201///01/2016.
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enfrentá-la de maneira eficiente, o estado isola dezenas de 
pessoas infectadas em um prédio abandonado onde, para 
sobreviver, esquecem as leis (regras jurídicas) e desmante-
lam a moral que rege a coletividade. Os instintos primor-
diais animalescos do ser humano se afloram ao ponto de 
menosprezar a razão e destruir a dignidade.

Depois de inúmeras situações degradantes, os cegos 
conseguem sair do prédio e ganham as ruas da cidade. 
Percebem que se ergueu o caos: sem técnica para cultivar 
ou tratar o próprio alimento, as pessoas cegas saquearam 
o que puderam em casas e estabelecimentos comerciais, 
sempre com a intenção de sobreviver. aquela sociedade 
se tornou nômade atrás de água, comida, abrigo, enfim as 
condições mínimas de sobrevivência. 

Contudo, tão repentina como chegou, a epidemia se 
foi, e aos poucos, o contrato social foi renovado na socie-
dade, as regras morais e jurídicas voltaram a fazer sentido, 
e puderam ver o caos causado pela cegueira4.

Como demonstrou esse breviário da trama, o escri-
tor, enquanto porta-voz crítico da época e da sociedade que 
se depara, demonstrou que se vive um momento histórico 
no qual o ser humano se individualiza cada vez mais e cria 
grande insensibilidade ou indiferença diante das necessida-
des dos outros. em outras palavras, dissolve-se a humanida-
de e se reforça a monstruosidade egoísta que o ser humano 
pode criar para vencer o desafio da própria existência.

Contudo, a mente criativa do escritor também pode 
conceber trama contrária. Desde que abraham stoker, dito 
Bram stoker (1847 – 1912), apresentou ao mundo literá-
rio sua obra mais conhecida, o romance epistolar “Drácula” 
em 1897, publicado pela editora archibald Constable and 
Company, a figura do vampiro descreve exatamente, tam-
bém de maneira metafórica, que tipo de monstro pode se 
tornar o ser humano voltado ao egoísmo irrestrito. 

O mundo contemporâneo seria capaz de produzir 
criaturas que usam seus poderes sobrenaturais (metáfora 
da razão humana, capaz de criar indefinidamente), para 
sobreviver, que suga o sangue de suas vítimas (metáfo-
4 saraMaGO, José ensaio sobre a cegueira, editora Companhia das Letras, são Paulo, 
1995.
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ra da energia dos seres humanos, explorados de todas as 
maneiras, não apenas no trabalho), nunca trabalha para 
desfrutar os “prazeres” de sua existência e que tem medo 
justamente de símbolos (como a cruz) de instituições que 
defendem justamente a moral e a ética (as religiões) entre 
os seres humanos5.

sthephenie Meyer (nascida stephenie Morgan em 
1973) lançou o livro “twilight” (“Crepúsculo”6) pela edi-
tora Little, Brown and Company dos estados Unidos em 
2005, no qual inverteu a situação. Foi adaptado para o 
cinema em 2008 sob a direção de Helen Catherine Har-
dwicke, através da temple Hill entertainment, imprint 
entertainment, DMG entertainment e Maverick Films. 
essa obra abriu uma sequência de mais três livros que 
compuseram uma saga homônima, a saber: “New Moon” 
(“Lua Nova”7) de 2006, adaptado para o cinema em 2009 
sob a direção de Chris John Weitz através da temple Hill 
entertainment, imprint entertainment e sunswept en-
tertainment; “eclipse” (“eclipse”8) de 2007, adaptado 
para o cinema em 2010 dirigido por David slade através 
da temple Hill entertainment, imprint entertainment, 
sunswept entertainment e Maverick Films; e “Breaking 
Dawn” (“amanhecer”9) de 2008 adaptado para o cinema 
em duas partes, a primeira em 2011 e a segunda em 2012, 
dirigidos por Bill Condon através da temple Hill enter-
tainment e sunswept entertainment.

O enredo do primeiro livro, eixo para os demais, 
gira aparentemente em torno da personagem adolescente 
isabella swan (ou simplesmente Bella), que deixa a mãe e 
o padrasto na cidade de Phenix e se muda para Forx, con-
dado isolado no norte do país, a fim de viver junto ao pai. 
Na escola onde cursa High school é paquerada por vários 
rapazes, mas se apaixona por edward, da família Cullen. 
após vários acontecimentos inusitados, descobre que ele é 
vampiro, assim como toda sua “família”.

essa “família” de vampiros foi “organizada” pelo 
vampiro Carlisle, por isso chamado “pai”. Penso nessa 
5 stOKer, Bram Drácula, Barnes & Noble, New york, 2015.
6 Meyer, stephenie Crepúsculo, editora intrínseca, rio de Janeiro, 2009.
7 ________________ lua nova, editora intrínseca, rio de Janeiro, 2009.
8 ________________ eclípse, editora intrínseca, rio de Janeiro, 2009.
9 ________________ Amanhecer, editora intrínseca, rio de Janeiro, 2009.
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personagem como peça central da obra, pois inverte a 
imagem do vampiro: sendo mais velho entre os “transfor-
mados” através de suas mordidas, estrutura uma “família”, 
núcleo social onde, em tese, se formam os laços afetivos e 
morais mais fortes do ser humano; optou por viver com 
sua “família” em uma casa afastada na cidadela de Forx por 
ser núcleo urbano discreto, ter pouca luz solar, ambiente 
capaz de manter sua “família” em discrição. ensinou seus 
“familiares” a se alimentarem do sangue de animais silves-
tres locais para evitar atacar seres humanos e serem desco-
bertos. exerce o ofício de médico, em vez de tirar as vidas 
de outros seres humanos, trabalha para salvá-las. Zela pela 
estabilidade familiar, especialmente quando Bella a eles se 
integra e passa a ser caçada por outros vampiros estranhos 
ao grupo.

a ideia literária, que conquistou o público, especial-
mente após o primeiro filme, foi a humanidade e o zelo 
pelo próximo que os vampiros da família Cullen adquiri-
ram. Como é difícil assimilar essas virtudes morais e éticas, 
somente com o exercício da razão, das palavras corretas e 
das ações altruístas, podem ser atingidas. são atitudes in-
dependentes, reforçadas pelo convívio, que transformam 
natureza monstruosa em compaixão humana.

Pode-se perceber que os dois autores escolheram 
como tema a crítica da degradação moral e a ética corrup-
ta da humanidade contemporânea através da construção 
ficcional em níveis diferentes de normatização e habilida-
de no idioma, para salientar a necessidade dos leitores em 
reconstruir o ambiente que o cerca, início da transforma-
ção maior, da humanidade e de todo o planeta.

em última palavra, cada escritor, no uso de sua liber-
dade de composição literária, observa que, no momento 
em que a humanidade ultrapassa sete bilhões de indivídu-
os, ainda existe uma esperança capaz de tornar o convívio 
harmônico entre todos: o amor.

André Aparecido Bezerra Chaves 
Cadeira 06 – Patrono Machado de assis
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o sacerdote antonio vieira tornou-se um 
dos maiores pregadores sacros e escrito-
res da Língua Portuguesa. Nascido em 
Lisboa (1608), veio com sete anos para 
o Brasil, fixando-se em salvador, Bahia, 

estudando no Colégio dos Jesuítas. Foi pregador da Corte 
de D. João iv, fez sucesso em roma e faleceu aos quase 90 
anos, na Bahia, em 1697. vieira teve a virtude e a coragem 
de confrontar a inquisição de Portugal, na defesa dos cha-
mados cristãos-novos, os judeus “convertidos” ao Catoli-
cismo. Foi expulso do Maranhão por criticar a escravidão 
imposta pelos colonos aos índios e, assim, foi proibido de 
pregar e condenado à prisão domiciliar.

Como sempre ocorria antigamente, vieira possuía 
uma vasta cultura universal; tinha veias política e eclesi-
ástica acirradas. Fora do Brasil, vieira fez pregação mar-
cante na Capela de Lisboa, a exemplo do sermão Semen 
est verbum Dei, ou seja, a semente é a Palavra de Deus 
(Mateus 13). Creio que, nos meios evangélicos do Brasil, 
quem mais se aproximaria do seu estilo seria o cultíssimo, 
piedoso e saudoso Pastor Batista, Dr. Rubens Lopes (1914-
1979), da igreja Batista em vila Mariana, são Paulo, Ca-
pital (ouça-o no youtube). sim, ambos dominavam com 
competência, eloquência e maestria a “última flor do Lácio, 
inculta e bela”, cantada pelo príncipe dos poetas, Olavo 
Bilac, a língua portuguesa; ambos mantinham, na comu-
nicação, nas pregações, o brilhantismo da oratória, com 
uma mistura de recursos de retórica, homilética, gramáti-
ca, lógica, filosofia e Bíblia e a firmeza nos fatos da vida, no 
contexto de uma cultura universal (conveniente lembrar 
que, hoje, a beleza da pregação não é mais pautada por 
tais parâmetros, exceção à Bíblia e a outros recursos prá-

UM serMÃO De 
vieira NO CONteXtO 
Da esCravatUra 
BrasiLeira

Agnaldo 
Leite do 
Sacramento
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ticos; no entanto, a sede do povo deve ser provocada para 
se ouvir a voz de Deus comunicada com firmeza, clareza, 
simplicidade e unção!).

 O auditório de vieira era complexo e delicado (ano 
de 1633); ele vivia no meio da escravidão brasileira; o seu 
auditório era composto por escravos, senhores e feitores, 
no seu proferido sermão XXvii. e aqui, diga-se de pas-
sagem, já havia uma espécie de possível gratificação aos 
negros escravos que, arrancados da sua terra à força, “se-
riam beneficiados com o recebimento da Religião Católica” 
e, certamente, não seriam mais pagãos, embora escravos. 
a vigilância severa e rigorosa dos senhores sobre a men-
sagem de vieira criava muita tensão no auditório, pois, 
facilmente, “os donos do poder” mandariam informações 
circunstanciadas para Portugal, como ocorreria mais tar-
de, no estado do Maranhão.

 Não obstante a brilhante inteligência de vieira, 
como sempre ocorre, o ser humano é falho. analise o lei-
tor mesmo a proposta ou proposição do seu discurso, no 
parágrafo 439 do citado 27º sermão: “E reduzido a poucas 
palavras, será este o meu assunto: que a vossa irmandade da 
Senhora do Rosário vos promete a todos uma carta de alfor-
ria, com que não só gozeis a liberdade eterna na segunda 
transmigração da outra vida, mas também vos livreis nesta 
do maior cativeiro da primeira”.

Convém lembrar que o sermão é extenso e disposto 
em oito partes. Mas, para resumir, deve-se citar que todos 
os negros, e como sói acontecer no espírito religioso, des-
pidos da realidade do evangelho da Bíblia, automatica-
mente, faziam parte ou tinham como ‘Padroeira dos Ne-
gros’ a “senhora dos rosários”, que seria a única salvação 
deles! (Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo 
do Pelourinho/Bahia, declarada patrimônio mundial pela 
UNESCO).

 Preliminarmente, deve-se ressaltar de que havia a 
estranha e generalizada ideia teológica que a cor preta era 
a cor do pecado, colocação essa erroneamente atribuída ao 
filósofo aristóteles, todavia, é necessário esclarecer que tal 
ideia não partiu dele, mas, sim, de teólogos da idade Mé-
dia, no raciocínio errado de que Cão (no hebraico, Hámm 
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(   ), quer dizer ‘quente’ - Cf. Gênesis 10:1) significaria 
“negro”, “preto”, o que não é verdade, pois o hebraico é 
uma língua lógica, e se Deus tivesse tal intenção, o nome 
dele seria “shahor” (rwxs), negro, ou mesmo “kushi” (    - 
Jeremias 13:23), kushito, (kushit/feminino/negra (    ) 
(Kush/negro = etiópia/Números 12:1; atos 8:27). e nesse 
contexto, de ser a cor preta a cor do pecado, especialmente 
nos estados Unidos e no Brasil, muitos levantes ocorre-
ram com certos cânticos nas igrejas evangélicas, a exem-
plo do cântico infantil que dizia: “o meu coração era preto, 
mas Cristo aqui já entrou”. Hoje canta-se que o coração era 
sujo. Na verdade, o pecado não tem cor e, sim, dissabor; 
dissabor de fracasso, de derrota, de angústia e de tristeza; 
dissabor de separação provisória ou eterna de Deus.

 Diga-se, de passagem, que a influência aristotélica, 
levava à crença de que a natureza do homem apontava para 
ser escravo ou senhor; via-se a escravidão, simplesmente, 
como a exploração do corpo do outro e a solução religiosa 
seria a ‘alforria da alma como bênção de libertação’; esse 
era, pois, o foco do longo sermão de vieira.

 argumenta vieira, no parágrafo 442: “Esta é a ra-
zão por que os escravos entre os gregos se chamavam corpos. 
Porque o domínio de um homem sobre outro homem só pode 
ser no corpo e não na alma”. e prossegue vieira: “Mas não 
é necessário ir tão longe como à Roma e à Grécia. Pergunto: 
neste vosso mesmo Brasil, quando quereis dizer que fulano 
tem muitos ou poucos escravos, por que dizeis que tem tantas 
ou tantas peças”? aqui, ficamos sabendo que os escravos 
eram tratados como peças, termo usado, hoje, nas escolas 
de Medicina, para estudo das partes do corpo humano, 
seja branco ou negro, simplesmente peças.

 e no parágrafo 443, argumenta: “De maneira, ir-
mãos pretos, (Obs.: Às vezes ele dizia: “irmãos brancos e ir-
mãos pretos”), que o cativeiro que padeceis, por mais duro 
e áspero que seja ou vos pareça, não é cativeiro total, ou 
de tudo o que sois, senão meio cativeiro” (eufemismo?). 
ato contínuo, ele se aproxima de uma declaração curio-
sa, todavia, dizendo antes: “E porque vos prometi que a 
Virgem, Senhora do Rosário, vos há de libertar ou forrar (de 
alforria, manumitir, libertar), do maior cativeiro” (é claro 
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que os erros são inúmeros, pois a verdadeira libertação é 
única e exclusiva através de Jesus Cristo: João 8:32 e 36: 
atos 4:12; i timóteo 2:5). e aponta, em seguida, outro 
cativeiro ainda maior: “logo, nenhum entendimento pode 
haver, tão rude e tão cego, que não conheça que o maior e 
pior cativeiro é o da alma”.

sim, nisso concordamos com vieira: “O maior e o 
pior cativeiro é o da alma”!  a alma, no sentido de senti-
mentos, emoções e mente, é o campo diário de batalha. 
a salvação da alma é um processo contínuo. a salvação 
do espírito é um acontecimento único, mediante o Novo 
Nascimento: João 3:1-16 (nascido do espírito). O salmo 
19:7 diz: “A Lei do Senhor é perfeita e restaura a alma”. 
O salmo 42 questiona: “Por que estás abatida ó minha a 
alma?” O salmo 116:7 retoma: “Volta, minha alma, ao 
teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo”. 
O salmo 23:3 reforça: “Restaura a minha alma”, (convém 
lembrar que, às vezes, usa-se o vocábulo alma indicando o 
espírito, o verdadeiro ser, como em Lucas 12:20: “Louco, 
esta noite te pedirão a tua alma”). O salmo 77 mostra o 
conflito da alma, de estar desassossegada e, no versículo 
10, o salmista reconhece: “Isto é enfermidade minha” – en-
fermidade da alma e, em seguida, é restaurado na visão do 
versículo 13-b: “Que Deus é tão grande como o nosso Deus?”. 
a restauração da alma é contínua. Paulo dizia: “Eu protesto 
que cada dia morro” (i Coríntios 15:31).

 

Agnaldo Leite do Sacramento
Cadeira 04 – Patrono rui Barbosa
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Profecias de Machado de assis

H   á quem tenha chamado nosso escritor 
maior de “Bruxo do Cosme velho”. eu 
não diria que bruxo lhe assente bem. 
Penso que melhor e mais adequado seria 
chamá-lo, “profeta do Cosme velho”, 

que é como hoje o considero, por ter demonstrado a rara 
inteligência de largo descortino e o privilégio de prever e 
registrar, como admirável e sensível vidente, grandes even-
tos futuros para sua amada cidade do rio de Janeiro, com 
mais de cento e vinte anos de antecedência.

Machado de assis, então colaborador da Gazeta de 
Notícias, comentou em crônica de 1896 a discussão sobre 
projeto de lei, que pretendia manter o direito, ao rio de Ja-
neiro, de conservar o título de Capital Federal. O cronista, 
contrário à proposta, fazia coro com os argumentos contrá-
rios à ideia, dos deputados que invocavam a Constituição 
de 1891. então, para corroborar, com a maior serenidade, 
e a título de consolo, Machado de assis desfechou suas hu-
mildes e despreocupadas, mas certeiras profecias de um fu-
turo de glórias ao rio de Janeiro, ainda que sem o descabido 
privilégio de manter-se como Capital Federal.

Previu o Profeta do Cosme velho, futuras obras de 
grande porte: uma ponte entre o rio e Niterói, a escolha 
do rio de Janeiro como cidade sede de Jogos Olímpicos, 
que exigiria mais obras de vulto; a criação de uma unidade 
da Federação, incluindo todo o interior fluminense, com o 
nome de estado da Guanabara, com todos os foros e pode-
res da democracia e importantes ligações políticas, naquela 
terra abençoada, cheia de graça e belezas naturais, sem dei-
xar, entretanto, de admitir a permanência de mazelas como 
a desgraça da corrupção, se o rio viesse a alcançar o preten-
dido direito de manter-se como Capital da União.

Fora, o nosso vidente, verdadeiramente inspirado 
pelos deuses, com um acerto admirável, não como um va-
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ticinador bíblico, mas sim como um carioca otimista e 
realista, desejoso de prever um destino promissor de gran-
deza, progresso e paz, que já estaria reservado à Cidade 
e ao povo do rio, que ele tanto amou, sempre elogiou e 
jamais abandonou.

Com efeito, Machado de assis ali nascera, ali cresce-
ra autodidata incansável, mercê do Gabinete Português de 
Leitura. Lutou e sofreu muito para crescer no trabalho e 
socialmente. ali granjeou simpatias, imensidão de amigos, 
fama e gloria; casou-se em 1869, vivendo feliz ao lado de 
sua esposa, Carolina Xavier de Novais, em sua residência 
do Cosme velho. ali sonhou e fundou, com sucesso, a 
academia Brasileira de Letras e ali escreveu, ao longo da 
vida, mais de 18.000 páginas, entre as quais, seus roman-
ces inesquecíveis, seus contos notáveis e suas magníficas 
crônicas, até sua morte ali, no rio de Janeiro de sua pai-
xão, em 29 de setembro de 1908, sem nunca haver aban-
donado o rio e sequer viajado para fora do país.

 refiro-me, caros leitores, ao conteúdo de uma crô-
nica dele, que merece o louvor de ser mais conhecida e 
reconhecida de todos nós. Foi publicada em 7 de junho de 
1896, na Gazeta de Notícias, há mais de 120 anos e divul-
gada sob o título de a seMaNa, onde estão comentários 
sobre a discussão na Câmara dos Deputados de projeto de 
lei que pretendia, no dizer do próprio Machado de assis, 
conservar “à cidade de são sebastião do rio de Janeiro, o 
direito de manter-se Capital da república, o que foi com-
batido, pelo plenário, sem paixão, com desejo de acertar, 
visto que a Constituição de 1891, determina que no pla-
nalto de Goiás seja demarcado o território da nova Capital 
da União.” Ou seja, travava-se uma discussão por interesse 
não legítimo, em vão, do Deputado Dr. Belisário augusto, 
objetivando conservar, ao rio de Janeiro, diz Machado, 
“o papel que lhe deram o tempo e a história ... ... Podeis 
redarguir que, convertida em estado, esta cidade teria o 
seu governador, a sua Constituição, as suas Câmaras; mas 
também se vos pode replicar que se o nosso rio de Janeiro, 
ce pelé, ce galeux, d´où nous vient tout le mal, (traduzin-
do: esta confusão, [ou esta rebelião], esta corrupção, que 
é a origem de todo o nosso mal), tem por perigo o cos-
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mopolitismo, este mesmo cosmopolitismo seria um aliado 
inerte da rebelião, e a autoridade de um pequeno estado 
que poderia menos, muito menos que a (autoridade) do 
próprio governo federal.” (e, por isso mesmo, de funestas 
consequências previsíveis, completamos nós).

