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Aniversariantes  
Hoje: Rúbio Rocha de Souza (Vitória da 
Conquista), Josemar Augusto de Olivei-
ra Brito Junior (Barreiras) e Anna Caro-
lina Roriz Lemes Alves (Bom Jesus da 
Lapa). Amanhã: Jorge Antonio Santos 
Reis (NUCJU), Maria das Graças Duarte 
Monteiro (9ª Vara), Miguel Fábio Lobo e 
Silva (Vitória da Conquista) e Gabriela 
Magalhães Borges (15ª Vara).

Parabéns!!!

Julho não tem sentido...

Carta para Ariano  
Quem te escreve agora é o Cavalo 

do teu Grilo. Um dos cavalos do teu 
Grilo. Aquele que te sente todos os 
dias, nas ruas, nos bares, nas casas. 
Toda vez que alguém, homem, mulher, 
criança ou velho, me acena sorrindo e 
nos olhos contentes me salva da mor-
te ao me ver Grilo.  

Esse que te escreve já foi cavalgado 
por loucos caubóis: Por Jó, cavaleiro sá-
bio que insistia na pergunta primordial. 
Por Trepliev, infantil édipo de talento 
transbordante e melancólicas descul-
pas. Fui domado por cavaleiros de She-
akespeare, de Nelson, de Tchekov. Fui 
duas vezes cavalgado por Dias Gomes. 
Adentrei perigosas veredas guiado por 
Carrière, por Büchner e Yeats. Mas de 
todos eles, meu favorito foi teu Grilo.  

O Grilo colocou em mim rédeas de 
sisal, sem forçar com ferros minha boca 
cansada. Sentou-se sem cela e estribo, 
à pelo e sem chicote, no lombo dolorido 
de mim e nele descansou. Não corria 
em cavalgada. Buscava sem fim uma 
paragem de bom pasto, uma várzea ver-
de entre a secura dos nossos caminhos. 
Me fazia sorrir tanto que eu, cavalo, 
não notava a aridez da caminhada. Eu 
era feliz e magro e desdentado e inte-
ligente. Eu deixava o cavaleiro guiar a 
marcha e mal percebia a beleza da dor 
dele. O tamanho da dor dele. O amor 
que já sentia por ele, e por você, Ariano.  

Depois do Grilo de você, e que é 
você, virei cavalo mimado, que não 
aceita ser domado, que encontra saí-
das pelas cêrcas de arame farpado, e 
encontra sempre uma sombra, um ria-
chinho, um capim bom. Você Ariano, e 
teu João Grilo, me levaram para onde 
há verde gramagem eterna. Fui com vo-
cês para a morada dos corações de toda 
gente daqui desse país bonito e duro. 

Depois do Grilo de você, que é você 
também, que sou eu, fui morar lá no 
rancho dos arquétipos, onde tem néctar 
de mel, água fresca e uma sombra bra-
sileira, com rede de chita e tudo. De lá, 
vê-se a pedra do reino, uns cariris secos 
e coloridos, uns reis e uns santos. De 
lá, vejo você na cadeira de balanço de 
palhinha, contando, todo elegante, uma 
mesma linda estória pra nós. Um beijo, 
meu melhor cavaleiro. 

Teu, Matheus Nachtergaele  

A manchete única do JFH de hoje é  a 
nossa homenagem aos três grandes escri-
tores que o Brasil perdeu neste mês de ju-
lho. A referência óbvia é o título do primeiro 
romace do imortal baiano João Ubaldo Ri-
beiro: “Setembro Não Tem Sentido”. 

Se naquele romance, nosso vizinho de 
Itaparica reclamava da falta de sentido do 
mês em que se homenageava a pátria du-
rante o regime militar, aqui chamamos a 
atenção para a falta de sentido de um mês 
que empobrece, de uma só vez,  Literatura, 
Teatro, Cinema, Jornalismo...A arte, enfim.

Ariano Suassuna, morto aos 87 anos, 
foi um do maiores defensores da cultura 
regional. Em suas obras, o escritor, dra-
maturgo e poeta paraibano usava os ele-
mentos das tradições nordestinas para 
construir as suas histórias. Com apenas 
20 anos, ele já escrevia a peça “Uma 
Mulher Vestida de Sol”, mas a sua obra 
máxima foi a peça “Auto da Compadeci-
da”, considerada o texto mais popular do 
moderno teatro brasileiro. 

João Ubaldo Ribeiro, morto aos  73 
anos, foi escritor, jornalista, professor, tra-
dutor e roteirista.  Suas obras se destacam 
no romance moderno brasileiro e descorti-
nam a cultura nacional. Seu romance mais 
importante foi “Viva o Povo Brasileiro” que 
consta da lista dos cem melhores romances 
brasileiros e foi vencedor do Prêmio Jabuti. 
Várias das obras deste baiano de Itaparica 
foram adaptadas para o cinema e o teatro.