Machado insiste, nessa crônica, que está igualmente 
muito triste em ver “decapitada” a sua cidade, mas que 
tristezas não valem razões de estado. Gostaria de concor-
dar com o deputado que defende o interesse de transfor-
mar o rio de Janeiro em Capital da república, mas o pró-
prio rio de Janeiro não reclamou, nem colocou aos pés 
do legislador e do Congresso, seu passado, seu presente, 
nem seu provável futuro, ao perder o status de Capital 
da república, concluindo-se que o próprio rio de Janeiro 
entendeu que não devia ser a Capital da União, embora, 
como disse outro deputado, o rio de Janeiro será sempre 
a nossa Nova york, o que não é pouco!

ademais, – prossegue o cronista profeta - não leva-
rão daqui a nossa Baía, as nossas grandezas naturais. Cá 
ficará o gigante de pedra, memória da quadra romântica, 
a bela tijuca, a Lagoa rodrigo de Freitas, a enseada de 
Botafogo, se até lá não estiver aterrada. e, a partir daí, 
Machado se põe a profetizar, afirmando: “salvo se algu-
ma companhia quiser introduzir (com melhoramentos) os 
Jogos Olímpicos, agora ressuscitados pela jovem atenas 
. . . também não nos levarão as companhias líricas ... ... 
apenas as dividiremos com são Paulo, segundo o costume 
de alguns anos. Quem sabe até se um dia . . . tudo pode 
acontecer. Um dia, quem sabe? Lançaremos uma ponte 
entre esta cidade e Niterói, uma ponte política, entenda-
se, nada impedindo que também se faça uma ponte de 
ferro. a ponte política ligará os dois estados, pois que so-
mos todos fluminenses e esta cidade passará de capital de 
si mesma a capital de um grande estado único a que se 
dará o nome de (estado da) Guanabara ... Os fluminenses 
do outro lado da água restituirão Petrópolis aos veranis-
tas e seus recreios. Unidos seremos alguma coisa mais que 
separados, e, sem desfazer das outras, a nossa capital será 
forte e soberba. se, por esse tempo, a febre amarela houver 
sacudido as sandálias às nossas portas, perderemos a má 
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fama que prejudica a todo o Brasil”.

  e, eis que as profecias de Machado de assis – todas 
elas – se cumpriram, fielmente. Primeiramente, com o so-
nho, (anteprojeto) de agosto de 1963, oficializado, em 29-
12-1965, o então arquiteto, Mário David andreazza (50), 
então Ministro dos transportes do Governo do General 
Costa e silva e, como tal, também mantido no Governo 
do General emílio Garrastazu Médici, deu início às obras 
da ”eco” Ponte rio Niterói, em janeiro de 1969. (regis-
trou-se a presença da rainha elizabeth ii, da inglaterra, 
por ocasião do lançamento da pedra fundamental da gran-
de obra, em 9-11-1968).

Concluída a construção, a Ponte rio Niterói foi 
inaugurada em 4 de março de 1974 e constituiu-se num 
acontecimento importante. essa Ponte percorre 13.290 
metros, ligando Niterói ao rio de Janeiro, ao atravessar 
toda a Baía da Guanabara. É um verdadeiro monumento 
público de funcionalidade e beleza que se incorporou à 
beleza natural da Baía de Guanabara, enriquecendo-a.

em segundo lugar, concretizou-se a criação do estado 
da Guanabara, mas sem as características da profecia profe-
rida por Machado de assis, ou seja, apenas a cidade, DF, foi 
transformada em estado com o rio como capital, sem a fu-
são com o estado do rio de Janeiro fluminense, inicialmen-
te. a data, inicial, seria 1960, com o advento de Brasília.

Historicamente, a primeira capital colonial do Bra-
sil, foi instalada em são salvador, junto à Baía de todos 
os santos, Ba, a partir de 1549, e ali se manteve até 1763. 
a intenção do rei de Portugal era centralizar o poder, no-
meando um governador que o representasse, numa cidade 
portuária, mais próxima possível da capital portuguesa e 
dos produtores da cana de açúcar e seus derivados, na re-
gião de Pernambuco, no Brasil.

em 1763, dois séculos depois, os interesses portu-
gueses haviam mudado. Concentravam-se, então, na mi-
neração. a descoberta de ouro e diamantes, nas Minas Ge-
rais, aconselhava outra capital mais próxima das Minas. 
Daí a decisão do rei de Portugal, de transferi-la para são 
sebastião do rio de Janeiro. era igualmente porto de mar, 
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junto à Baía da Guanabara, em cidade melhor planejada 
e bem aparelhada para garantir os embarques e transporte 
daquelas riquezas para a sede portuguesa. assim, após su-
ceder a cidade de são salvador, Ba, o rio passou a cumprir 
a função de capital do Brasil Colonial.

em 1808, com a vinda da corte portuguesa para o 
Brasil, o rio de Janeiro tornar-se-ia a capital imperial. 
Com efeito, em15 de dezembro de 1815, o rei D. João 
elevou o Brasil à condição de reino Unido a Portugal e 
algarves, promovendo o rio de Janeiro à sede oficial da 
Coroa, homenageando os brasileiros que tão bem aco-
lheram a Coroa e a corte portuguesas. isso reforçou o 
papel da monarquia lusa nas negociações do Congresso 
de viena, onde as potências vitoriosas na guerra contra 
Napoleão discutiam o futuro da europa, pois com a 
elevação do Brasil à categoria de reino Unido a Portu-
gal, a corte do rio de Janeiro ganhava o direito de voz 
e voto no referido Congresso. Com a independência do 
Brasil, a partir de 7 de setembro de 1822, D. Pedro i 
legou-nos a primeira Constituição brasileira, em 1824. 
em 1834, D. Pedro i manteve o rio de Janeiro como 
capital do império, enquanto Niterói passou a ser a ca-
pital da Província do rio de Janeiro.

Proclamada a república em 1889 e o fim do im-
pério, com D. Pedro ii exilado na europa, essa Pro-
víncia transformou-se em estado, graças à mencionada 
Constituição de 1891, promulgada pela Câmara. Pas-
sou assim o rio de Janeiro a ser o Distrito Federal, Ca-
pital da república dos estados Unidos do Brasil, assim 
mantida até 1960.

essa Carta Magna que ratificou a eleição do Ma-
rechal Manoel Deodoro da Fonseca como primeiro Pre-
sidente da república dos estados Unidos do Brasil, já 
determinava, como afirmara Machado de assis, a fu-
tura mudança da capital federal para Goiás, dizendo: 
“visto que a Constituição determina que no planalto de 
Goiás seja demarcado o território da nova capital e que 
ao Congresso Federal compete privativamente mudar a 
capital da União”.
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Concluída a construção de Brasília, 64 anos depois e 
inaugurada, em 21 de abril de 1960, no governo do Presi-
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira, a nova cidade no 
planalto goiano, assumiu as funções do Distrito Federal 
e da nova Capital da república do Brasil, cumprindo a 
Constituição. Como consequência, a cidade do rio de Ja-
neiro foi transformada em estado da Guanabara, confor-
me os Dispositivos transitórios da Constituição de 1946 
e da Lei nº 3.752, (Lei santiago Dantas), de 14-04-1960. 
a fusão da cidade do rio de Janeiro com o estado flumi-
nense, do mesmo nome, só ocorreria em 1975, mas retor-
nando ao nome antigo de estado do rio de Janeiro, com 
sua capital na cidade de idêntico nome, rio de Janeiro.

também a profecia sobre a erradicação da febre ama-
rela, cumpriu-se, com a presença eficiente do eminente 
cientista, Dr. Oswaldo Cruz, como sanitarista, no Gover-
no do Presidente rodrigues alves (1902-1906), auxiliado 
pelo dinamismo de Pereira Passos, então Prefeito do rio 
de Janeiro. Fora embora a febre amarela, a “sacudir suas 
sandálias às portas da cidade”, não obstante, hoje, passa-
dos 120 anos, esse fantasma ronde a região, assustando 
o povo, na equívoca tentativa de ressuscitar, a partir do 
estado de Minas Gerais.

Celso de Almeida Cini
 Cadeira 37 – Patrono afonso schmidt
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Apesar de a tradição atribuir a são Francis-
co de assis a criação do presépio, já nos 
primeiros séculos de nossa era os cristãos 
procuravam recordar através de expressões 
-artísticas tão augusto momento. a pintura 

existente na catacumba de santa Priscila, em roma, con-
siderada a mais antiga reprodução da natividade do salva-
dor, nos apresenta a virgem Mãe, o Menino Jesus e são 
José.

são Francisco de assis nasceu em 05 de julho de 
1182 e faleceu em 3 de outubro de 1226, aos 44 anos, 
cujo nome original era Giovanni do Pietro di Bernardone. 
era filho do comerciante Pietro di Bernardone dei Mori-
coni e Pica Bourlemont. Depois de uma juventude irre-
quieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de 
completa pobreza. Fundou a Ordem dos Frades Menores 
(Franciscanos). Foi canonizado em 16 de julho de 1228 
pelo Papa Gregório iX, cuja festa comemorativa na litur-
gia da igreja é comemorada em 4 de outubro. É conhecido 
como o padroeiro dos animais.

No Natal de 1223 foi convidado pelo senhor de 
Greccio para celebrar uma festa numa gruta com pastores 
e animais, pois ele desejava recriar o nascimento de Jesus 
em Belém. aí começou a origem da tradição dos presépios 
de forma simples homenageando a sagrada Família, com-
posta por José, Maria e o Menino Jesus.

Na primavera seguinte, são Francisco viajou para Porci-
úncula e se retirou da vida missionária no santuário do Monte 
alverne, juntamente com outros sete irmãos da ordem, onde 
passou os seus últimos anos em estado contemplativo

A mARCHA DA eSTRelA

Os três reis Magos que procuraram pelo nascimen-
to de Jesus encontraram-se no deserto, em direção ao rio 

Os aUtOres 
DO PresÉPiO

Glenir 
Santarnecchi
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Jordão e o Mar Morto. Na realidade eles não eram reis, 
apenas recebiam esse apelido.

O primeiro a chegar era grego de nome Gaspar e 
confessou que dormia numa gruta que habitava e em so-
nho ouviu uma voz que dizia: - Gaspar tua fé triunfou, sê 
bendito. Com dois outros homens vindo das extremidades da 
terra, verás aquele que foi prometido às nações e testemunha-
rás disso. Levanta-te ao raiar do dia e vai ao encontro deles. 
Tem confiança no Espírito, ele te guiará.

O outro que chegou foi o hindu, chamado Mel-
chior, que certa noite ouviu uma voz doce que dizia: - Teu 
amor triunfou, sê bendito, filho da Índia. Com outros dois 
vindos das extremidades da terra, tu verás Deus, o Redentor, 
e darás testemunho disso. Levanta-te aos raiar do dia, vai ao 
encontro deles e deposita toda a tua confiança no Espírito, ele 
te guiará.

O terceiro a chegar foi Baltazar, do egito, que ti-
nha origem principesca e recebera uma educação esme-
rada. ele contou que certa noite foi inundado por uma 
luz ofuscante e dela surgiu uma voz que lhe determinou 
o mesmo que aos outros dois. Num mesmo gesto todos 
os três levantaram-se e estenderam as mãos. seus corações 
puseram-se a bater apressados, e de uma só voz gritaram:  
- Estrela, a estrela! Deus está conosco.

Na manhã do dia em que os três Magos encontra-
ram-se, o trigésimo quinto dia do ano do reinado de He-
rodes, O Grande, José e sua esposa Maria, grávida, diri-
giam-se à Belém para a realização do censo ordenado pelo 
imperador César.

em Belém, José procurava um lugar na estalagem 
para hospedarem-se, mas com a multidão que chegava por 
causa do censo, não havia mais lugar. a noite estava fria e 
o porteiro reconhecendo José propôs-se a atendê-los e os 
encaminhou, contornando a multidão à uma gruta que ou-
trora havia servido de refúgio ao seu ancestral Davi. Por 
causa do frio e para afastar os animais ferozes, um grupo de 
pastores havia acendido uma grande fogueira na entrada da 
gruta, para proteger seus animais, e seus cães deitados.

Com o surgimento de uma intensa luz e o latido dos 
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cães, os pastores caíram de joelhos e com medo ouviram 
uma voz que dizia: - Não temais! Hoje na cidade de Davi, 
nasceu-vos um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eis o símbolo 
pelo qual o reconhecereis: encontrareis um recém-nascido en-
rolado em panos e deitado numa manjedoura. Depois a luz 
dissipou-se de todo, os cantos cessaram e o silêncio baixou 
novamente sobre a planície. era o anjo Gabriel, enviado 
por Deus aos homens.

Passados alguns dias os Magos chegaram a Belém, 
guiados pela estrela, após terem passado por Jerusalém 
onde tiveram contato com Herodes, que queria saber so-
bre o menino que havia nascido.

ao chegarem à gruta e perguntarem pelo menino, 
Maria tomou o filho nos braços e colocando-o em plena 
luz disse: - Esse é o meu filho. então, eles caíram de joelhos 
e o adoraram. em seguida, levantaram-se e foram buscar 
ouro, incenso e mirra, que colocaram diante do menino 
em sinal de adoração. Pois sua fé os fazia reconhecer, nessa 
frágil criança, o salvador que vinham procurar de tão lon-
ge. Na volta os Magos mudaram o caminho para não dar 
a notícia a Herodes, que iria perseguir a referida criança.

o ouTRo AuToR Do PReSÉPIo

são Caetano Di Thiene nasceu em outubro de 1480, 
em vicenza, itália, filho do Conde Gaspar Di Thiene e 
da condessa Maria di Porto. estudou na Universidade de 
Pádua, onde fez estudos de humanidades e retórica, dou-
torando-se em Direito Civil e Canônico. era um latinista 
de linguagem ciceroniana, motivo pelo qual acabou sen-
do nomeado Protonotário apostólico pelo Papa Julius ii 
(1503-1513), sendo seu secretário Particular. Como Pro-
tonotário era escritor das cartas apostólicas e teve contato 
com cardeais e prelados famosos.

recebeu a ordenação sacerdotal aos 36 anos, no Na-
tal de 1516, em plena renascença. Conhecido como o 
santo da Divina Providência, fundou a Ordem dos Caeta-
nos, teatinos, Chietinos ou Clérigos regulares.

Faleceu em Nápoles no dia 07 de agosto de 1547, 
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aos 67 anos. Caetano foi beatificado em 08 de abril de 
1629, pelo Papa Urbano viii e foi canonizado em 12 de 
abril de 1671, pelo Papa Clemente X e inserido no álbum 
de ouro dos santos da igreja Católica.

PReSÉPIo moDeRNo

a título de curiosidade, em 2009, meu amigo e aca-
dêmico, de saudosa memória, Mário Del rey e eu fize-
mos uma pesquisa num livro raro editado em veneza, em 
1726, chamado Vita di San Gaetano Thiene. Nele, o autor 
antonio rambaldo, na página 425, revela resumidamente 
que o primeiro presépio moderno, do jeito que é atual-
mente, foi feito por são Caetano. O texto diz: “São Cae-
tano foi o criador do nosso presépio natalino moderno (não 
confundir com o presépio de São Francisco de Assis, que tinha 
apenas as figuras de São José, Maria e do Menino Jesus)... Foi 
Caetano que introduziu na representação do nascimento de 
Jesus Cristo, além do Menino Jesus, Maria e São José, as ou-
tras imagens tradicionais como os três Reis Magos, os camelos, 
os carneiros, a vaca, o jumento, os cães, os anjos, os pastores e 
a estrela guia”.

 O livro ainda traz que são Caetano criou esse pre-
sépio quando morava em Nápoles e o mesmo foi mon-
tado numa igreja. O sucesso foi tão grande que no ano 
seguinte, já era montado em outras igrejas e em seguida 
nas residências dos fiéis. Depois de Nápoles, o costume se 
espalhou por toda itália e, posteriormente para a europa 
e em todo o mundo. Daí sua devoção à sagrada Família. 
Por isso, quando da sua ordenação sacerdotal em 1516, 
em Nápoles oficiou a missa não no altar-mor, mas sim no 
altar do presépio.

CuRIoSIDADeS

a passagem dos reis Magos não está registrada no 
velho testamento da Bíblia. apenas uma citação no Novo 
testamento, no evangelho de são Mateus.

 você sabia que o Cristo, seguido por uma multi-
dão, foi levado pelos soldados romanos ao monte Gólgota, 
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onde a seu lado, crucificaram dois ladrões e assassinos. Lá 
estavam presentes Maria, Madalena, João apóstolo, várias 
mulheres e também o judeu Bem-Hur e o rei Mago Bal-
tazar; ao fim da crucificação, com os olhos da fé perfeita, 
Bem-Hur chamou Baltazar, mas não obteve resposta. O 
ancião estava morto.

 Na cruz, Jesus com a respiração fraca disse: - Meu 
Deus! Meu Deus! Por que me abandonastes? Tenho sede. Os 
soldados haviam trazido um pote de água misturada com 
vinagre. Desconhecendo isso, Bem-Hur lembrando-se do 
gesto de Jesus oferecendo-lhe água a caminho das galés, 
tomou a lança de um soldado na ponta da qual fixou uma 
esponja molhada no líquido e levou aos lábios do cruci-
ficado. a face salpicada de sangue e poeira que Bem-Hur 
via diante de si foi iluminada, de repente, por uma luz 
sobrenatural. seus olhos abriram-se, e de sua boca escapou 
um último gemido: - “Tudo está consumado”.

Domingo Glenir Santarnecchi
Cadeira 31 – Patrono Gonçalves Dias
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S  into a chuva cair. Uma chuva com muito ven-
to. É verão além da conta, além da época. No 
jardim, as plantas dançam loucamente e dele 
extraem inspiração para inesperada florada. 
amanhã, a grama estará mais crescida, as flores 

estarão rindo à toa e o banco emoldurado pelas eras que 
enchem de vida meu jardim, estará nos esperando para 
ouvir novas e recorrentes histórias. relatos que passam pe-
las horinhas mansas e não se despedem jamais, ficam no 
coração, deixando, por vezes, a sensação do prazer que se 
tornou saudade. a memória sempre vem para nos acalen-
tar e nos fazer ressurgir com infindáveis aparências. 

este banco do meu jardim tem uma escuta atenta e 
um acolhimento indiscriminado. ele nos acolhe quando 
celebramos pequenos feitos, ou quando nos escondemos 
ao constatar que a nostalgia é um canto inescapável da 
experiência humana.

Há anos nos sentamos aí para o encontro, eu e mi-
nha mãe pequenina.

 Hoje, vamos ter que dar trégua ao verão e esperar a 
chuva passar.

Minha mãe tem mais de noventa anos e com seu jei-
to grato de olhar a vida, continua pacificando minha alma. 
Às vezes, ficamos de mãos dadas, num silêncio que me faz 
crer que ela tem razão quando diz que a felicidade entra 
no peito quando estamos distraídas, quando não estamos 
empenhadas em controlar nada, nem ninguém. entra dis-
creta como se um feixe de luz, escapando pelas brechas dos 
vitrais de uma catedral, iluminasse a quietude do sagrado.

Ler e escrever poesias e pensamentos, duas paixões 
que herdei dela. tudo afogado em emoções cheias de sota-
ques e bem passional. 

vale a pena contar essa passagem: outro dia, procu-
rando uma guirlanda de Natal antiga que cismei de restau-

De COraÇÃO 
aBertO

Maria 
do Céu 
Formiga 
de Oliveira
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rar, encontrei uma caixa de cetim bege, manchado, amar-
rada por um barbante bem envelhecido. Por pura curiosi-
dade, desatei o nó e a abri. Meu Deus do céu! Dei de cara 
com duas trancinhas, uma de cabelos clarinhos e outra de 
cabelos acastanhados. era um pedacinho da minha infân-
cia e outro da minha irmã.  encontrei fotos inesquecíveis, 
minha Primeira Comunhão, a formatura de Primário do 
meu irmão, vestindo calça com suspensório, óculos de aro 
preto e cheio de pose, eu na garupa da bicicleta do meu 
pai, naquele corredor longo da casa antiga, que parecia 
não ter fim e outra, da minha mãe, linda, num tubinho 
florido com gola branca de renda de guipir, ao lado da mi-
nha irmã vestida de Nossa senhora de Lourdes, promessa 
documentada de uma graça alcançada, resposta de Deus 
ao clamor de uma mãe aflita.

encontrei também cadernos escritos até a última 
linha. Conteúdo? Poemas e mais poemas, pensamentos, 
sonhos... Comecei a ler e não consegui parar, sorvendo 
cada verso, soletrando cada suspiro. Depois, chorei aquele 
choro que você nem sabe a que universo pertence.   

Fechei a caixa bege, amarrei com o barbante, colo-
quei-a no mesmo lugar e silenciei. Nada falei do seu tesou-
ro escondido, minha herança.

existem recordações que nos felicitam tanto! a caixi-
nha bege trouxe ao meu coração aquele olhar beneficiado 
pela sua bondade. Minha mãe sempre foi afeita ao delica-
do e suas palavras sempre me conduziram a preciosidades 
que reluto em deixar florescer... suas palavras, como seu 
olhar, sempre chegaram como uma mantinha de lã para os 
dias de frio. 

Mas, voltando ao meu jardim: a chuva, com seus 
ventos em desalinho, começou a desvanecer... devagar-
zinho, foi embora. enxuguei o banco, aquele da escuta 
atenta e nos sentamos. eu, sem defesa alguma, ela, com 
Dalva e Herivelto debaixo do braço, biografia escrita por 
Peri ribeiro. a danada sempre foi fascinada pela leitura. 

Cantamos “vida comprida, estrada alongada, parto 
à procura de alguém ou à procura de nada, vou indo, ca-
minhando sem saber onde chegar, quem sabe na volta, a 
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gente se encontre no mesmo lugar...” 

Conversamos um bom tempo, uma conversar mansa, 
descompromissada, sem critério algum e sem troca de pa-
péis. Falei dos lírios da paz que havia plantado e que não se 
cansavam de florir; filosofamos sobre a palmeira, em forma 
de leque da calçada, que nos protegia com uma sombra feita 
na medida certa, imitamos personagens lendários da nossa 
família e rimos muito. Pedi conselhos, porque seria terrível 
ela achar que não teria mais nada a me ensinar. 

a noitinha foi chegando. serenamente.   

 acredito que Deus deve gostar muito de jardins, 
porque sempre esteve sentado ao nosso lado, provendo 
milagres como criar, em nosso peito, um discreto guia de 
néctar para que as borboletas, e outros tantos pequenos 
alados, viessem visitar nosso coração. 

Um dia, este banco não contará mais com a delica-
deza da sua presença, mas continuará no meu jardim. sei 
bem que quando partir de vez, vou ter que dar um jeito 
em tudo o que, sem ela, não faz o menor sentido.  

Da mesma forma, como a primavera em tom sol-
ferino que plantei e que está sempre pronta a ir embora 
quando muda a estação, assim sinto minha mãe, frágil, 
deixando pelo caminho algumas pétalas quando bate um 
vento forte. 

vou levar muito a sério, sua participação. Foi graças à 
sua sensibilidade que aprendi a aquarelar e poetizar a vida e, 
principalmente, a aceitar como parte indesculpável da con-
dição humana, a saudade e... por aceitar, me pacifico.

assim, a tarde se foi de vez... nos levantamos e entre-
gamos o jardim a Deus, porque não tenho dúvida de que 
é neste “quarto” que ele adora descansar...
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UM eXerCÍCiO POÉtiCO
sOBre O QUe DeLa 
traGO eM MiM

O toque suave 

que impede que 
rajadas de vento frio
promovam riscos ao sonho
ainda em botão.

O olhar de amor
que esquenta o coração
quando apesar do sol 
bem definido,
o dia parece querer inexistir.

a delicada maternagem
embrulhada numa miúda inocência
que distrai a solitude
e produz o milagre
de devolver a mim
a pessoa que de fato sou.
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O colo na estação certa
para exercitar minha humanidade, 
em seus avessos,
quando amanheço estremecida
pelo medo do inevitável 
dia do entrelaço.

O cheirinho de eternidade,
esse perfume que sinto nos pulsos
quando desvanece a coragem....
Guarde  
que lhe serei grata 
até o ultimo viço...
Mas, guarde no seu coração.

Maria do Céu Formiga de Oliveira
Cadeira 38 – Patrono Mário Quintana



Tamisesr e v i s t a62

Samaritano: A palavra que ganhou o mundo!

S empre estou atrás de descobrir o real significa-
do das palavras. Hoje encafifei com samarita-
no. É que vivemos chamando uma pessoa boa 
de samaritana, mas por que isto acontece?

vamos viajar no tempo. até antes de Je-
sus Cristo. É que a cidade de samaria era a capital de israel 
e Jerusalém a capital de Judá. estes povos não se davam 
bem de jeito nenhum, com os judeus chegando a afirmar 
que se cruzassem com um samaritano poderiam se conta-
minar.

Na Bíblia vamos encontrar que os samaritanos são 
apresentados como um povo excluído, mas Jesus procura 
dar dignidade a eles, por exemplo, na parábola do bom sa-
maritano, onde é colocado em contraste com o sacerdote 
de Jerusalém. Para quem não se recorda, não só o sacer-
dote como o doutor das leis passa por uma pessoa caída e 
toda machucada e finge não ver, e é o samaritano que não 
só, para, como conversa, socorre e acolhe aquele necessita-
do de ajuda. também é muito interessante a conversa de 
Jesus com a mulher samaritana no poço.

atualmente, nessa região ainda existe uma pequena 
comunidade de samaritanos. eles seguem um ritual pró-
prio e até hoje não se reconhecem e não foram reconhe-
cidos como judeus, embora sigam praticamente a mesma 
religião, respeitando principalmente os primeiros cinco 
livros da Bíblia, o Pentateuco. Desta forma, samaritano 
é uma palavra referente ao povo da região de samaria. Já 
em sentido figurado, a palavra samaritano significa uma 
pessoa caridosa, que tem bom coração e que se preocupa 
com os demais.

Acredite. ostracismo não tem nada a ver com ostra!

agora o destaque fica por conta do termo “ostracis-

CrÔNiCas
Humberto 
Domingos 
Pastore
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mo”, que é algo relacionado com isolamento, exclusão. 
Mas, como se chegou a isso? É o que veremos a seguir.

sua origem vem da Grécia antiga, e era aplicada 
como forma de punição a quem agia de forma que pu-
desse prejudicar a “pólis”, ou seja, a cidade. Como castigo, 
estas pessoas eram isoladas do convívio social e tinham 
que ficar distantes da população por dez anos.

O termo ostracismo foi criado por Clístenes, consi-
derado o Pai da Democracia. No formato de um plebisci-
to convocado pelos governantes, o cidadão que era acusa-
do de algo nocivo à sociedade tinha seu nome escrito em 
um pequeno pedaço de cerâmica, denominado “ostraka”, 
que na língua portuguesa quer dizer “óstraco”, vindo daí a 
palavra ostracismo.

Claro que esta prática também fez surgir graves equí-
vocos, com pessoas que mesmo sem terem cometido algo de 
pernicioso, acabaram sendo castigadas. Um exemplo mar-
cante é o de Aristides que mesmo sendo uma pessoa justa, 
teve seu nome equivocamente incluído na tal “pedrinha”.

e você, qual nome está pensando escrever no tal do 
óstraco?

A “maratona” para descobrir o 
significado de maratona

são muitas as palavras que hoje têm um significado, 
mas que nasceu com um conceito completamente diferen-
te. Maratona é uma delas. Qualquer um responderia que 
se trata de uma competição a pé com 42 km, muito ligada 
às Olimpíadas. Claro que está certo. Mas por que uma 
competição com esta quilometragem ganhou o nome de 
maratona? aí é que entra a história!

Maratona, ou Marathôn é uma cidade grega que dis-
tancia justamente 42 quilômetros de atenas. Foi ali que se 
travou no ano 490 a.C a heróica batalha entre atenienses e 
os invasores persas. a Pérsia do rei Dario i já havia domi-
nado boa parte das cidades litorâneas e das ilhas gregas e a 
próxima cidade a ser dominada era atenas.

Milcíades comandou o exercito de soldados atenien-
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ses, que em menor número tinha tudo para perder a bata-
lha em Marathôn. tanto que os gregos ordenaram a suas 
esposas, que caso não recebessem a notícia da vitória em 
determinado tempo, matassem seus filhos e em seguida, se 
suicidassem. É que os persas haviam jurado que, vencendo 
a batalha, estuprariam as mulheres e matariam as crianças.

a vitória sorriu aos gregos, mas a guerra durou mais 
tempo do que imaginavam. e assim, sem o aviso, em bre-
ve as mulheres matariam os filhos e se suicidariam. Para 
evitar o pior, o general Milcíades ordenou que seu me-
lhor corredor, o soldado e atleta Feidípedes corresse os 42 
quilômetros e 125 metros até atenas e levasse a notícia a 
tempo. Feidípedes correu essa distância o mais rápido que 
pôde. ao chegar, conseguiu dizer apenas “vencemos”, e 
caiu morto pelo esforço.

O seu feito ganhou a notoriedade necessária para 
que se tornasse uma das competições mais famosas, hoje 
repetidas em várias partes do mundo.

Não é morfeu que te faz dormir!

as palavras podem nos pregar peças. É que ao longo 
dos anos elas vão se transformando, ganhando conotações 
bem diferentes do seu significado original. O termo Mor-
feu, nome dado a um deus grego, é um exemplo claro de 
que isto pode ocorrer.

 É muito comum ouvirmos dizer que quem dor-
miu, caiu nos braços de Morfeu, mas na realidade o deus 
do sono é o pai dele: Hipnos, que adormece os mortais 
antes de sua última viagem. Morfeu é filho da união entre 
Hipnos e de Nix, a deusa da Noite.

 O nome Morfeu está ligado a “morfo”, que quer 
dizer forma, aquele que detém o poder de dar formas aos 
sonhos, de se transformar. Com o tempo, Morfeu ficou 
mais conhecido que seu pai, e na mente dos humanos, 
teria o mesmo poder de Hipnos. tanto que deriva de 
Morfeu a palavra Morfina (que também faz dormir). em 
algumas pinturas Morfeu aparece vomitando pétalas de 
papoulas, planta de poderoso alcaloide de ópio de onde a 
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morfina é produzida.

 se leu até aqui, ganhou uma missão. ajude a dar o 
real valor à Hipnos. toda vez que ouvir a frase: “caiu nos 
braços de Morfeu”, explique que o dom é do pai e não do 
filho famoso...

mausoléu é “obra” de mausolo

Hoje, quando ouvimos a palavra mausoléu, o que 
vem em mente é uma tumba. Praticamente se tornou um 
sinônimo, mas na verdade o seu significado original é bem 
outro. Para explicar é preciso recordar as sete Maravilhas 
da antiguidade. Uma delas refere-se a uma tumba cons-
truída em Halicarnasso, hoje Éfeso na turquia. essa cons-
trução foi construída em 350 a.C, a pedido do monarca 
Mausolo, que morreu antes do seu término, sendo finali-
zada por sua esposa, artemísia.

a obra de arquitetura arrojada, tinha 45 metros e 
cada um de seus quatro lados foi adornado com relevos 
criados por renomados escultores gregos: Briáxis, escopas 
de Paros, Leocarés e timóteo. Por 16 séculos ainda podia 
ser visto, mas após vários terremotos e invasões, as suas 
pedras acabaram sendo usadas para construção de um cas-
telo edificado em 1494.

A Terta original é a Cesária! Não é Chico?

ao ler o livro de Graciliano ramos intitulado ale-
xandre e outros heróis, fui me dando conta que já conhe-
cia os personagens. Na verdade, Chico anízio inventou 
o seu É Mentira Terta, baseado em Cesária. e Pantaleão é 
originalmente o tal alexandre do livro escrito na década 
de quarenta.

apesar de procurar, não vi em lugar algum Chico 
confessar que havia se inspirado em Graciliano, mas fica 
evidente para quem lê a obra primeira, que as semelhanças 
são muito mais do que sutis.

alexandre tem o olho torto e Pantaleão usa um ta-
pa-olho para esconder o defeito. alexandre, a exemplo de 



Tamisesr e v i s t a66

Pantaleão está sempre sentado em sua varanda e rodeado 
de prestativos ouvintes.

as histórias de ambos são sempre mirabolantes e 
mesmo assim, as esposas, terta e Cesária, não se avexam 
em confirmar. Pantaleão pergunta: É mentira terta? Já o 
original alexandre consulta a esposa: Não é, Cesária?

Por fim, uma homenagem a terta. É que no livro 
de Graciliano a terta também existe. É uma vizinha que 
aparece em alguns momentos. Primeiro como uma apre-
sentação: “É sinhá Terta, que mora aqui perto, na ribanceira 
do rio...”. e depois prestativa para o acamado alexandre: 
“Sinhá Terta chegou, estirou o beiço, foi à cozinha e ferveu 
muita flor de sabugueiro. Bebi uma panela toda. Sinhá Terta 
me consolou, arrumou em cima de mim uma serra de panos 
e saiu com Das Dores”.

Fica a sugestão. Que tal ler os dois livros...

Humberto Domingos Pastore
Cadeira19 – Patrono Dom aquino Correa
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Pedro Henrique abriu, aleatoriamente, o Livro 
sagrado que sempre o acompanhava e depa-
rou-se com o Provérbio 28, versículo 25: “O 
ambicioso provoca disputa, mas o que confia 
no senhor prosperará”. interessante, como 

o acaso o atraiu para a leitura daquele provérbio, bem a 
propósito da conversa que mantivera com um colega de 
trabalho. Não era um crente fundamentalista, entretanto, 
seguia os ensinamentos bíblicos tal como fora orientado a 
fazê-lo, ainda na infância. Mas as palavras ouvidas naquele 
dia – “sem ambição não se chega a lugar algum” - reper-
cutiam na sua cabeça e não o deixava conciliar o sono. 
refletiu que o desejo de tornar-se advogado era o que mais 
ambicionava na vida e que, portanto, o amigo tinha toda 
razão. e depositava toda a confiança no senhor, para que 
o seu objetivo fosse alcançado. Não obstante, algo inquie-
tava Pedro Henrique: como alguém poderia ser ambicioso 
sem avocar a si o pecado da inveja? Como dissociá-los? 
impossível! - concluiu trazendo à mente a passagem bí-
blica do Gênesis que relata a história de Caim e abel. No 
mito de Caim e abel, a primeira criança da humanidade 
torna-se um assassino em decorrência da inveja - caracte-
rística inerente ao ser humano.

Lembrou-se, então, de haver lido há algum tempo 
uma parábola, cujo autor desconhecia, e que retratava 
bem o que é a inveja:

“Um velho monge viajava através das aldeias ensinan-
do o bem. Chegando a noite, e estando nas montanhas, sentiu 
muito frio. Buscou um lugar para se abrigar. Um discípulo 
jovem ofereceu-lhe a própria caverna. Cedeu-lhe a cama po-
bre, onde uma pele de animal estava estendida. O monge 
aceitou e repousou. No dia seguinte, quando o Sol estava ra-
diante, e ele deveria prosseguir a sua peregrinação, desejou 
agradecer ao jovem pela hospitalidade. Então, apontou o seu 
indicador para uma pequena pedra que estava próxima, e ela 

iNveJa
João Bosco 
dos Santos
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se transformou em uma pepita de ouro. Sem palavras, o velho 
procurou fazer que o rapaz entendesse que aquela era a sua 
doação, um agradecimento a ele. Contudo, o rapaz se man-
teve triste. Então, o religioso pensou um pouco. Depois, num 
gesto inesperado, apontou uma enorme montanha, e ela se 
transformou inteiramente em ouro. O mensageiro, num gesto 
significativo, fez o rapaz entender que ele estava lhe dando 
aquela montanha de ouro em gratidão, porém, o jovem con-
tinuava triste.

O velho não pode se conter e perguntou:

- Meu filho, afinal, o que você quer de mim? Estou lhe 
dando uma montanha inteira de ouro.

O rapaz, apressadamente, respondeu:

- Eu quero o vosso dedo!”

Depois de muito refletir e meditar, concluiu que era, 
também, um ambicioso e, por conseguinte, um invejoso. 
Francis Bacon, político, filósofo e ensaísta inglês, conside-
rado como o fundador da ciência moderna, de forma con-
tundente, chegou a afirmar que “a inveja é a ejaculação 
dos olhos”. e foi além: “todos aqueles que conseguiram 
um objetivo são invejados por aqueles que não o alcança-
ram ou falharam”. e ali estava ele, Pedro Henrique, dei-
xando aflorar-lhe com todo vigor o sentimento de inveja. 
sim, verdadeiramente, ele sentia uma ponta de inveja do 
amigo Guilherme o qual, muito além de ser guapo, era de 
família abastada, vestia-se bem, possuía um belo automó-
vel e, ainda por cima, conquistava facilmente todas as ga-
rotas que dele se acercavam. O senso comum diz que “aos 
olhos dos invejosos, as conquistas dos outros parecem de 
algum modo mais grandiosas do que aquilo que realmente 
são e despertam no invejoso uma sede de vingança inex-
plicável até para ele próprio, alegrando-se com a tristeza 
que causará na pessoa”.

– Oh! Perdoa-me, senhor, por cometer o pecado da 
inveja, pois, pressinto que a partir desse momento, não 
pouparei esforços para obter tudo aquilo que pretendo 
possuir! – rezou silente. Pedro Henrique tinha a consci-
ência de que estava pecando já que não desconhecia que a 
inveja é considerada como um dos sete pecados capitais, 
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a mais perversa das manifestações, criadora de inimigos. 
Convencido de que doravante seu comportamento social 
seria diferente, passaria a lutar, incansável, em busca de 
melhor padrão de vida e, pragmaticamente, já considera-
va que o fim justificaria todos os meios disponíveis para 
atingi-lo.

roupas de marcas consagradas passaram a compor o 
seu vestuário. Deixara de andar de ônibus e adquirira um 
automóvel, ainda que fosse seminovo. tornara-se frequen-
tador de shopping centers e academias de ginástica e posta-
va-se mais desenvolto em relação às mulheres e procurava, 
dentro do possível, acompanhar o estilo de vida do amigo 
Guilherme. em síntese, Pedro Henrique deixava transpa-
recer que, verdadeiramente, o invejava.

aristóteles ensinava que a “pessoa muito invejosa é 
insaciável; isto é, ela nunca pode ser satisfeita porque sua 
inveja brota de dentro e, portanto, sempre encontra um 
objeto sobre o qual focalizar-se”. Para Miguel Unamuno, 
o poeta, “a inveja é mil vezes mais terrível do que a fome, 
porque é fome espiritual”. Pedro Henrique, o crente, es-
tava faminto!