Rubem Alves faleceu aos 80 anos. Foi 
escritor, educador e teólogo. Os livros deste 
mineiro costumavam abordar temas espi-
rituais e existenciais e, além desses, ele 
também escrevia histórias infantis. Seu 
legado envolve não só as obras literárias, 
mas também diversos artigos e monogra-
fias acadêmicas. Sua tese de doutorado “A 
Teologia da Esperança Humana” foi a base 
do movimento teológico hoje chamado de 
“Teologia da Libertação”.

Ubaldo é o tronco do ipê
Morreu João Ubaldo Ribeiro. Acabo 

de saber. A notícia chegou numa manhã 
de sol, com o vento forte anunciando a 
frente fria.

O Ubaldo é a consciência mais livre 
que conheci. Um acadêmico dotadíssi-
mo, frequentador dos botecos de esqui-
na, erudito de shorts e chinelo de dedo.

Exímio contador de causos, era en-
graçadíssimo, e gravíssimo, quando 
preciso. Mais que baiano, um baiano 
da ilha que, avançada no mapa, pri-
meiro defendeu a nossa soberania.

Ubaldo tinha uma inteligência as-
sim, soberana, assombrosa, intimi-
dadora, não fosse o calor com que 
te olhava, quando ria espremendo os 
olhos, meio índio, meio preto, meio 
árabe e português. “Sou argelino na 
França, iraquiano na América e turco 
na Alemanha”, dizia.

Ele oscilava entre a candura máxi-
ma e o rigor extremo. A severidade era 
herança da criação que recebeu em 
casa. Aprendeu a ler aos cinco anos, 
dado o desespero do patriarca por ter 
um filho analfabeto.

As chamadas de lançamento da 
peça “A Casa dos Budas Ditosos” anun-
ciavam a comédia de João Ubaldo Ri-
beiro. Depois da primeira sessão em 
Salvador, vi que algo o incomodava. 
Ele me chamou de lado e com muito 
tato disse que eu havia perdido a hu-
manidade, que estava buscando o riso. 
Por fim, pediu que parássemos de nos 
referir ao texto como uma comédia.

A cobiça e a mecânica da repetição 
traíram a grandeza do homem. Nunca 
mais foi chula. Nunca mais.

Ubaldo dominava a web e mandava 
recados vez por outra. Guardo alguns 
gravados, naquela voz incrível que o 
pai proibiu que servisse ao canto. Um 
mês atrás precisei de um amigo. Coisa 
rara, pedi um encontro. Ele me recebeu 
em casa num domingo chuvoso, e con-
versamos longamente, como havíamos 
feito uma vez na casa do Rio Vermelho. 

Eu nao sabia, mas era a despedida.

Ubaldo é o tronco do ipê, como 
Caymmi e Glauber. Um desses espan-
tos made in Bahia. Sem ele, o mundo 
perde muito da graça.

Fernanda Torres

Meu mestre Rubem
Era eu o privilegiado diretor da Es-

cola da Ponte, quando da visita do Ru-
bem Alves. Estou grato ao Rubem pela 
oportunidade que me abriu de conhe-
cer a educação que se faz no Brasil 
e me possibilitar o enfrentamento de 
novos desafios. Quase quinze anos 
decorridos, é maior a minha admira-
ção pela obra e vida do meu amigo 
Rubem. A sua vida é coerente com 
o que escreve, e a sua obra – exten-
sa, diversificada e pautada por uma 
complexa simplicidade – suscita-me 
múltiplas leituras. A sua visão sobre 
o Brasil das escolas instiga-me a pe-
netrar mais fundo em contraditórias 
realidades, observadas por um desar-
mado olhar europeu, que se surpreen-
de perante o ostracismo a que alguns 
pedagogos brasileiros são remetidos. 

Meu mestre Rubem conduziu-me à 
descoberta de Anísio Teixeira, que, nos 
anos 30, defendia a necessidade de mu-
dar a escola, para que esta se tornasse 
um instrumento de mudança social.

Durante o período negro dos gover-
nos militares, o Rubem e outros bri-
lhantes pensadores exilaram-se, muitos 
projetos pereceram. Mas uma nova ge-
ração de educadores emerge, uma rup-
tura paradigmática se anuncia, que não 
prescinde do património que o Rubem e 
outros pedagogos nos legaram

Há seres inspirados, que vivem “na 
contramão da História”, aprendendo a 
surfar o dilúvio de lixo cultural em que a 
sociedade e a Escola se afundaram. Po-
deremos incluir o Rubem no rol desses 
“românticos-conspiradores”. O próprio 
Rubem me confirmou a existência des-
ses seres (que o Brecht diria serem in-
dispensáveis), numa carta, de que ouso 
transcrever um pequeno excerto: “o bom 
é sentir que a “pia conspiratio” é muito 
maior do que se imagina. Há milhares de 
irmãos e irmãs desconhecidos sonhando 
o mesmo sonho…” 

Nas minhas deambulações pelo Bra-
sil das escolas, verifiquei que Rubem 
Alves é inspiração para muitos anôni-
mos educadores, que não desistem do 
sonho das suas vidas e tecem uma rede 
de fraternidade, fonte de esperança, 
num Brasil condenado a acreditar que, 
pela Educação, há-de chegar ao exercí-
cio de uma cidadania plena.

José Pacheco, educador português