T   odas as vezes que mantenho um diálogo 
com quem quer que seja, franzo o sobrolho 
quando o meu interlocutor, no decorrer da 
conversa, intervém com “…mas…” e pres-
sinto que dirá algo que me surpreenderá, 

em virtude de experiências anteriores. “você poderá fazer 
assim, assado, mas…” e lá vem a surpresa! Porque essa pe-
quena palavra me provoca expectativas? Gramaticalmente, 
“mas” é uma conjunção coordenativa ou conjunção adver-
sativa, que “enuncia opinião ou declaração que normal-
mente causa espanto, mas cuja importância parece tal que 

seMPre teM 
UM “Mas”
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o autor se sente compelido a fazê-la.” (Dicionário Houaiss 
da Língua Portuguesa).

além do “mas”, outras conjunções adversativas são 
utilizadas frequentemente em comunicações verbais e não 
verbais: porém, contudo, todavia, no entanto, se não, 
não obstante, ainda assim, apesar disso, mesmo assim, de 
outra sorte, ao passo que. a classificação das conjunções 
ocorre com base no seu emprego nas frases porque elas 
não desempenham função sintática na oração. Convém 
anotar que a vírgula antecede obrigatoriamente uma con-
junção adversativa, assim como ocorre com as demais con-
junções. Nesses casos, a vírgula é utilizada para separar as 
orações de um período. O objetivo do emprego da vírgula 
é indicar o segmento do período. Lembro-me, com frequ-
ência, de uma anedota que diz ao seu final; “a cirurgia foi 
um sucesso, mas o paciente morreu!” aliás, eu mesmo, ao 
avaliar o trabalho de um aluno – acho que era um tCC 
– afirmei: “a sua apresentação foi ótima, cativante, mas 
a monografia está um horror!”, para surpresa do mesmo. 
ao perceber que ele estava pretendendo retrucar a minha 
colocação, voltei-me para ele e reafirmei: “Não tem mas 
nem meio mas!”, como uma maneira de repelir perempto-
riamente qualquer escusa ou controvérsia. teve de refazer 
a monografia, sob pena de não ser aprovado na disciplina.

Costumeiramente, faço exames para avaliar o meu 
estado de saúde. Clínico geral, urologista, oncologista, 
cardiologista e outras especialidades médicas são por mim 
visitadas amiúde e, com base em seus diagnósticos, recor-
ro aos tratamentos necessários recomendados. Certa fei-
ta, por causa de uma suspeita de pneumonia, dirigi-me a 
uma unidade de atendimento de emergência médica para 
melhor avaliação. aguardei, durante horas seguidas, os re-
sultados dos exames solicitados, não constituindo nenhu-
ma surpresa quando o médico plantonista a mim se diri-
giu afirmando que, de fato, eu estava com um quadro de 
pneumonia, a qual poderia ser curada com a administração 
de antibióticos e repouso, mas que algo se lhe apresentava 
estranho na imagem mostrada pela tomografia computa-
dorizada realizada. segundo sua observação inicial, parecia 
tratar-se de uma anormalidade em um dos rins, mas como 
não era sua especialidade, limitou-se em encaminhar-me 
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ao urologista que, ato contínuo, diagnosticou-me como 
portador de um tumor renal e recomendou-me cirurgia 
imediata, ou seja, uma nefrectomia total, como único tra-
tamento plausível para o caso. e assim foi feito.

Confesso que aquele mas pronunciado de forma até 
meio tímida pelo médico emergentista deixou-me apreen-
sivo suscitando-me uma preocupação desmesurada, afinal, 
anos atrás, um outro mas acabou por levar a submeter-me 
a uma delicada intervenção cirúrgica, para extirpação de 
agressivo câncer de próstata. Não é sem razão que sinto a 
sensação de que algo pouco agradável me será dito durante 
uma conversa, quando, no seu desenrolar, o interlocutor 
faz uma pausa e diz… mas…

Mas isso é outra história!

João Bosco dos Santos
 Cadeira 28 – Catulo da Paixão Cearense
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“a consequência mais perniciosa 
dessa politização é que ela serve 
para encobrir a acachapante 
incapacidade de nossa escola de 
cumprir sua missão.”
Gustavo ioschpe – Folha são Paulo – 
4/9/16 – p. 6 – Caderno ilustríssima

esCOLa seM PartiDO
Clóvis 
Roberto 
dos Santos

m  uito se tem discutido, especialmente 
nos últimos tempos, a questão das 
aulas sem ideologias que a mídia 
vem chamando de escola sem partido 
ou escola sem mordaça.

Quase toda a imprensa tem sido pródiga em 
publicar artigos sobre o tema. Gostei muito das colocações 
de Gustavo ioschpe (Folha de são Paulo, 04/09/2016, 
p.6 – Caderno ilustríssima), cujo resumo diz: “autor 
aponta doutrinação ideológica na educação pública. 
Levantamento indica que a maioria dos professores 
considera mais importante ‘formar cidadãos conscientes’ 
do que transmitir conhecimentos. Mais do que lei, seria 
preciso que pais e alunos se mobilizassem para barrar 
proselitismo político nas escolas”.

Concordo com o autor em termos, pois a própria 
legislação sobre a educação escolar é toda eivada das 
ideologias dos legisladores da época de sua feitura e 
aprovação. então, o que os professores fazem nada mais 
é do que passar para a prática pedagógica as disposições 
legais contidas na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases 
da educação Nacional e suas normas regulamentadoras 
que nos ensinam que a educação escolar é a “que se 
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias” e “deverá vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social”. tanto na educação superior 
quanto na básica, sempre se estuda sob a batuta de 
ideologias que os professores, muitas vezes, inocentes úteis 
do sistema, passam nas salas de aula, conscientes ou não, 
pois são obrigados a cumprir os currículos e programas 
estabelecidos pelos órgãos superiores.
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as instituições próprias são, naturalmente, as 
instituições escolares; o mundo do trabalho é, naturalmente, 
o existente em cada época, e a prática social é a prevista 
nos planos de educação nacional, estaduais e municipais. 
É claro que aqui entra o componente ideológico, ao se 
organizar os currículos e os conteúdos programáticos. 
O que se tem a fazer é evitar a politização partidária 
desses conteúdos; isso é possível desde que se contrate 
professores capazes de perceber o que é importante a ser 
dado “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho”. Para tanto, o professor deve saber como 
formar cidadãos conscientes, não inculcando simples 
propaganda de políticas partidárias, como tem ocorrido 
nos últimos anos aqui no Brasil e em outros países latino-
americanos. Para o exercício consciente da cidadania, é 
necessário que o aluno tenha conhecimentos sólidos sobre 
ciências humanas, exatas, biológicas etc.

O importante é que todos tenham ciência, como 
mostram as avaliações feitas atualmente, que muitos dos 
atuais alunos são analfabetos funcionais, mal sabendo fazer 
qualquer operação de matemática, por mais simples que 
seja, dominam mal a língua portuguesa, não sabendo se 
expressar, por escrito ou oralmente, e ainda desconhecem 
rudimentos das ciências naturais e humanas.

e  ncontrei, em meus arquivos, um excelente 
texto de Paulo Jacobson denominado “a ter-
ra do mais ou menos” do qual aprendi uma 
grande lição e, também, ilustra bem a presen-
te crônica.

a esCOLa DO 
Mais OU MeNOs
“O professor que desperta entusiasmo em seus 
alunos conseguiu algo que nenhuma soma de 
métodos sistematizados, por mais corretos que 
sejam, pode obter.”
John Dewey, Filósofo norte-americano (1859 – 1952)
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segue, então, o texto:
“aconteceu há algum tempo, provavelmente num 

país mediterrâneo... Pois não é que os pais se reuniram 
para tratar do futuro casamento de seus filhos. a conversa 
vai indo bem, até que, após alguns “canecões” de vinho, o 
pai do noivo dispara incisivo:

─ Mas, afinal, a noiva é realmente virgem, não é?
ao que o pai da noiva responde:
─ Bem... digamos que ela é mais ou menos, 90 a 

95% virgem, tá?
adivinhem o que aconteceu com o casamento...
É que nessa área, como em tantas outras de cará-

ter estritamente pessoal, nossa exigência era 100%, nunca 
menos! Hoje, exigimos que o nosso dentista obture bem o 
dente certo. imagine se ele tratasse o canal errado, uma em 
cada dez vezes? e o que diríamos de alguém que botasse 
um sapato preto e outro marrom 5% das vezes? Ou aquele 
que voltasse para casa, após o trabalho, enganando-se de 
endereço duas vezes a cada cinco meses?

as exigências de que tudo seja 100% deveriam valer 
também na vida escolar. No entanto, quando chega a vez 
dela, parece que nossos padrões ficam mais elásticos.

Desde a parte legal, os alunos que têm s (satisfató-
rio) como conceito, estão promovidos. Frequência, se o 
aluno faltar até 25% das aulas também não terá problemas 
quanto à promoção.

se a sala de aula não estiver limpa... muito bem, va-
mos dar aula nela mesmo.

se o professor falta demais, o aluno perde o conteú-
do, também não tem importância.

se uma classe tem 20% de retenção, é considerada 
boa, afinal, 20% de 40 alunos são apenas 8, número mui-
to baixo.

se, numa avaliação, a classe toda ‘rodou’, apenas di-
zemos: ‘esse professor é muito exigente, com ele ninguém 
brinca’. ele exige 100% dos alunos, nunca dele mesmo.

O oposto também acontece. O professor facilita 
a obtenção de conceitos altos, todos são promovidos. a 
aprendizagem real não importa muito.

se preenchermos um documento errado, não tem 
importância, passamos o ‘branquinho’ e pronto. O visual 
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não ficou muito bom, mas passa.
se programarmos uma reunião para determinada 

hora e a começamos uma hora depois porque muitas pes-
soas não chegam no horário, tudo bem.

se prepararmos uma atividade para os alunos e, ao 
tirar cópias, algumas saem defeituosas por conta do apare-
lho de Xerox, também não importa. Os alunos fazem um 
esforço e leem.

assim vai, em nome da falta de compromisso pro-
fissional, abrimos uma concessão aqui, outra ali e temos 
tudo funcionando mais ou menos. Uma escola, uma cida-
de, um estado, um País... tudo mais ou menos.”

É aqui que inicio minhas observações ao afirmar que 
há alguns profissionais cujo erro provoca prejuízo mate-
rial, há outros que provocam apenas perda de tempo e 
dinheiro. No entanto, há aqueles que lidam com pessoas, 
para as quais o erro provoca, muitas vezes, prejuízos ir-
reversíveis, como é o caso dos profissionais da saúde física 
ou mental e, também, dos professores. Um erro apenas na 
educação de uma criança, pode provocar nela consequên-
cias irreparáveis e prejudicá-la por toda a vida. Não é uma 
peça ou um objeto que sucateado ou reciclado, às vezes, é 
até vantajoso. a escola não pode, simplesmente, devolver a 
criança para a família e dizer: “este seu filho não deu certo, 
faça outro e vamos ver se acertamos da próxima vez.” as Fe-
BeMs e as instituições que as sucederam estão cheias desses 
que “não deram certo” na escola! Nesta, o “mais ou menos” 
é inconcebível porque é antiético, imoral e muito menos 
uma atitude compatível com o trabalho de magistério, sen-
do um crime “lesa-pedagogia” ou “lesa-humanidade”.

Clóvis Roberto dos Santos
Cadeira 16 – Patrono euclides da Cunha
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POrQUe Os 
MOrCeGOs JOaNiNOs 
sÃO DiFereNtes 
DOs OUtrOs

Ana 
Cristina 
Silva 
Abreu

outra noite tive um sonho que me tirou 
o sono pelo resto da madrugada. Olha, 
eu não sou do tipo que se possa chamar 
supersticioso, ou coisa do gênero. Mas o 
fato é que de tão real, não parecia só sonho.

Começou que eu abri os olhos e vi a mim mesmo 
deitado na cama, dormindo. Como se eu estivesse fora do 
meu próprio corpo. então veio a rajada de vento. soprou 
forte e fria e me levou com ela. 

Na época eu era estudante de mestrado na 
Universidade de Coimbra e tinha por hábito gastar horas 
de leitura com os volumes da FaMOsa Biblioteca Joanina. 
Os céticos dirão ser este o motivo do meu devaneio, mas o 
fato é que fui compelido a voar como pássaro por sobre o 
campus para pousar no telhado da biblioteca.

Fui me esgueirando pelo telhado e para dentro 
enquanto ouvia mil batidas de asas. aquilo não era 
novidade. É sabido que uma colônia de morcegos habita 
o lugar, sendo muito útil ao devorar os vermes que, de 
outra forma, devorariam os livros todos. três séculos de 
livros pra ser mais exato.

acontece que quando espiei, os guardiões noturnos 
voavam agitados e, pasmem, arrancavam livros das 
prateleiras. Com as asas e as garras folheavam os livros 
enquanto petiscavam os vermes. sim, os morcegos 
estavam lendo! Morcegos não enxergam!, vocês podem 
argumentar. Não me perguntem. talvez o sonar daqueles 
morcegos de biblioteca tenha se adaptado para a leitura.

De repente escorreguei e me agarrei à janela, fazendo 
mais barulho do que deveria. Os morcegos congelaram 
em suas posições e olharam na minha direção. e vocês 
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nem imaginam o que eles fizeram. eles disfarçaram! sim, 
deixaram cair os livros e começaram a voar aleatoriamente 
como morcegos comuns. 

Vocês são morcegos letrados! Gritei. Mas logo a rajada 
de vento me arrastou de volta para meu quarto e para 
meu corpo. 

No dia seguinte, visitei a biblioteca crente que 
a aventura da noite anterior tinha sido mesmo uma 
alucinação devido ao excesso de estudo.  Na estante 
avistei um título que interessava à minha dissertação 
sobre a constitucionalidade (ou não) das pesquisas com 
células-tronco embrionárias. 

repentinamente, um sussurro: O capítulo 11, leia 
o 11. Olhei ao redor e para o alto. Uma asa escura se 
encolhia no topo da prateleira, tentando esconder-
se. O bibliotecário aproximou-se de mim: Algo errado? 
tomei um susto. Olhei para o bibliotecário, para o alto 
da estante. Um morcego, respondi. O bibliotecário riu. 
Agora é hora de eles estarem dormindo! ele deu as costas e 
foi atender outro estudante. 

eu abri o livro no capítulo 11. Não é que me 
servia perfeitamente! eu olhei para o alto, a ponta da 
asa do morcego se deixava ver ao lado da capa de um 
livro. Loucura? imaginação? O inexplicável? eu estava 
fazendo amizade com um morcego letrado? Por via das 
dúvidas, balbuciei um Obrigado e fui pra mesa de estudos 
me concentrar.

Ana Cristina Silva Abreu
Cadeira 12 – Patrono Herculano Pires
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BeNDitas MÃOs 
De MiNHa MÃeEva Bueno 

Marques

m  ãos singelas, mãos de fada, tudo 
fizeram com desvelo e amor.

ainda adolescente, minha mãe 
já tecia esteira com bambu, arte que 
aprendeu para ajudar o pai.

Colhia flores, colhia frutos que antes também plantara.

Destrinchava porco, fritava as carnes que se acomo-
davam na gordura talhada, pois geladeira não havia e nem 
a mágica luz elétrica.

Com o lampião aceso, às noites, em volta do fogão 
de lenha, ela bordava seus crivos em lençóis de linho, com 
uma precisão de pontos que seguiam o mesmo fio. Bai-
nhas de laçada, pontos cheio, de sombra, de correntinha e 
ponto cruz que marcaram com arte aqueles sacos brancos, 
tão carinhosamente alvejados, que se transformavam em 
panos de prato e em ricas toalhas.

Crochês com pontos variados que pacientemente 
iam resultando em colchas, toalhas e guardanapos colori-
dos, eram também uma de suas aptidões.

Doces, quantas compotas encheram aqueles vidros, 
quantas frutas nadando em muita calda!

Peneiras que viram muitos biscoitos, broas e bola-
chas de muitas receitas que não se liam, mas estavam regis-
tradas na memória privilegiada, que desde criança deco-
rou lindas poesias no grupo escolar e sabia falar cada uma 
com a voz impostada e com os gestos precisos. Olavo Bilac 
sentiria orgulho em vê-la dizer os seus versos.

Os chefes de cozinha sentiriam inveja se tivessem vis-
tos seus pratos tão bem elaborados numa mesa disposta, 
com carinho, para cada ocasião. Bolos e doces de todos os 
tipos deliciaram os paladares de tanta gente que a ela vinha, 
com a admiração que se dedica a uma bondosa rainha.

Mãos que muitas vezes precisavam alimentar as filhas 
e não encontravam o que preparar, atravessou situações difí-
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BeNDitas MÃOs 
De MiNHa MÃe ceis de viuvez precoce, mas, com coragem, soube bem con-

torná-las, fosse com uma tesoura a cortar tecidos e costurar 
sob encomenda ou, no fogão, a fritar salgados, cujos rissoles 
eram tão famosos pelo sabor inigualável que tinham.

Minha mãe possuía o dom de, onde quer que colo-
casse as suas mãos, tudo se transformava em arte, como por 
encanto. até mesmo para encapar os cadernos das filhas. 
Capricho e beleza foram sua marca durante toda a vida.

valorizava demais o estudo, as pessoas instruídas e 
bem educadas.

tinha a leitura como seu passatempo preferido. in-
teressava-se muito por história e admirava os vultos que a 
marcaram.

suas mãos já senis, mas muito bem cuidadas, sempre 
com as unhas tratadas e esmaltadas, folheavam diariamen-
te os livros de reza e os dedos deslizavam, em movimentos 
vagarosos, as contas de seu inseparável terço.

era a primeira pessoa para quem eu lia as mensagens 
de natal que a deixavam maravilhada e sempre me pergun-
tava onde tinha eu buscado aquelas ideias.

Mãos que acarinharam tanto as pessoas, filhas, netos 
e amigos.

Mãos que costuraram muitas sacolas de roupas para 
doar no inverno aos necessitados.

Mãos que alimentaram tantos pedintes, com o calor 
de seu coração generoso.

as suas atitudes de caridade foram o maior legado que 
nos deixou. Zeladora do apostolado da oração nunca per-
dia uma missa na primeira sexta-feira de cada mês. a vida 
toda, mesmo depois de doente, quando a ministra ia até sua 
residência levar-lhe a comunhão, que ela esperava ansiosa.

Pessoa de fino trato, fé inabalável em Deus, alma 
bondosa que só pode estar ao lado do senhor, ajudando a 
embelezar, cada vez mais, o palácio do céu.

Mãos que não pararam um instante sequer e que, 
quando o fizeram, foram para permanecer com o terço 
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entrelaçado entre os seus dedos, para a viagem solene e ilu-
minada a caminho do Paraíso, após cumprir com maestria 
a sua missão na terra.

abençoadas mãos que me tocaram e me guiaram 
para a vida, orientando e mostrando sempre o melhor 
caminho. Mãos que, a um toque, floriram meu sorriso e 
secaram minhas lágrimas para continuar em frente e dizia 
“força, a vida continua, temos sempre que lutar e vencer 
os obstáculos”. e como ela soube enfrentar com serenida-
de todas as agruras da vida.

Mestre em sua vida longeva, fortaleza que soube en-
frentar com altivez o câncer que lhe fez sofrer e a falta de 
ar causada pelos pulmões, que não mais conseguiam tra-
balhar a contento.

e a vida passa tão rápido, deixando para trás as ale-
grias e as tristezas, que habitaram, um dia, o nosso coração. 
e o rastro chamado saudade teima em nos acompanhar, 
tatuando nosso coração de imagens, tatos, cheiros e pa-
lavras misteriosas que nos fizeram tão felizes, com aquela 
presença junto de nós. e hoje, querendo estender as mãos 
e tocar aquelas que me embalaram, não consigo mais, ma-
terialmente, porque estão no estágio superior e merecido, 
segurando com certeza as vestes de Jesus, quando caminha 
pelas paragens do céu.

Suave Pedido

(À minha mãe Sra. Lourdes Bueno Marques, com todo amor)

Põe tuas mãos espalmadas sobre minha cabeça e dei-
xa os teus dedos macios anelar meus cabelos despenteados 
que correm ao vento, buscando por ti.

segura os meus olhos abertos que procuram nas nu-
vens uma sombra que possa vir de ti.

abre meus ouvidos para ouvir uma canção que seja 
só tua.

Corre as tuas mãos sobre o meu rosto molhado que 
mostram as rugas causadas pela saudade.

segura a minha mão na tua e sente que a minha 
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pele já afinou mais, mostrando as veias e sabendo que o 
teu sangue corre dentro delas também. e assim tu vais 
existindo disfarçada de líquidos, de perfumes, de luz e de 
silêncio. Com tal silêncio, que chega a devorar meu peito, 
porque, por mais que eu queira, não aprendi a decifrá-lo.

e nesse silêncio coloco a minha vida inteira para te 
alcançar, te procurar, te acarinhar. Mas em vão. O novelo 
da saudade está preso no além e não tem fim, por mais que 
eu puxe o fio da minha insistente busca.

segura os meus ombros enfraquecidos e os sente ar-
queados, buscando o teu abraço no vazio desta distância.

Põe a tua mão em minhas costas e deixa que eu te 
sinta me tocar, como, se para sempre, me consolasse teu 
amparo a me empurrar, a me escoltar até que eu chegue ao 
meu destino final.

Fica com elas em mim, e eu prometo, não vou olhar 
para trás, para não perdê-las.

e a luz que te ilumina agora, possa refletir em mim, 
para amenizar a nuvem de tristeza que pesa sobre meu 
corpo repleto de ausências. Os nossos laços não se desfa-
rão jamais, pois são a nossa história que entrelaçou nesta 
breve vida e continuará, com certeza, até os confins da 
eternidade.

Eva Bueno Marques
Cadeira 26 – Patrono Cecília Meireles
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LeMBraNÇas De 
ótiMa viaGeM aO 
eXteriOr

Mario 
Porfírio 
Rodrigues P rovavelmente porque, desde tenra idade, fre-

quentei com assiduidade o Cine Central da 
Família Lorenzini e fiquei sugestionado com 
os filmes que os americanos de Hollywood 
mandavam para o Brasil, ou porque papai 

nasceu na europa, em Portugal e chegou ao Brasil com 
cinco anos de idade, a verdade é que sempre gostei de 
viajar. Pleonasmos? Não acredito, porque conheço o 
meu País de norte a sul, com exceção de Piauí, amazo-
nas e os estados que foram criados mais recentemente. 
Fiz 48 viagens ao exterior conheci 33 países nas américas 
do Norte, Central e do sul, áfrica, europa. estive na 
argentina 12 vezes, itália 8, Paris 5, estados Unidos 4, 
Paraguai 4, áfrica 3, espanha 3, suíça 3, Chile 2, áus-
tria 2 e deixo de citar uns 4 ou 5 países que conheci em 
viagens de navio, onde só estive durante um dia. Minha 
primeira viagem ao exterior foi em 25 de maio de 1968, 
e no ano seguinte, em 14 de setembro de 1969, desembar-
quei na itália.

as primeiras viagens foram a trabalho. Como diretor 
comercial de uma fábrica de chocolates fui assessorando o 
Presidente em pesquisas de negócios com vistas à expor-
tação, e para conhecer fábricas que produziam e embala-
vam produtos, por nós importados, destinados ao público 
consumidor deste país. Depois vieram as viagens sem a 
companhia do presidente, algumas com a esposa e as de 
férias anuais.

a partir de 1997, quando me aposentei, todas as via-
gens têm sido de turismo. Histórias sobre viagens tenho 
muitas, mas quem não as têm? Quero comentar alguns 
fatos da minha viagem à itália e à suíça, em agosto de 
2014. Muitos desses acontecimentos trouxeram lembran-
ças, especialmente da nossa são Caetano do sul, minha 
cidade do coração e de adoção.
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Chegamos à veneza com dia bom e início de chuva 
fraca ao cair da noite. Na manhã seguinte, após uma boa 
noite de sono, levanto e vou à janela do quarto do hotel 
para ver o estrago da chuva e só vi água por todos os lados. 
imediatamente lembrei-me da são Caetano dos anos 30 
quando, em tempos de muita chuva as ruas ficavam reple-
tas de barro por todos os lados. só então voltei à realidade, 
pois em veneza todas as ruas são verdadeiros rios e o tráfe-
go é todo feito por barcos.

a cidade seguinte do itinerário foi Pizza com sua 
torre inclinada 4,5m. e dentro do nosso itinerário pas-
samos por Pistóia em cujo cemitério foram enterrados os 
“pracinhas” brasileiros que lutaram na ii Grande Guerra 
1939/1945. Logo adiante, entramos na toscana e nos de-
paramos com Florença, um verdadeiro museu a céu aber-
to. em todos os cantos da cidade encontramos escultu-
ras e bustos de membros da Família Médici, literalmente 
proprietária da cidade. ao regressar para o aBC procurei 
saber se o nosso caríssimo ademir Medici, do jornal Di-
ário do Grande ABC, é membro dessa família ilustre, que 
viveu no século Xiv. ele negou qualquer parentesco. Na 
rua tornabueno, repleta de lojas de grife, visitei a igreja de 
san Gaetano, em homenagem ao santo padroeiro da nossa 
Cidade do aBC.

Na Catedral de Milão (Duomo), visitamos os túmu-
los de vultos importantíssimos da história universal como: 
Maquiavel, autor de livros e façanhas políticas imemorá-
veis; rossini, compositor da ópera O Barbeiro de Sevilha e 
Gugliermo Marconi, descobridor do rádio, além de outras 
figuras famosas no mundo inteiro.

estar na cidade de assis e no túmulo de são Francis-
co, é realmente emocionante. as paredes da sua suntuosa 
igreja contam toda a sua história de menino rico que aos 
20 anos fica nu e devolve tudo, sua fortuna e até as pró-
prias roupas, para o seu pai que, tenta agredir o filho pela 
sua atitude, mas é contido por um bispo.

O motivo principal de fazer mais uma viagem à itá-
lia foi conhecer o encantador sul daquele País. as nossas 
visitas anteriores sempre foram de Nápoles para o norte 
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como roma, Milão, Florença, veneza, torino e outras 
magníficas cidades italianas. Foi linda a travessia de navio 
para as ilhas, durante a noite. Mas essas histórias ficam 
para serem contadas em outra oportunidade. 

regressando ao Brasil, no mesmo aeroporto, em 
Fiumicino, um cartaz de autor desconhecido que já havía-
mos visto quando na chegada à itália ensina que:

A vida é uma viagem e cada viagem é uma história.

Mário Porfírio Rodrigues
Cadeira 8  - Patrono Monteiro Lobato
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Num momento de devaneio escrevi, em 
redondilha maior, que “nem toda a ren-
da da mente/põe a palavra na boca”, ou, 
dito de outro modo, nem tudo o que 
pensamos é posto em palavras, mesmo 

porque, sabem-no os estudiosos da área, e está provado, 
que ninguém o faz. Basta consultar, por exemplo Bally e 
Marouzeau. eles dizem o mesmo, de forma didática: “a 
língua não é capaz de fornecer uma tradução adequada 
nem mesmo do mais claro dos pensamentos”. essas pala-
vras brigam com o primitivismo de “eu falo o que quero”.

Como se percebe, “não ser capaz” é ponto grave. apesar 
de recurso de sinais diacríticos e curvas entonacionais, a “porta” 
da língua parece estreitar-se quando exigida – sem falar da tra-
dução. Carlos Drummond de andrade bem percebeu: “lutar 
com palavras é a luta mais vã”. Por essas ocultas razões, muitas 
pessoas se calam, ou, diante da violência – que na maior parte 
das vezes é braço da injustiça – usam outro tipo de signo menos 
perceptível, o olhar reprovador: “Não tenho palavras para...” 
afirmação verdadeira quanto ao respaldo linguístico, mas de 
alguma forma pusilânime diante da violência inaceitável, por-
que se certas portas são estreitas e estão nos escaninhos da men-
te, existem as alegadas janelas. são Jerônimo as percebeu em 
seu tempo (“Quase per quinque sensos...” etc). impedir a vio-
lência aparece como bom tempero, para abrir muitas portas.

Ps.: Um pouco de sabor para amenizar impressões. De 
braço dado, eu e minha mulher caminhávamos por uma rua 
de Belém do Pará. Chegou-se a mim uma mulher, imagino 
que prostituta, e convidou-me:

– “vamos, Bem?”

está claro que para ela “Bem” era contato físico e paga-
mento. Comentei com minha mulher:

– “acho que andamos em rua pertencente a outros”.

Felizmente sem sequência, violenta ou não. ainda bem.

PaLavras
Paulo de 
Souza 
Ramos

Paulo de Souza Ramos
Cadeira 40 – Patrono Guimarães rosa
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JUstO OU iNJUstO?
Milton 
Bigucci Deus criou um mundo onde algumas 

pessoas não conseguem visualizar a jus-
tiça. Parece que há mais injustiças que 
justiça. Porém não é verdade. É como 
notícia de jornal. só temos manchetes, 

desastre e crime. só sai o que dá ibope. O que é a exceção, 
pois a regra, que não é publicada em lugar algum, é o nos-
so dia a dia normal. Quantos amigos você tem ao seu lado, 
no trabalho, na escola? todos normais, levando cada um 
sua vida. No entanto, se algum deles sofrer um acidente 
ou fizer algo de errado, aí sim será notícia entre os amigos. 
Portanto, não esqueça, a injustiça é a exceção e não a regra.

Deus na sua infinita sabedoria não poderia nos dar 
um mundo injusto. Jamais. Pense nisso!

ilustrando minhas observações transcrevo um trecho 
de Charles Chaplin sobre a injustiça. Nele encontramos 
muita sabedoria e ao mesmo tempo comicidade.

 “A coisa mais injusta sobre a vida é como ela termina. 
Eu acho que o verdadeiro ciclo da vida está todo de trás pra 
frente. Nós deveríamos morrer primeiro, nos livrar logo disso. 
Daí viver num asilo, até ser chutado pra fora de lá por estar 
muito novo, ganhar um relógio de ouro e ir trabalhar. Então 
você trabalha 40 anos até ficar novo o bastante para poder 
aproveitar a sua aposentadoria. Aí curte tudo, bebe bastante 
álcool, faz festas e se prepara para a faculdade. Vai para o co-
légio, tem várias namoradas, vira criança, não tem nenhuma 
responsabilidade, se torna um bebezinho de colo, volta pro úte-
ro da mãe, passa seus últimos nove meses de vida flutuando, e 
termina tudo num grande orgasmo. Não seria perfeito?”

O QUe FaZer Na Crise?

Primeiro, nunca desanimar. Os ciclos se reno-
vam. Já diziam os profetas, que a cada 7 anos 
de crise, haverá 7 anos de bonança. Às vezes 
menos anos de um ou de outro.

segundo, muita garra e otimismo. 
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Criar diferenciais em seus produtos, melhorar a sua quali-
dade, simplificar os métodos construtivos, profissionalizar 
a empresa ou empreendimento, aumentar o seu relaciona-
mento pessoal (network) e melhorar o seu conhecimento.

Desde 2015 estamos no meio de uma das piores cri-
ses pelas quais já passou o Brasil, e sem perspectiva para 
2017. estou há 56 anos no ramo da construção civil e 
nunca vi nada igual.

 O que fazer? O governo deve ser mais agressivo e 
menos tímido nas suas atitudes de elaborar leis, uma vez 
que tem o apoio do Congresso. importante caminhar o 
quanto antes com a reforma da Previdência, por exemplo, 
para que amanhã o aposentado tenha o que receber.

O desemprego não para de crescer. O trabalhador 
precisa de emprego, agora, para manter a sua família e o 
empresário precisa produzir e ter quem compre o seu pro-
duto, agora, para que a economia volte a girar.

O Brasil está cuidando da corrupção e reduzindo 
privilégios como nunca feito antes. tudo isso é necessário 
e importante, porém, a indústria automobilística e a da 
construção civil, por exemplo, estão parando.

as medidas de longo prazo são necessárias, e poucos 
governos federais têm mexido nelas. Parece que são “ime-
xíveis”. É uma luta contra o populismo. O governo atual 
está com boa intenção, atento para o País a longo prazo, 
mas estamos precisando de medidas urgentes para andar e 
produzir. se puder fazer ambas, melhor. 

Porém é fato que estados falidos não cortam os pri-
vilégios absurdos e prestam maus serviços à população. Os 
que trabalham recebem maus benefícios e pagam a conta 
dos outros que recebem mais privilégios (bônus, pensões 
por morte, etc.). 

Boa parte dos prefeitos que assumem dizem que vão 
pagar dívidas e que vão cortar custos e privilégios, mas no 
final do mandato passam o governo novamente com dívi-
das para o próximo prefeito e às vezes com mais privilégios 
concedidos. 

Há que se ter reforma Política, trabalhista e tribu-
tária, porém não é só isso. Hoje o Brasil precisa trazer a 
confiança de volta à sua população. O povo está carente e 
sem emprego. 
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Já são mais de 12 milhões de desempregados. só a 
construção civil em 2016 perdeu 900 mil trabalhadores. 
Um absurdo em um segmento que representa 5,9% do 
PiB. Falta incentivo ao trabalho. Há muita gente no País 
que não quer fazer nada. Preferem reclamar do governo. 
todos precisam produzir e não simplesmente receber de 
mão beijada. Grande parte dos empresários começou 
como empregado. Lutou, trabalhou muito e venceu. se 
assim não fosse, estaria eternizando a miséria e reclaman-
do do governo, como aqueles que nada fazem e só querem 
receber “dos céus”, sem cooperar para ajudar. 

Para mim, uma das coisas mais tristes é ter que des-
pedir um empregado, pois foi ele que ajudou a empresa a 
crescer e tem uma família para sustentar. Quando tomo 
essa medida é de forma clara e transparente mostrando-lhe 
a crise, e só o faço após tentar de tudo para evitar. 

O otimismo precisa voltar. O Brasil está parado: 
2016 foi muito pior que 2015. e 2017?

Nós estamos lançando bem menos, mas graças a 
Deus, com sucesso, após uma análise profunda de cada 
terreno e empreendimento. O nosso cliente é cativo e nos 
conhece há 33 anos. 

O País precisa de medidas imediatas e urgentes. Não 
podemos só falar de presídios, Lava Jato e cargos políticos. 
Como já disse são milhões de desempregados que aguar-
dam medidas.  Já estamos atrasados.

Milton Bigucci
  Cadeira 05 – Patrono Lima Barreto
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Quinta-feira, 20/08/2015, quinze horas e 
quinze minutos, o Bimbo, depois expli-
carei de quem se trata, esteve em meu 
prédio, pegando o seu cunhado Farid, e 
a mim. Moramos no mesmo local. irí-

amos ao ponto de encontro do grupo de amigos, onde 
estava o ônibus que nos levaria à fazenda do Duílio, situ-
ada em Botucatu. esse passeio é tradicional, feito algumas 
vezes ao ano, ora nesta, como agora, ora na do Bimbo, 
que fica em trabiju. ambos, municípios do interior de 
são Paulo. O grupo, formado por velhos amigos, coisa 
de mais de 60 anos, sócios e simpatizantes do Clube Pan 
WD, bem conhecido em santo andré pelo nome de Pa-
nelinha. No veículo estávamos em dezesseis. De início, o 
rodoanel Mário Covas, grande obra do governo paulista, 
até alcançar a rodovia Castelo Branco. esta, reputo, como 
uma das mais belas entre as magníficas rodovias paulistas. 
Não tem significativos relevos, mais parecendo um tape-
te, com raras subidas, dando oportunidade ao viajante, 
principalmente o que o faz de ônibus, de se deslumbrar 
com a maravilhosa paisagem que lhe é oferecida. apesar 
de estarmos num período de seca, quando o verde fica algo 
descorado, o interior de são Paulo é quase, senão todo, to-
mado por plantações, sejam laranjais, canaviais, cafezais, e 
outros tipos de cultura. Uma demonstração de riqueza do 
estado! Fez me lembrar da diferença entre a que vi, há já 
um bom tempo, indo ao pantanal mato-grossense: cente-
nas de quilômetros sem sequer um canteiro plantado. Há 
algum tempo. Hoje não sei como está.

e nossos olhos, privilegiados, alcançando um hori-
zonte de beleza a perder de vista. Depois, já noite, perto 
do destino, uns dez quilômetros de terra. Chegamos logo 
após as vinte horas.

Uma recepção agradável, e o Duílio, como sempre, 
fazendo de tudo para que nos sentíssemos em casa. Frio 

O POeta e O 
CaMPO De triGO

José Bueno 
Lima
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intenso. a fazenda é deslumbrante. Beleza cinematográ-
fica.

No dia seguinte, ainda deveria chegar mais outro 
tanto de amigos, vindos de automóvel.

a nossa estada se desenvolve com as refeições café 
da manhã, almoço e jantar, todas entremeadas por muita 
conversa. alguns praticam seus esportes favoritos, como o 
tênis, a bocha, outros a caminhada, a corrida, a pesca, e os 
mais arrojados, em vista do frio, a natação. se bem que, a 
partir das 10h, o sol começa a esquentar o ambiente.

É claro que, num evento dessa natureza, sempre há 
um consumo maior de bebida. Nada, porém, que fuja à 
normalidade. Nosso pessoal é bem comedido. Lembro-me 
de que, antigamente, não era assim; quando começamos 
esse tipo de programa, bem mais jovens, lá pelos idos de 
1985, o consumo de cerveja, principalmente, era alto. 
sempre havia necessidade de um reforço, na cidade mais 
próxima.

Normalmente, a ida à Fazenda eldorado, este seu 
nome, ocorre em fins de agosto, para comemorar o aniver-
sário do anfitrião. Por isso, sempre na sexta-feira, ele con-
vida um grupo de músicos da região, alguns profissionais, 
para um show. são excelentes. Nessa ocasião, aparecem, 
também, políticos, inclusive o prefeito de Pratânia, cidade 
próxima. O Duílio, diga-se, foi deputado federal, daí estas 
presenças. a comemoração só termina de madrugada.

sobre o Bimbo, apelido do rubens awada, ele prefe-
re que assim o chamem. trata-se do decano da turma. Mé-
dico, possuidor de cultura invejável, excelente garfo, geral-
mente é a figura central de todas as rodas de conversa. Um 
senso de humor finíssimo. impossível ficar sem dar boas 
gargalhadas diante de suas histórias. Como anfitrião, em 
sua bela fazenda Pedra Branca, em trabiju, é impecável.

Num lugar tão aprazível, as conversas convergem, na 
maioria das vezes, em torno de fatos pitorescos ocorridos 
nos tempos em que éramos jovens; os namoros, as festinhas, 
as brigas, as aventuras acontecidas em jornadas esportivas, 
principalmente nos Jogos abertos do interior paulista, dos 
quais muitos de nós participávamos. Boas reminiscências. 
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Outras inspiravam até momentos poéticos, como aquela 
em que o amigo Newton Porchia, médico, nos contou de 
seu tempo de acadêmico na escola Paulista de Medicina. 
De onde nos encontrávamos, à beira da piscina, a visão do 
balançar das copas dos eucaliptos, em movimento cadencia-
do, iguais às olas, ondas formadas pelas torcidas em com-
petições esportivas, o fez recordar-se da aula do seu mestre, 
Prof. Mangabeira albernaz, sobre o ouvido.

- O ouvido, é possuidor de um sem número de pelos 
que, quando movidos por um som, provocam ondas, dizia ele.

 e, em tom poético, do alto da cátedra, como se em 
um sarau de poesias, declamava:

“...ondas suaves que o vento provoca no campo,

delicadamente, em leve sopro,

dobrando as ramas de trigo”.

No domingo, logo após o almoço, a volta à realidade!

O veLHO GrUPO

Hoje estive no Museu de santo andré, cha-
mado Dr. Octaviano armando Gaiarsa. 
está sediado à rua senador Flaquer, onde 
funcionou o Primeiro Grupo escolar, o Prof. 
José augusto de azevedo antunes.

É que estava programada uma entrevista para um ca-
nal de televisão do aBC, tendo como assunto o lançamen-
to do meu segundo livro de crônicas Como Se Fosse Hoje...!

a produção da entrevista havia me solicitado a esco-
lha de um local para a mesma. De pronto escolhi este. Não 
teria outro melhor!

ali repousa, hoje, grande parte da história da cidade, 
e este meu livro, como o primeiro, Um Passado Sempre Pre-
sente, nada mais é do que parte da memória de santo andré.

Cheguei um pouco antes da hora marcada, como 
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é de meu feitio (fruto dos anos de internato) e, havendo 
um atraso do pessoal da tv, sentei-me em um banco do 
jardim, e recordei certas cenas vividas naqueles anos entre 
1946 e 1950.

Pela segunda vez retornava ao local depois de, ali, ter 
terminado o curso primário.

Lembrei-me do seu Gabriel, o inspetor de aluno. 
rigoroso, reprimia com energia, as estripulias praticadas 
pelos alunos.

Conseguia manter a disciplina que o local exigia. 
Porém, era odiado por todos nós. vi, em minha frente, 
a Dona Ditinha, magrinha, muito simpática. era a ser-
vente da escola. também, vi o dentista, do qual não me 
recordo o nome. Ficava numa sala, ao lado da construção 
principal. Como sofria, com aquele motorzinho de pedal 
fazendo zizizizizihhh em minha boca. Lembrei-me de um 
aluno em especial, o severino, cabelos de fogo, sardento, 
um tanto gordo, e que possuía um defeito em ambas as 
pernas, fazendo com que se locomovesse com os joelhos 
meio dobrados. até certo ponto violento, não aceitando 
brincadeiras. Por isto, era respeitado.

Localizei as salas que frequentei.

Lembrei-me de Dona isaura, do segundo ano, e do 
prêmio que me deu pelo bom desempenho durante o ano 
letivo, uma xícara de chá muito bonita! De Dona Penha, 
mãe do Fernão, nosso colega de classe, professora do quar-
to e último ano, quando obtivemos o diploma.

Foram momentos de intensa nostalgia, trazendo-me 
indeléveis lembranças!

Parecia que estava sonhando, quando fui trazido à 
realidade, pela chegada da equipe da reportagem.

José Bueno Lima
Cadeira 14 – Patrono álvares de azevedo
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A língua portuguesa é extremamente rica e se 
para nós, brasileiros é por assim dizer uma 
língua difícil de aprender, imaginem para 
os estrangeiros!

O que então dizer da Língua Brasileira?

são conhecidos pelo menos 16 dialetos no Brasil, se-
gundo as obras de antenor Nascentes, filólogo e linguista 
autor do primeiro Dicionário de Português da academia 
Brasileira de Letras, 1967. são eles:

Caipira (interior de são Paulo), Costa norte (parte 
do litoral nordestino), Baiano, Fluminense (estado do rio 
de Janeiro e espírito santo), Gaúcho, Mineiro, Nordes-
tino (exceto Costa Norte e recife), Nortista, Paulistano 
(capital de são Paulo), sertanejo (Mato Grosso e Mato 
Grosso do sul), sulista (santa Catarina e Paraná), Floria-
nopolitano (capital de santa Catarina), Carioca (capital 
do rio de Janeiro), Brasiliense, serra amazônica (rondô-
nia e parte do Pará) e recifense.

vamos conferir o texto abaixo e em seguida compará
-lo a outros praticados noutras regiões do País:

Mas que moleque rápido!

Fiquei de queixo caído. Ele andava mal, vivia em difi-
culdades, mas não pensou negativamente, afinal estava apai-
xonado.

“Vou na certeza” – comentou com o seu camarada e 
rapidinho aproximou-se.

Fazia um frio tão intenso, capaz de deixar cachorro 
mancando, quando ele chegou mais próximo da garota todo 
alegre, contente e enamorado convidou-a para morarem juntos.

Ofendida pelo inusitado da situação um tanto quan-
to brega, a garota armou uma confusão que logo mereceu a 
atenção de um policial local. O moleque tomou uma surra 

a MaGNÍFiCa LÍNGUa 
POrtUGUesa OU 
MeLHOr, BrasiLeira...

José Carlos 
Donadão
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que calado e pisando em ovos, sem suportar as consequências, 
foi dormir na casa do amigo!

Primeiro vamos ao sul, mais especificamente ao rio 
Grande do sul.

Devido a algumas diferenças semânticas e léxicas 
em relação ao Português tradicional, o dialeto Gaúcho 
torna-se por vezes incompreensível pelas pessoas das ou-
tras regiões brasileiras. O Gauchês é praticado em grande 
parte do estado e, por força da colonização espanhola, 
foi grandemente influenciado pelo idioma espanhol, 
com ressalvas para algumas línguas indígenas como o 
guarani. vejamos, então:

Mas que guri ligeiro aquele!

Me caiu os butiá dos bolso. Ele que andava pelas caro-
na e pela situação nem pensava em dar com os burros n’água. 
Estava de rédeas no chão...

“É tiro dado e bugio deitado” arriscou com o índio ve-
lho que o acompanhava e de vereda apresentou-se.

Fazia um frio de renguear cusco quando se aprochegou 
da guria faceiro que nem égua de dois potrios e arrastou a asa 
para ela convidando-a para juntar os trapos.

Ao perceber a chinelagem a guria armou um entrevero 
que despertou a atenção de um brigadiano. O piá tomou uma 
tunda de laço, meteu a viola no saco e na ponta dos cascos sem 
aguentar o tirão foi pousar na casa do índio velho!

agora vamos visitar o nordeste do Brasil. vamos 
ancorar no Ceará, cuja fisionomia folclórica e linguística 
assemelha-se muito à do acre com improvisações típicas 
da inteligência criativa do seu povo. Diferentemente do 
Gauchês o dialeto Cearês ou Cearenses é amplamente usa-
do pela população dando às vezes a impressão de que eles 
zoam de si mesmos. alguns termos chegaram a ser agre-
gados noutras regiões do País. Quem nunca ouviu falar 
“dum grande bafafá”; “branca ou branquinha” para iden-
tificar uma cachaça; “amarelo” para o sujeito pálido; “pita-
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co” (palpite); “segurar vela” (acompanhar um casal); “estar 
liso” (sem dinheiro) e tantas outras. então, vamos ao texto:

Cabra bom esse! Vixe!

Diaboéisso, macho? Vivia lascado, numa gastura de dar 
dó, mas com muito quengo foi acochando os passos na direção 
dela. Estava paridinho pela dona que era só filé...

“Hoje eu tô cagado”, falou para o macho véi e deu uma 
carreira atrás da dona.

Fazia um frio da porra, mas ele embeiçado que tava 
meteu o pé na carreira, arrudiou a dona e de pronto pergun-
tou se ela gostaria de emancebar-se com ele.

Sentindo-se arengada, a dona gritou com o rusguento. 
Aí armou-se uma baracafusada geral. Um samango que pas-
sava pelas bera cascou-lhe a mãozada no péduvido. Areado, 
capou o gato, escafedeu-se e na bagaceira foi se aboletar na 
casa do manch.

Não obstante, o dialeto paulistano teve forte influ-
ência europeia, principalmente italiana, e, por isso alguns 
vocábulos são diferentes do restante do estado, notada-
mente as cidades que receberam influência americana, 
por exemplo. Mesmo assim, é no sotaque que difere dos 
demais. Por vezes não se pronuncia o “s” e reforça o ”r”. 
assim mesmo, segundo pesquisadores, é a pronúncia mais 
correta do idioma do Brasil, apesar de usar muitas gírias:

Ma que moleque rápido!

Fiquei pasmo. Ele andava na pió, vivia duro, ma não 
pensou mal, o cara, meu, tava apaixonado.

“Vou na certa” falô pro parça e rapidão se foi...

Fazia um frio do cacete, memo assim ele chegô na mina 
felizão e cheio dos parangolé mandou um 171 no ouvido dela.

Cabrera a mina armô a maió treta e um milico ali das 
banda sentou a porrada no meliante. O cara tomou uma sova 
que perdeu o rumo e pianinho sem era nem bera foi dormi na 
casa do parça!
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Perto de 280 milhões de pessoas praticam a língua 
portuguesa no mundo. É a quinta língua mais falada. en-
tre o “português do Brasil” e o “português europeu” existe 
um grande número de variações regionais, mas isso não 
lhe tira o romantismo que acompanhou a era dos desco-
brimentos quando os portugueses na conquista de novas 
terras influenciavam os estrangeiros.

além de Portugal e Brasil, a língua portuguesa é o 
idioma oficial dos seguintes países: angola, Cabo verde, 
timor Leste, Guiné Bissau, Guiné equatorial, Moçambi-
que e são tomé e Príncipe.

as virtUDes 
De CaDa UM

A bebida e o cigarro são as portas de entra-
da para o mundo das drogas. De maneira 
consciente sempre fiz a lição de casa dando 
bons exemplos aos meus filhos: procurei
 beber socialmente mesmo em casa e dei-

xei o hábito de fumar quando o meu caçula começou a 
andar. Passaram-se mais de vinte anos e ele não se lembra 
de ter me visto fumar algum dia.

isso não é virtude, afinal tive os mesmos exemplos 
na minha casa: meu pai nunca fumou, tomava uma cerve-
ja em ocasiões especiais e nas Festas de Natal e ano Novo, 
com meus tios, tias e primos bebíamos champanha. Com 
o garrafão de vinho que acompanhava a cesta natalina fa-
zíamos suco. O Nono Pelegrini, meu primeiro herói, que 
participou de 1914 a 1918 da i Guerra Mundial, era o 
único que saboreava um vinho seco. Uma família sem 
vícios, saudável e feliz. Nunca soube de caso de parente 
envolvido com droga, embora o conhecimento que tenho 
hoje sobre o assunto não me permita fazer essa afirmação 
com segurança.
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Com esses exemplos caseiros meus olhos assistiam 
com indignação um fato ligado ao assunto contado pela 
televisão ou mesmo por algum colega, porém a vida nos 
ensina que para tudo existe uma contrapartida e essa re-
pulsa mexeu com meus sentimentos e tentei transformá-la 
em afeto. Lembro-me de quando comprei um supermer-
cado em araraquara com uma enorme área de estaciona-
mento. todos os dias passavam por lá pedintes solicitando 
alimentos para eles, filhos ou quem quer que seja. Na oca-
sião, atendia a um fornecedor quando fui interrompido 
por um garoto, magro, descalço, despenteado e rosto sujo:

– Moço me dá alguma coisa para comer...

Fazíamos promoções de produtos cuja data de vali-
dade estava prestes a expirar, então a gerente da loja cos-
tumava dar a esses pedintes um desses produtos, normal-
mente um pacote de bolachas.

Num estalo pensei em dar ao garoto um daqueles, 
mas ao mesmo tempo refleti que a mendicância no meu 
estabelecimento estava muito acentuada e disse ao garoto:

– Peça ao andré uma vassoura e varra esta frente da 
loja, depois lhe dou um pacote de bolachas. Continuei 
falando com o fornecedor e poucos minutos depois ele 
com a vassoura apoiada no chão me atravessa novamente:

– Desculpe, mas eu não tenho forças para varrer!

senti aquilo como uma punhalada. acolhi o garoto. 
tomou banho no vestiário dos funcionários, alimentou-se 
e ganhou roupas novas e um tênis chapado, conforme ele 
o identificou depois. Levei-o ao vizinho barbeiro para cor-
tar o cabelo e, enquanto isto, a nossa gerente silvana ligou 
para a assistência social do município. Quando a equipe 
veio buscá-lo disse-nos que ele ficaria sob a guarda deles 
por 15 dias, mas como era menor de idade teriam que ob-
ter a autorização dos seus pais. então propus a eles:

– se ele tiver interesse e os pais autorizarem, ele pode 
vir direto para cá que nós o empregaremos como pacoteiro.
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Os pais dele apareceram, agradeceram e contaram 
que ele estava andando com gente maldosa e, relapso com 
a escola, já havia perdido o ano.

Decorridos 15 dias o garoto estava lá, penteado e as-
seado. trabalhou dois dias e nunca mais o vi. alguém disse 
à silvana que ele era visto com frequência nas imediações 
da estação Ferroviária, com outros garotos de rua.

este e tantos outros exemplos direcionaram-me para 
a droga de rua e isto sim passou a me incomodar, mas 
como? alguém me pergunta...

– Ora, pelo fato de eu ver e sozinho nada poder fazer 
para ajudar esses pobres, carentes e despojados de afeto, 
carinho e amor que, por algum tipo de fraqueza, bandea-
ram-se para esse lado cruel da vida.

some-se a esta realidade que a sociedade impõe, a 
incapacidade de alguns órgãos governamentais, comanda-
dos por gente aproveitadora e traiçoeira, e líderes políticos 
que não conseguem enxergar com olhos futuristas que al-
guns dos usuários de hoje poderão ser os nossos executivos 
do poder de amanhã.

Precisa haver conscientização, não se pode dar as 
costas para algo que estatisticamente apresenta dados alar-
mantes.

Não podemos esperar que o problema bata à nossa 
porta para “tentarmos” achar a solução, pois quando isto 
acontece é tarde e nestas horas gostaríamos de ter o auxí-
lio e colaboração de pessoas entendidas como o fazemos 
quando procuramos por socorro para tratar um simples 
resfriado.

Muitas famílias excluem do vocabulário doméstico a 
palavra droga. embora o mundo evolua estas famílias con-
tinuam morando no antigamente. Naquele outrora, onde 
a palavra câncer era substituída por “doença ruim”. Não 
podemos mais tapar o sol com a peneira.

a orientação é fundamental, na escola e em casa e, 
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além disso, tem que haver interação entre escola e pais ou 
responsáveis, pois esta situação acontece cotidianamente 
nas esquinas dos nossos bairros, das nossas cidades, no 
nosso trabalho e nas nossas escolas.

Como jornalista, abusei das atribuições de repórter 
quando pesquisei e entrevistei diversas pessoas em recupe-
ração e descobri que cada um de nós tem uma parcela de 
culpabilidade nesse transtorno social que é a droga. resol-
vi então, identificar e dividir algumas responsabilidades 
que cabem ao indivíduo, à Família e à escola abordadas 
no meu livro Meu filho é Maconheiro.

Nele, minha esperança era e continua sendo que os 
leigos aceitem aquele trabalho como um Manual de Pro-
cedimentos.

Faço, portanto, uso das palavras do almirante Bar-
roso, quando do passadiço da nau-capitania amazonas 
deu as últimas ordens de combate na sangrenta Batalha 
Naval do riachuelo:

– O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever!

José Carlos Donadão
Cadeira 17 – Patrono José de alencar
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DeFiNiÇÃO
Como se eu fosse aquele cavaleiro,
que ao buscar o último legado
há percorrido quase o mondo inteiro,
chego ao coração do meu condado.

Naturalmente, o esperançoso andeiro
busca uma luz, ou busca, do passado,
a força do mistério verdadeiro
nunca sabido, ou nunca revelado.

Desse canteiro tudo já promana:
o bem, o mal, a dúvida, e a beleza
da aura de se amar e de viver...

Como é complexa a natureza humana:
às vezes, num sorriso há tristeza,
e no desgosto o impulso de chorar...

iNterreGNO
Os anos, meu amor, não foram tantos,
pois há de ser tão breve a nossa vida;
breve, mas sempre e sempre definida
em alegrias, não em desencantos.

a vida, para nós, teve um sentido
entre suspiros, risos e acalantos:
os anos foram, bem se vê, de encantos
e tudo numa forma comedida...

Que mais querer, chegando a esta altura
se não que os anos sejam desdobrados
na inesgotável fonte de calor?

em tudo um fato, um lance de ternura:
a carícia de abraços renovados,
e a certeza na graça deste amor!...

Rinaldo 
Gissoni
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ÍNtiMa
Quando chegar a hora,

(aquela hora)
profundamente amarga

 (e indesejada),
minh’alma há de ficar

despedaçada
no derradeiro adeus

do ir-se embora!

Que restará então,
além do nada?

a dor de quem, desesperado
chora,

e sempre há de lembrar,
 a toda hora,

os gorjeios de amor
nessa jornada!...

iNveNtáriO
Guardo, feliz, no fundo da memória,
sem recortes, gravado por inteiro,
cada episódio da envolvente história
desde que me fizestes prisioneiro.

Preso em teus braços fui, também, obreiro
da grandeza de nossa vida flórea;
deu-nos o Fado o mesmo cativeiro
para, juntos, cantarmos nosso glória.

Oh! Quantos lances, e episódios vários,
vividos nesses trabalhosos anos,
à luz da mesma sorte e semelhança.

Que nos restou do fundo dos cenários?
sonhos azuis... Quem sabe, desenganos
e, de Pandora, o mito da esperança!...
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O GraCiOsO MUNDO 
DO LirisMO
Deste mundo de guerras, conturbado,
só se pode esperar dor e tormento
mas se a fé ressurgir por todo o lado,
aos poucos morrerá o desalento

a fé remove tudo e será dado
um novo tom à vida, e novo alento
para o pobre que vive mergulhando
no quarto escuro do padecimento.

Não deveis maquinar a dor pungente
e conservá-la como toda gente
nos recessos sombrios do egoísmo.

erguei a fronte, e Deus seja bendito!
vereis surgir do alto do infinito
o gracioso mundo do lirismo.

CaNsaÇO
“a sombra de uma cruz à tua porta”  Florbela espanca

estou cansada de seguir teus passos
sangrando os pés nas curvas do caminho...
De aconchegar o nada nos espaços
e andar sonhando um pouco de carinho.

a ramaria verde abre-me os braços
e eu não me importo com o ferir do espinho...
apenas sinto que meus olhos baços
se enfraquecendo vão devagarinho

sou bagagem de coisas esquecidas...
Nuvens cobrindo o sol, enegrecidas...
Uma mulher em ronda semimorta...

Uma Casa sem Luz, abandonada...
Uma igreja sem santos, adornada...
“a sombra de uma cruz à tua porta”!

Gioconda 
Labecca



Tamisesr e v i s t a Tamisesr e v i s t a 105

FaLar De UM sONHO
a noite desce mansa e sorrateira
para falar de um sonho que acabou...
andei sonhando minha vida inteira
e a minha Mocidade assim passou.

esqueci-me de tudo! a derradeira
triste visão que a alma me inundou
foi sumindo nas trevas, se infiltrou,
fazendo-me chorar desta maneira.

tento iludir-me numa vã mentira!
Mas a saudade vem, e me retira
toda a alegria de Mulher sozinha...

a sorte me parece descabida:
O amor me chamando para a vida,
e a saudade dizendo: ela é só minha!

reCOrDaÇÃO
Meu pobre banco tosco, abandonado,
esquecido no canto do jardim...
Quantas vezes com o coração magoado, 
pedir conselhos a este banco, vim.

Não me importava o tempo ali passado
e que preponderava sobre mim...
sentia assim, o peito aliviado
e minha angústia enorme tinha fim.

Quanta alegria ele me trouxe à vida!
Quanta esperança morta, fenecida,
ali, sentada, vi reflorescer...

e é por isso que volto como amiga,
saudosa, me lembrar da fase antiga,
e tudo aquilo que vi renascer!

Gioconda Labecca
Cadeira 30 – Patrono augusto dos anjos
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UMa LiNDa FLOr
 Quando a gente quer realizar algo, realiza

com o poder da FÉ e DEUS no coração.

aqui iniciamos uma caminhada
ir de encontro a uma linda flor
Junho

A tarde vai caindo
O pôr do sol nos encanta com seu tom róseo
O tiritar de frio
Festa junina
arrasta pé
Fogueira
Quentão

A chegada da noite
No negrume do céu redondo
atapetado de estrelas
Cintilam abraçando a cidade
O brilho prateado da Lua se faz presente
estamos reunidos
O tic-tac
Bate, bate 20 horas
silêncio
reflexão
Do Céu
Deus lançou seu olhar
Neste pedaço de chão
enviando um presente
a semente
abençoada
a Luz divina chegou aos nossos corações
tocou-nos profundamente
Brilha alegria nos olhares
Com o poder da Fé
Deitamos em canteiro fértil

Mário 
Dal’Mas
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Num despertar do dia
O majestoso Céu azul
Linda maravilhosa manhã
O sol resplandecente
Na dança dos ventos
O cantarolar dos pássaros
O orvalho vai caindo
Com este esplendor
Desabrochou uma linda flor.
a “aPae sÃO CaetaNO DO sUL”
Uma explosão de alegria
Grande e bela família
É um hino de amor
É uma cruzada humana cristã
Cuidar com sorriso e carinho excepcionais
É uma manifestação alegre da alma.

O sorriso é compreensão
encanta-nos

O sorriso é uma preciosa corrente
Nos une

O sorriso é amor
Nos sublima

O amor à vida
O amor ao próximo
Com esta beleza espiritual
a porta da felicidade se abriu

Com bem estar
e saúde
Com proteção
e escolaridade
Para os que precisam cuidados especiais
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salve a “aPae sÃO CaetaNO DO sUL”
este sol de esperança
Com alegria
terminamos a caminhada
Foi uma encantação
sempre, sempre com um acompanhador: DeUs,
Nos nossos corações.

Sonhar e acreditar é a magia das vitórias.

Mário Dal’Mas
Cadeira 13 – Patrono alberto torres
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Capitu
no começo
ela apareceu, assim do nada
um olhar 
ela dançava

e me levava
pro céu, pro nada
e eu dançava

dos olhos do seu mar
eu no céu
(eu) mergulhava
e ela me levava

levada... cigana
menina danada
e dançava

e eu resmungava
parecia uma ciranda
amor, ciúmes, desgraça

cigana
me ama
me chama

de longe
ela dançava
e eu
me danava

DePOis QUe te Li...
Flávio 
Ferreira 
de Melo
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vem pra cá... ficar
tá difícil dormir
tá tão quente
Parece que vou explodir
sonhei sonhos terríveis
Daqueles sonhos
Que nos tiram o sono

e o que seria um tremendo barato
Me saiu tão caro
acordei todo moído,
torto, meio de lado

e era tão real, surreal
O quarto ficou escuro, cresceu
O medo em mim, rastejei
Pelos vãos idos do quarto
subi paredes e desci

Ninguém queria me ver
Ninguém queria
e eu ali... com a empregada
Mulher mal amada
Família que me ignorava
e eu rastejava

eu rastejava
e na solidão do meu eu
eu fui ficando ali... naquele sonho
No dia que meu mundo acabou
Um eu sem meu
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... ao corvo edgar
No terror da minha vida
eu lia, lia, lia e relia
sentado na sala
sem lareira
sem poltrona
Livros pra todo lado
e uma cadeira

era de noite
O vento, lá fora, sobrava
e batia
eu cochilava
Nela pensava
e mais nada

Queria estar com ela
Mas o sonho restava
Na bulha distante
Da cadeira que restava
recostava... pulei, olhei
O barulho procurava

a porta aberta
silêncio
e mais nada

É na janela
Prostíbulo’s distantes
insetos que rodavam
e nas sombras da vida
O Corvo das trevas
Gritava seu nome

e eu... me lembrava
Que do amor
Nada mais me restava
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mINHA PoeSIA Tem o peso do NADA
tropecei numa pilha de livros 
Despenquei num desfiladeiro de palavras 
atravessei nuvens de poesia 
Despertei num mar de prosa
Não há nada mais bonito
que um coração partido.
vivo um sonho de cada vez
No sono do viver

abro um livro e grito 
as palavras ecoam 
entre as linhas 
e se espalham pela 
eternidade

Que tuas dores 
se convertam

em cores

De
Poesia
Cheia
Com
a
vida!

Mais antiga que a Morte é a vida 
o dia, o pó... 
o vento que em formato de sopro 
ou toque 
divino fez o homem 
que fez a mulher 
que fez o filho 
que fez a morte 
que fez o mundo 
que fez da noite 
o ninho do fogo 
a prece no morro 
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da oliveira o pecado 
o segredo 
a prata 
mais antiga que a vida é a fé 
fé que move montanha 
placas de pedras 
ídolos de ouro 
pecados antigos 
nas pegadas na areia 
mar que se abre 
mar que rebenta 
rebento no cesto

um terço
mais antiga que a Noite
é a criação 

os luzeiros 
de dia e de noite 

Cristo manifestado 
no ar, na terra, na água 
o Fogo que varre

a superfície do tempo.
este teu cheiro de café
Me coloca de pé

O meu amor pesa uma tonelada... 
o suficiente para levitar sobre o nada.

Fale com quem te atura 
não da minha literatura
a minha poesia
tem o peso
Do nada

Mesmo assim
tudo terá um fim
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Noite fria
eu passei o dia tentando te escrever
vi os contornos do teu corpo
Na fumaça quente do meu cigarro
e por um momento
Dentro de um trago
senti teu gosto na ponta da língua

ah... e uma fome infinita
invadiu meu espírito

Ouço o som da chuva
sinto o cheiro da chuva
Ouço Nick Cave
e vejo o céu cinza

a tv está no mudo
e a casa mergulhada
num silêncio assustador
eu passei o dia tentando te escrever

imaginei teu corpo mergulhado
nas sombras do quarto
feito dunas ao entardecer
[eu] sorrindo calado
procurando me esconder

um cheiro quente e macio
varria o quarto de medo
um cio agudo e ligeiro
nas sutilezas de um adeus

eu sentia medo
muito medo...
medo de que aquele momento
tivesse fim... nos ponteiros de um relógio

suspiramos segredos
cantamos
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ardentes nos amamos
e lá fora chovia, esfriava
enquanto nossos corpos mergulhavam
crateras ardentes na terra

eu queria escrever
cantar e sorrir pra você
o gosto do vinho, da cerveja
o amargo do cigarro
impregnados na minha camisa
enquanto dirijo 
sozinho no meu carro

procurando meu corpo
que esperava muito tempo
ser encontrado

Flávio Ferreira de Melo
Cadeira 02 – Patrono Olavo Bilac
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a essÊNCia
as coisas são assim:
Um ir vivendo...
Um ir sofrendo...
Um ir fingindo...
Um ir não indo!

O mundo é assim:
Um ir sem rumo...
e sem saber seguir...
Um ir que nunca vai
Porque não tem pra onde ir!

a vida também é 
Um ir sem ir 
Que faz a gente rir...
e quando chega o fim
Coisa mais besta... 
É ter que um dia ir!

Que faz a gente rir...
e quando chega o fim
Coisa mais besta... 
É ter que um dia ir!

eXtertOres
O meu planeta ainda é a minha casa!
se, por acaso, atiro lixo à rua, 
Ou o amontoo, ao léu, no meu quintal...
estou sujando meu lindo planeta!
e poluindo o meu Jardim real!

Cada vez que derrubo uma árvore
É menos verde no meu paraíso...
Menos esperança no porvir...
Menos chance de sobrevivência
Menos sorriso no meu amanhã! 

José Ramos 
Vitorino
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aPeNas UMa PreCe                           
senhor, eu não sou digno
De ajoelhar-me aos pés da cruz,
Mas dizei uma só palavra
Para que minha alma tenha luz!

tende piedade, senhor
Das ovelhas desgarradas
e dos seres de alma vazia
Que nos descaminhos da fé
sentem-se famintos até
Do pão de cada dia...

  
Não entenderam a mensagem      
Da verdade proclamada 
Há dois mil anos atrás:
“O Pai tem muitas moradas”...
a terra é só uma pousada
Na viagem à eternidade!

 Obrigado pela chance
De buscar felicidade
Neste momento fugaz... 
e palmilhar, entre amigos,
as veredas da verdade!

e lá no Mar da Galileia,
Na solidão do silêncio, 
Nos espinhos da jornada...
Clamaste aos quatro cantos:
vinde após mim os cansados 
Que lhes aliviarei a caminhada... 
e haja luz nos teus dias
e amigos por toda a terra 
e a fé não lhe seja fugaz...
Perdoarás inimigos
e os dias que viveres 
serão cobertos de paz!

José Ramos Vitorino
Cadeira 33 – Patrono amadeu amaral
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ParaNOia
esta vida miserável fez de mim pária
sem presente, sem futuro, e deambulando
vou – misantropo – sempre em direção contrária
À turba implacável me defenestrando.

Desesperançado, sigo perambulando
Pelas ruas dessa urbe, só, maltrapilho,
em busca de migalhas, vou alimentando
O desejo de, um dia, rever meu filho.

Faço parte da escumalha e da vil sarjeta
Por conta do destino que eu mesmo tracei
Nada lembra em mim que um dia fui asceta
em mim desconheço tudo o que almejei.

O vício degradante matou, sem pudor,
a esperança de eu voltar a ser feliz
Feri com gesto insano quem me tinha amor
Deixando-lhe indelével cicatriz.

Paranoico me tornei, desgraçadamente
e, no infortúnio ao qual fui condenado
expiarei a dor, resignadamente
Por ter da vida muito desdenhado.

João Bosco 
dos Santos

João Bosco dos Santos
 Cadeira 28 – Catulo da Paixão Cearense
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MiNHa aLMa 
vai CONtiNUar
ah como o tempo passa!
Que velocidade, meu Deus?!...
e vai em frente e não disfarça
nem se importa com os dias meus.

Passa-se um ano, dois, dez
e logo, logo chega a um século.
O meu corpo viveu, sofreu, tanto fez!
e no fim virou tubérculo.

Plantado em uma cova de terra,
assim desejo e assim se fará!
Meu corpo sem essa vida terá outra a frutificar.

venci barreiras, ganhei estrada, subi a serra!
Desci montanhas, comi frutos que há por lá.
Matei minha vida, mas minha alma vai continuar.

aLeGria NatUraL
ah como é bom ver o sol a brilhar
depois de passar o mau tempo a chover!
O solo encharcado ajudou o florescer
da pequena semente para se arvorar.

Muito em breve alguns de seus frutos
saborosos e tenros à mesa estarão
e para muitos como alimento servirão.
Que brilhe o sol para os mansos e para os brutos!

Para a natureza o que vale é a vida!
e só a vida é a alegria natural,
há sempre sorrisos onde a vida impera.

O sol clareia os campos na primavera,
a chuva rega as flores do meu quintal
e a vida se faz agradecida!

Sebastião 
Geraldo 
Ferreira 
Gomes
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eNGODOs
rei se for,
Príncipe foi,
assim como o boi
acasalador!

vindo, sorrindo 
mostrando a coroa,
recostou-se na proa.
Ouviu-se o bem vindo!

Postou-se à mesa
rodeado por todos.
O que era bom!

Porém, além do som,
ouviu-se engodos
da sua realeza.
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era só 
O QUe FaLtava
veja!
Foi você quem descobriu
tanto amor que existia
dentro do meu coração.
Que estava há muito tempo
adormecido em triste sono
por faltar-lhe uma razão.
sabe!
Que em cada canto abandonado
do meu quarto bagunçado
um coração me espreitava.
Pois sabia que a esperança
já surgia de mansinho
e era só o que faltava.
Chegou!
Com toda a força combinada
por um ato de carinho
e um beijo enamorado.
e aqui ficou tomando posse
de tudo o que era seu
sem perder o rebolado.
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O MeU Dia
Às vezes eu penso que não acordei,
pois esfrego os olhos e nada vejo!
respiro forte e sinto um desejo
de permanecer dormindo como sonhei.

será que é reflexo do meu cansaço?
Ou o desejo de não acordar?!
É que se abrir os olhos e o sol entrar
eu terei que fazer o que sempre faço.

O meu dia é longo, difícil de terminar,
pois meu trabalho me consome as forças
e meu corpo fica em frangalhos no final!

e ainda tenho de aguentar o festival
de desmandos da chefia, como morsas
de tentáculos fortes, que só pensa em apertar.

Sebastião Geraldo Ferreira Gomes
Cadeira 01 – Patrono Gustavo teixeira



Tamisesr e v i s t a Tamisesr e v i s t a 123

PODer DO teMPO
tempo que não tem tempo
De parar, ficar olhando
ele é uma locomotiva
Que nos trilhos vai passando.

sobe serra, desce encosta
Dobra a curva com esperteza
Nem pergunta se alguém gosta
Do seu trajeto surpresa.

Para a imensidão do céu
vai deixando sua fumaça
Quanto mais se fica olhando
Mais ele quer fazer graça.

abre a porta quando quer
Manda a pessoa sair:
─ “você chegou ao destino
Não adianta insistir”.

tudo resolve sozinho
tem todo o poder na mão
De todos os passageiros
ele tem a direção.

Corre veloz esse tempo
Com silêncio absoluto
tudo leva, tudo muda
sua voz eu nunca escuto.

Passe, tempo, vá correndo
até a estação do sem fim
Leve todo esse alvoroço
Que a viagem fez em mim.

Eva Bueno 
Marques
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recolha a minha bagagem
Com ela não posso ficar
Preciso estar muito leve
Pra que eu consiga voar.

Coração posso levar
Pois não pesa quase nada
Com tudo que nele tem
Quero ficar encantada.

O bem maior não há jeito
senhor da razão, lhe digo:
O amor que mora em meu peito,
este vai ficar comigo.

Eva Bueno Marques
Cadeira 26 – Patrono Cecília Meireles







Posses
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João Bosco
Senhoras e Senhores,

Nesta noite iluminada, em que aqui estamos reu-
nidos, sob a proteção do Criador, peço vênia para, preli-
minarmente, fazer um breve introito para recepcionarmos 
mais uma notável construtora de textos literários, uma 
obreira da literatura.
 e começo indagando: o que é literatura?

sem incorrer no primarismo de sugerir ou declinar 
uma definição para o termo, aproprio-me da afirmação de 
roseana Baracat Nunes de souza Figueiredo, da Universi-
dade de são Paulo: A literatura é um discurso “não progra-
mático”, que não tem nenhuma finalidade prática imediata, 
referindo-se apenas a um estado geral de coisas. Ela pode dar 
diferentes enfoques a diferentes temas e usar uma linguagem 
autor referencial, uma linguagem que fale de si mesma. Com 
efeito, deve-se compreender que todo aquele que se dedica 
ao ofício de produzir literatura, deve ter em mente que a 
literatura tem um poder maior que o espaço, mais forte que o 
tempo, ela guarda ações e reações humanas capazes de influen-
ciar gerações, movimentar massas e transformar consciências. 
Não é sem razão que se costuma afirmar que as obras li-
terárias são, em grande medida, reescritos daquilo que é 
lido pelas sociedades. são inúmeras as obras literárias, pelo 
menos no âmbito da Língua Portuguesa, que contemplam 
juízos de valor predominantes nas sociedades, observados 
pelos seus autores, que os transferem aos seus personagens 
ficcionais criados. a literatura pode e deve ser vista como 
essencial para a formação do processo e da disseminação 
do conhecimento. 

Quando falamos de literatura, especificamente no 
nosso caso, estamos nos referindo à produção de textos li-
terários, ou seja, uma construção textual de acordo com as 

DisCUrsO De 
aPreseNtaÇÃO - aNa stOPPa
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normas da literatura, com objetivos e características pró-
prias, como linguagem elaborada de forma a causar emo-
ções no leitor. Os textos literários são aqueles que possuem 
função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à 
arte, à ficção. Mas há que se considerar que existem, tam-
bém, textos não-literários. Devido às limitações do tempo, 
que nos impedem de avançar um pouco mais nesses con-
ceitos, limitar-me-ei a algumas citações sobre duas moda-
lidades do texto literário: a literatura infantil e o poema. 

No dizer de sueli de souza Cagnetti, em Livro Que 
Te Quero Livre, a literatura infantil é arte, fenômeno de cria-
tividade que representa o Mundo, o Homem, a Vida, através 
da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e 
o real; os ideais e sua possível/impossível realização. Muito se 
escreveu sobre esse tema e alguns autores consideram que 
é a literatura que se preocupa com histórias para crianças, 
sendo forma literária voltada para a psique infantil, com 
vocabulário adequado ao conhecimento e à compreensão da 
criança. Outros inferem que a literatura infantil pode ser 
comparada com a própria alimentação destinada à crian-
ça e que ela proporciona nutrientes imprescindíveis para 
a sua formação intelectual. Historicamente, sabe-se que 
a literatura infantil surgiu, de fato, na França, na segun-
da metade do séc. Xviii, durante a monarquia absoluta 
de Luís Xiv, cognominado o Rei Sol. vale recordar que 
a literatura infantil brasileira surgiu tempos depois, e foi 
somente com a implantação da imprensa régia, em 1808, 
que começaram a serem publicados os primeiros livros 
para crianças no Brasil. Diversos autores incursionaram 
pela literatura infantil, mas deve-se creditar a Monteiro 
Lobato a real transformação da mesma. Para Nelly Novaes 
Coelho, A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na área 
da literatura infantil e juvenil, o divisor de águas que separa 
o Brasil de ontem e o Brasil de hoje.... 
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a outra modalidade de literatura à qual quero me 
referir é o poema, um gênero lírico muito confundido 
com a poesia. Não obstante, vale salientar que a poesia 
é um elemento maior que a estrutura textual e nem sem-
pre está relacionada apenas com o poema. a poesia pode 
estar presente nas mais diversas manifestações artísticas, 
não sendo, pois, uma exclusividade da literatura. Mas o 
poema sim! Numa conceituação mais apropriada, diz-se 
que o poema é um gênero textual que apresenta caracterís-
ticas bem peculiares, que as identificam. Nunca é demais 
repetir que destas características sobressaem-se os versos, a 
musicalidade, a repetição e o emprego de metáforas. 

e quanto ao poeta? ele é o criador, o artífice das 
palavras que usa a imaginação como matéria-prima. a 
propósito, vinícius de Moraes, um dos grandes nomes da 
poesia brasileira contemporânea escreveu:

(...) O material do poeta é a vida, e só a vida, 
com tudo o que ela tem de sórdido e sublime. 
Seu instrumento é a palavra. Sua função é a de 
ser expressão verbal rítmica no mundo informe 
de sensações, sentimentos e pressentimentos dos 
outros em relação a tudo o que existe ou é passí-
vel de existência no mundo mágico da imagina-
ção. Seu único dever é fazê-lo da maneira mais 
bela, simples e comunicativa possível, do con-
trário ele não será nunca um bom poeta, mas 
um mero lucubrador de versos (...)

 
Minhas senhoras e meus senhores aqui presentes.
Quando rachel de Queiroz, notável escritora cea-

rense, a primeira mulher a ingressar na academia Brasilei-
ra Letras, declarou que entrava na academia não por ser 
mulher, mas por ser escritora, estava plena de razão. Do 
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mesmo modo, a pessoa que, a partir de hoje, ocupará uma 
das cadeiras deste silogeu, o fará mercê do seu trabalho 
como escritora.

estou me referindo à escritora de livros infantis e 
poeta aNa Maria stOPPa, ou ana stoppa, como as-
sina suas obras. Desde a mais tenra idade ana stoppa ma-
nifestou interesse pelos livros e ainda que não soubesse ler, 
pedia para que o avô paterno o fizesse e lesse várias vezes os 
livros de uma antiga enciclopédia. Quando desenvolveu, 
aos oito anos de idade, a capacidade da leitura, devorou, 
até a saciedade, o primeiro livro infantil que ganhou da 
sua mãe, A Rainha da Neve, de Hans Christian andersen, 
sobrevindo dessa época o gosto pelos livros e pela escrita. 
aos treze anos deu vazão à sua criatividade e escreveu sua 
primeira crônica. Já adolescente, deleitava-se com a leitura 
de autores como vicente de Carvalho, J.G. de araújo Jor-
ge, Mário Quintana, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa e 
outros. a leitura a incentivou a enveredar pelos caminhos 
da imaginação criativa e passou, então, a escrever poemas, 
inspirada, ainda mais, pelos filhos pequenos. em 1989, 
seu primeiro livro, Diagnóstico, foi lançado pelo rotary 
Club são Caetano do sul-Leste, com renda destinada a 
fins humanitários.

Formada em Direito, passou a exercer a advocacia 
a partir de 1991. Como ela mesmo se define, é advogada 
por vocação, ecologista de corpo e alma, mãe e avó inte-
gral e incansável incentivadora da leitura.

Carrego em meu baú de lembranças, as fantasias vi-
venciadas, quando criança, ao ler o primeiro livro infantil, 
ou ouvir as histórias que o meu avô paterno contava, as que 
os meus valorosos professores do antigo curso primário com-
partilhavam – é desse modo que ana stoppa justifica o seu 
enveredamento pela literatura infantil. O Navegador dos 
Sonhos, de 1989, seu primeiro livro direcionado às crian-
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ças, foi contemplado com a primeira colocação em con-
curso literário promovido pela secretaria de educação e 
Cultura de Barueri, são Paulo. Outros se sucederam e, tal 
qual Monteiro Lobato, que também era formado em Di-
reito, logrou solidificar a sua carreira de escritora de livros 
infantis, abordando temas tão diversificados como Meio 
Ambiente, Ética, Disciplina, Alimentação Saudável, Esporte, 
Autoestima e outros de real interesse. Humanista por exce-
lência, ana stoppa, com o seu esforço pessoal, participa de 
um projeto de incentivo à leitura, criado em 2012, tendo 
distribuído cerca de 45.000 livros, em vários estados brasi-
leiros, bem como em Portugal, itália, angola e Moçambi-
que, com a colaboração de seletos parceiros. Dona de uma 
produção considerável agrega ao seu portfólio nada menos 
do que onze títulos de literatura infantil, já publicados, e 
um dedicado ao público leitor infanto-juvenil. ainda no 
decorrer deste ano, serão lançados mais três livros em lín-
gua portuguesa e um em italiano. todos destinados ao pú-
blico infantil. ana stoppa publicou, igualmente, quatro 
livros de poemas, sendo dois em português e dois bilín-
gues (português-italiano). e no próximo mês de setembro, 
de 2017, mais uma obra poética da sua lavra será lançada 
na itália. Como se observa, a escritora ana stoppa é uma 
incansável produtora de literatura. Um pequeno excerto 
do seu poema Esperança e Fé nos dá a real dimensão do seu 
grau de humanismo:

Nada quero, sinto a paz, sinto a tua luz,
Peço pelas mães que perderam seus filhos,
Pelos idosos depositados em frios asilos,
Pelo irmão que atravessa a prova da doença,
Por aquele que de tanto sofrer perdeu a crença
Nada almejo, pois, a fé sustenta os meus desejos
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 Falar de e sobre a escritora ana stoppa demandaria mui-
tas horas. Farei, desse modo, um breve resumo, com a sua 
permissão, do seu histórico de vida.

ana Maria stoppa é natural de santo andré, são 
Paulo e detentora de dupla cidadania, é ítalo-brasileira. É 
Cidadã Honorária do Município de Mauá, desde 2013. 
advogada atuante, é Diretora de ação social 2016-2018, 
da Ordem dos advogados do Brasil, 38ª subseção, santo 
andré, sP. É portadora de várias comendas oficiais, dentre 
elas a Medalha do Mérito Comunitário tobias de aguiar, 
que lhe foi outorgada pela Diretoria de Polícia Comunitária 
e de Direitos Humanos, da Polícia Militar do estado de 
são Paulo. recebeu o Prêmio excelência Mulher 2014, 
conferido pelo CiesP Distrital sul e Fraternidade aliança 
aca Laurência, dentre outros de igual significação.

No campo das artes e da Literatura, ana stoppa 
é membro da aNLPPB – academia Nacional de Letras 
Portal do Poeta Brasileiro, sediada em Campinas, sP, onde 
ocupa a Cadeira nº 2; vice-Presidente internacional da 
academia Literária aLPas21, de Cruz alta, rs, sendo ti-
tular da Cadeira nº 13, deste sodalício; Chanceler do Bra-
sil para a itália, da academia Nacional de artes, Ciência e 
Letras de iguaba Grande, rJ.

são inúmeras as premiações recebidas como 
reconhecimento ao seu trabalho desenvolvido, no Brasil 
e na itália, não só no campo da literatura infantil, mas 
também no da poesia. Cito, dentre eles, o Premio 
internazionale de Literatura infantil e Poesia Maestro Egi-
dio Cofano, em Martina Franca, itália, 2014; no mesmo 
ano, recebeu, também, o Prêmio Ponte Entre os Povos, na 
mesma cidade italiana. Foi eleita Presidente Honorária 
Brasil-itália, pela associazione Culturale Poiesis, de ta-
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ranto, itália, 2016.
Desde 1989, ana stoppa vem publicando os seus 

livros – dezenove ao todo – muitos deles vertidos para o 
idioma italiano e distribuídos na itália, onde obtiveram o 
justo reconhecimento. No Brasil, tem percorrido vários 
estados e desenvolvido ações visando incentivar a leitura, 
em inúmeras escolas infantis, com a distribuição gratuita 
de milhares de exemplares de seus livros. Quero ressaltar 
que todos os recursos destinados à edição de seus livros e 
realização dessas atividades advém do seu trabalho como 
advogada atuante. ana stoppa é uma realizadora que acre-
dita no que faz e faz aquilo em que acredita.

assim sendo, ao tomar assento na Cadeira nº 9, da 
academia de Letras da Grande são Paulo, que tem como 
Patrono o escritor e poeta rinaldo Gissoni, fundador des-
te sodalício, a escritora e poeta ana Maria stoppa estará 
contribuindo para o engrandecimento do silogeu, dada a 
relevância da sua produção literária.

seja bem vinda a esta casa, pro bono et bello, escri-
tora ana Maria stoppa!

João Bosco
Cadeira 28 – Patrono Catulo da Paixão Cearense



Tamisesr e v i s t a 135

Excelentíssima Acadêmica Senhora Maria Zulema Cebrian, ilus-
tre Presidente da Academia de Letras da Grande São Paulo.

Excelentíssimo Sr. João Bosco Santos, amigo de longa data, de 
quem recebi o honroso convite para fazer parte desta Academia de 
Letras, padrinho e ilustre apresentador.

Digníssimo Secretário de Cultura João Manoel da Costa Neto.

Nobres Acadêmicos, Autoridades, Caros Amigos, Inestimáveis Co-
laboradores.

Querida Família, Senhoras e Senhores.

É uma honra poder, nesta data, ingressar na acade-
mia de Letras da Grande são Paulo, como membro titular 
de sua Cadeira nº 9, que tem como patrono o seu funda-
dor, Dr. rinaldo Gissoni.

Por esta razão, invoco a proteção do grande arquite-
to do Universo para que consagre este momento em que a 
literatura nos une.  Movida pelo espírito da solidariedade, 
pela felicidade, imensa gratidão e o amor fraternal que nos 
aproxima, agradeço a presença de minha amada família, 
dos queridos amigos e a todos, que de alguma forma con-
tribuíram para a realização deste momento.

ao poeta e acadêmico João Bosco santos a quem 
tenho a honra de ter como padrinho nesta memorável so-
lenidade.

aos educadores por sua impagável importância na 
formação do processo educacional das vidas que se reciclam.

 aos que hoje habitam a morada eterna, mas que 
através de suas trajetórias, postura e obras, deixaram suas 
marcas nesta breve estrada chamada vida, aos meus saudo-
sos pais, Delphino stoppa e aparecida Bonfanti stoppa, 

Ana StoppaDisCUrsO De POsse
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ao Patrono e fundador desta valorosa academia, Dr. ri-
naldo Gissoni.

Feliz aquele que encontrou a Sabedoria, e que alcançou 
grande prudência, ganhá-la vale mais do que negociar a pra-
ta e seu fruto, mais que o ouro fino.  Ela é mais preciosa do 
que todas as pedrarias e tudo o que aprecias não se compara 
com ela. Em sua mão direita, longos anos; em sua mão es-
querda, riquezas e glória!  Os seus caminhos são belos e todas 
as suas veredas são de paz.  Árvore da vida é ela para os que a 
abraçam, e é feliz aquele que a conserva.  O Senhor alicerçou 
a terra com a Sabedoria e firmou os céus com a prudência. 
Por sua Sabedoria irromperam os abismos e as nuvens desti-
lam o orvalho. Provérbios 13-20.

 O insigne médico-veterinário, advogado, arquiteto, 
contista, romancista e poeta rinaldo Gissoni, nasceu em 
são Paulo, Capital, em 15 de abril de 1916, filho do mé-
dico-veterinário e arquiteto Mário Gissoni e de Filomena 
Gissoni. Faleceu em seis de novembro de 2010, em santo 
andré, são Paulo, aos 94 anos de idade.

Na época em que era estudante, foi despertado pela 
magia das letras. apaixonou-se pelas palavras, fundou dois 
periódicos - o primeiro de caráter eminentemente literário 
- O Futurista, o segundo, de caráter científico, com o tí-
tulo de veterinário.  No mesmo período fundou o Centro 
Literário Joaquim Queiroz Filho.

Um homem à frente de seu tempo Gissoni, nos anos 
60 liderou um grupo de escritores, poetas e intelectuais 
da região, mostrando-lhes a necessidade e a importância 
da união de pessoas movidas pelos mesmos ideais a fim 
de se aprimorar e preservar a arte e a cultura objetivando 
a construção de um mundo melhor. em 1970 foi um dos 
idealizadores da academia de Letras do Pentágono indus-
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trial Paulista, em são Caetano do sul, que não chegou a 
ser inaugurada.  No ano de 1963 liderou a fundação da 
academia de Letras da região do aBC, extinta em 1980. 
Consciente quanto a importância de a região do Gran-
de aBC contar com uma academia de Letras, rinaldo 
Gissoni, com o apoio do Dr. Walker da Costa Barbosa e 
outros literatos da região, aos 11 de agosto de 1981, ano 
em que se comemorou o primeiro centenário do poeta 
Gustavo teixeira, em são Bernardo do Campo, fundou a 
academia de Letras da Grande são Paulo — aLGrasP, 
pungente referência da cultura no cenário literário brasi-
leiro. em 1988 o poeta transferiu-se para são Caetano do 
sul, sP, quando a academia, assim como seu idealizador 
foram honrosamente recebidos por serem o marco efetivo 
de um grande diferencial para a cultura brasileira.

aos 03 de abril de 1991, através do Decreto n. 767 
esta academia foi reconhecida de “utilidade pública”, 
quando conquistou sua sede Oficial no Complexo edu-
cacional do ensino Fundamental da Cidade.

rinaldo Gissoni, como seu fundador e acadêmico, 
ocupa a cadeira número 01, teve seu nome imortalizado 
como Patrono da Cadeira nº. 9, a qual, na noite de hoje 
tenho a imensurável felicidade de ocupar através da indi-
cação do também acadêmico e poeta João Bosco santos.

Gissoni foi casado com antonieta Puttini Gissoni, 
professora, com quem viveu por 67 anos e teve cinco fi-
lhos: Maria Guaraciaba Gissoni Fenício, Maria Guaracie-
ma Gissoni Beber, Mário Ubirajara Gissoni, rinaldo Ubi-
ratan Gissoni e Celso irapuan Gissoni, oito netos e cinco 
bisnetos.

Publicou as obras: Brumas, irisações Finais, Dimen-
sões Humanas, Pedestal inacabado, Os Mistérios da Mon-
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tanha, O enigma rosângela, Braços abertos, O elemento 
raM, além das trevas, teatro do efêmero e Dons Ocultos.

Dentre as várias e merecidas condecorações que lhe 
foram outorgadas na brilhante vida literária, registramos 
O “Colar de Cunhãbebe”, as medalhas “João ramalho” e 
“Cristóforo Colombo”.

 

 o tempo

tudo é questão de tempo, e tudo ao seu tempo, digo 
isto porque no final dos anos 80, recebi em minha resi-
dência, à época no vizinho Município de Mauá, a visita de 
rinaldo Gissoni, nos meses que antecederam a fundação 
desta honrosa academia, quando o poeta ícone da cultura 
de nossa região, procurou-me para apresentar a proposta 
para me tornar membro da aLGrasP. Na ocasião, época 
em que os meus ensaios literários eram publicados espo-
radicamente nos jornais da região, o primeiro livro viria 
somente em 1989. 

Com a amabilidade que caracteriza os grandes na 
bondade, e a disciplina que norteia aqueles que se pro-
põem a realizar um trabalho consistente, para que este 
possa se abrigar sob o manto do respeito e da credibilida-
de, o mestre explicou-me, que por não ter obras publica-
das, não poderia ingressar como acadêmica.

e o tempo, em cujos compassos bailam as vidas sor-
ridentes, os amores, as tristezas, as glórias e as vitórias, 
nesta noite me presenteia com o ingresso nesta academia, 
Cadeira n. 9, que tem como Patrono rinaldo Gissoni.

Pondero neste momento, que sob a chuva da espe-
rança e bom caminhar descalço, enfrentar com altivez to-
dos os tipos de percalços, até encontrar a razão, para que 
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a alma compreenda, que não se faz harmonia com remen-
dos do passado.

 assim no pouco espaço, entre sonhos espaçados, por 
vezes criamos coragem, mudamos a paisagem, partimos 
em busca do novo, perdemos o medo do escuro, porque 
descobrimos as estrelas, a magia da vida, a beleza da natu-
reza, o calor do abraço, o valor da prece, a grandiosidade 
da família e dos amigos e a importância de construirmos a 
cada dia nossa breve trajetória. Que possamos seguir como 
aprendizes em busca da evolução, que invariavelmente ha-
bita a simplicidade.

sob a proteção divina, revisito as páginas do passa-
do, nas imagens e nas lembranças indeléveis armazenadas 
no imaginário baú de recordações onde a minha inesque-
cível primeira professora Dona Wilma de Oliveira ocupa 
um lugar especial.

aos 8 anos ganhei dos meus pais, o primeiro e úni-
co livro infantil - a rainha da Neve, de Hans Cristian 
andersen. aprendi a viajar nos livros até alcançar as es-
trelas. Preenchi-me de fantasias, aventuras, conhecimento 
até que pela permissão de Deus pudesse, através dos livros 
escritos, permitir que outras crianças pudessem vivenciar a 
mágica e enriquecedora experiência que a leitura nos pro-
porciona.

Nesta noite, desejaria ter nos braços um ramalhete 
de brancas rosas, perfumadas de gratidão, amor e respeito 
para entregá-las aos meus pais. Como gostaria que eles es-
tivessem aqui presentes, saudades...

Mas a menina que mora em mim, diz que hoje é dia 
de festejar a vida, de agradecer a Deus por tudo, a todos 
os presentes, dia de redescobrir a beleza e o encanto nos 
barcos de papel que povoam a infância de cada um de nós.
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Sobre a arte de escrever...

O retorno da leitura é a escrita. aos 13 anos, escrevi 
o primeiro texto, uma crônica intitulada Trapézio.  as pa-
lavras buscam o escritor, da mesma forma que os rios su-
peram todos os obstáculos para alcançarem o mar. Jamais 
deixei de abraçar as letras... vieram as poesias, o primeiro 
livro em 1989, a literatura infantil.

  aproprio-me neste instante das palavras de Mon-
teiro Lobato, um dos mais influentes escritores brasileiros 
do século XX, especialmente no gênero literatura infantil.

 Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças 
possam morar.

Que todos nós possamos construir um mundo 
melhor, e muitas moradas para as nossas crianças, assim 
como para os nossos semelhantes, não somente nos livros, 
mas através da arte, da cultura, da solidariedade, do res-
peito, do amor fraternal e da educação, proporcionar-lhes 
condições dignas para que alcancem o desenvolvimento, a 
independência o equilíbrio e a paz.

A família

a vida nos presenteia com o amor em sua mais subli-
me dimensão todas as vezes que refletimos sobre o quando 
somos amados por nossa família, eterno porto seguro no 
breve e etéreo existir.   agradeço aos meus pais Delphino 
e aparecida, pelos valores morais, éticos e cristãos trans-
mitidos desde os primeiros passos, ensinamentos estes que 
me seguirão até o fim dos dias, a quem em memória de-
dico toda a honra desta solenidade. aos meus amados e 
sempre presentes irmãos Odair stoppa e Olinda stoppa 
de sousa e familiares minha eterna gratidão. aos meus 
queridos filhos Marcelo, infelizmente nesta data fora do 
País, Thiago e Pedro Henrique, aqui presentes, reafirmo 
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a felicidade imensurável, por Deus ter-me dado a alegria 
de ser a mãe de vocês. e saudando amorosamente todas as 
crianças, agradeço a presença de meu querido neto enzo. 
e, neste momento de plena felicidade por estar entre tan-
tas pessoas queridas, não posso deixar de agradecer a você 
Fabio, presente de Deus no outono do existir, assim como 
sua amada família aqui presente.

e mesmo ausente, registro minha gratidão, admira-
ção e respeito à Dona Leontina, à senhora sua mãe, com 
quem tenho aprendido sábias lições de amor e paciência, 
ao longo dos dias. agradeço aos acadêmicos, às autorida-
des, à imprensa, aos queridos amigos, aos imprescindíveis 
colaboradores e aos meus amados familiares.

 

Padrinho

e o que dizer quando alguém sem qualquer interes-
se, a exemplo do imortal fundador desta academia, Dr. 
rinaldo Gissoni, lhe proporciona a oportunidade ímpar 
de fazer parte deste seleto grupo de acadêmicos? refiro-
me ao também acadêmico, poeta João Bosco santos, res-
ponsável por minha posse nesta noite, a quem saúdo. serei 
eternamente grata. Obrigada!

Finalizando...

senhora Presidente, para finalizar meu pronuncia-
mento, compartilho com todos um texto escrito há algum 
tempo.

Hoje senti saudades...

Hoje senti saudades da sombra da velha ameixeira 
no quintal dos meus avós, do perfume da dama da noite, 
do pote de doce de leite, dos canteiros de margaridas, dos 
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lírios alvos, das histórias que o nono Francisco paciente-
mente me contava enquanto todos os primos brincavam...

Hoje senti saudades das procissões, dos anjinhos de 
branco, da chama das velas, dos rosários, da cruz, da coroa 
de Cristo, do domingo de ramos, das aulas do catecismo, das 
festas no salão paroquial, das missas, dos cantos religiosos...

Hoje senti saudades da única boneca de porcelana, 
presente recebido de meu pai aos quatro anos...tão pouco 
durou pois deixei-a cair no chão logo que a recebi, não 
teve conserto...

Hoje senti saudades de ouvir minha mãe cantarolan-
do baixinho enquanto preparava o nosso banho. e pensar 
que já se passaram tantas décadas...

Hoje senti saudades dos meus barcos de papel, das 
nuvens de algodão doce, do sorvete de creme holandês, do 
passeio no circo, da quermesse, de andar descalça, de cole-
cionar figurinhas, de brincar de piques, esconde-esconde, 
de rodas, de pular amarelinha...

Hoje senti saudades do dia de minha primeira co-
munhão, do alvo vestido, do sorriso dos meus pais, do 
bolo feito com esmero pela minha saudosa mãe...

Hoje senti saudades da família reunida, dos conta-
dores de causos, de ver meu pai tecendo redes, de admirá
-lo quando lia para mim os jornais amanhecidos, de vê-lo 
chegar do trabalho, de irmos à igreja aos domingos...

Hoje senti saudades do céu rebordado de estrelas, 
dos milhares de vagalumes, de ouvir o coaxar dos sapos, o 
canto do sabiá-laranjeira, dos grilos e das cigarras, de ver 
as joaninhas passeando sobre as folhas...

Hoje eu senti saudades do dia em que ganhei meu 
primeiro livro, a rainha da Neve, da pequena caixa com 
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lápis de cor, dos doces vendidos na porta da escola, do 
canto da verônica, dos confetes multicores, do banho de 
chuva, da minha casa caiada de branco, do gorjeio dos 
bem-te-vis, dos jardins repletos de borboletas, da revoada 
das andorinhas, das cores do arco-íris.

Hoje senti saudades... saudades de um tempo cha-
mado infância.

Obrigada a todos!

Deus os abençoe infinitamente!

Ana Stoppa 
Cadeira 09 - Patrono rinaldo Gissoni
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