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O novo Acadêmico 

o s olhos de minha mãe são castanhos! Não 
são pretos como os meus! E foi o brilho 
dos olhos dela que me trouxe até aqui. 

Eu era apenas um menino, quando sonhei pela pri
meira vez com esta chegada, e ainda me sinto como aque
le garoto sonhador, que seguia o olhar acastanhado de 
sua mãe. Recordando o caminho que eu segui, guiado 
pelos olhos dela, compreendo que não apenas o seu olhar 
é colorido, mas também tem cor o seu infinito amor. 

As palavras de meu pai também têm cor! Não são 
incolores como as minhas! E foram o fervor da sua voz e 
o carinho do seu silêncio que me conduziram até este 
momento. 

Eu era somente um adolescente, quando pela pri
meira vez me recolhi ao silêncio do meu quarto para es
crever uma história, inebriado pelo poder da criação, e 
apaixonado pela capacidade de dar vida às ideias e aos 
personagens. Eu era um garoto quando migrei de leitor 
compulsivo a escritor impúbere. Era o olhar de minha 
mãe ... eram as palavras de meu pai. 

Ainda me sinto um sonhador! Obediente à colorida 
expressão paterna. Atencioso ao brilho castanho dos olhos 
de sua mãe. 

Mirando os umbrais pelos quais passei, entendo que 
o branco daquele silêncio, o vermelho das palavras ditas e 
o castanho dos olhos que sabem sorrir sempre foram mais 
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vivos que todas as cores que vislumbrei, em mil arco-íris 

de minha infância. 
Venho pela voz de meu pai, seguindo o olhar de 

minha mãe, e por isso não chego sozinho. Nunca estive 

sozinho! Estou acompanhado de todos aqueles que eu 
amei nestes meus quarenta anos e trago comigo as mi

nhas ideias originais, que são as cores primárias de minha 
própria existência. Carrego comigo os tons e os dons que 
recolhi na estrada, deixando que a vida montasse em mim 
um mosaico de ideias e de sentimentos, uma enorme pa
leta de cores, de um singular pintor que teima em 

universalizar-se. 
Chego com o amor dos meus, e com a certeza de 

que somos muitos, e tentamos fazer de todos nós um só, 
quando navegamos sempre juntos em quaisquer mares, e 
em quaisquer marés. Sei que o Bello que nos une é a 
nossa colorida e amada pluralidade, e é este amálgama de 
cores que permite a pintura dos quadros das nossas vidas. 
Misturamos tons e dons, cores e virtudes, e construímos 
as telas das nossas existências. Sou apenas uma dessas 
pequeninas pinturas que os pincéis dos meus puderam 

cnar. 
Chego repleto do colorido carinho de minha mu

lher e de meus três filhos. Eles são a minha inspiração e 
os meus mais importantes leitores. Chego impregnado do 

amor de minhas duas irmãs, chego possuidor de outros 
irmãos, diversos pais e muitas mães que a vida me deu: 

primos, cunhados, tios, tias, sogro e sogra, amada família 
em um universo de felicidade colorida. Com todos eles 
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aprendi que o azul pode brotar do cinza, e o colorido das 
amizades e dos amores é que nos dá aconchego em dias 
de negra tempestade. 

Chego pleno de saudades do meu avô e de minhas 
avós, e reconheço que suas cores entranharam-se em mi
nha alma. E é por isso que me permito ser guiado pelo 
azul dos olhos de Newton Bello, e dizer a plenos pul
mões, que meu destino é, também, o de ser onça. Deixo
me guiar por todo o senso de unidade de Aldenora Moreira 
Bello, amando ser elemento de união entre todos nós. 
Guio-me pela força de Lúcia Parada Martins permitindo
me ser, ao menos uma vez, delicado como o lilás das flo
res que ela amava, e forte como o roxo dos cravos dos 
seus canteiros. Também chego pleno de curiosidade acer
ca da cor preferida de Nelson Martins, já que as telas da 
vida não me permitiram conhecê-lo. 

Eles todos são as melhores partes de mim, e como 
cores ímpares eles compuseram a minha plural aquarela, 
ensinaram-me o poder da universalidade, e fizeram de uma 

criança comum, um menino capaz de bater hoje à porta 
desta casa secular. É assim que me apresento. É assim que 
chego. 

Não chego sozinho! Nunca estive sozinho! E chego, 
porque o novo sempre vem! 

Ao me interrogar sobre o sentido desta frase, per
gunto-me o que significa o meu encontro com a Acade
mia Maranhense de Letras. Sei que é um encontro profe

tizado, desejado e agendado pela poetisa Dagmar Dester
ro. Mas que significado ele possui? 
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Nego meu histórico de críticas ao conservadorismo 

e ao institucionalismo quando faço o caminho reverso ao 
de Graça Aranha? Desfaço-me do encontro marcado co

migo mesmo - para usar a expressão de Lago Burnett, 
dita neste mesmo lugar, em cerimônia igual a esta - quan

do me orgulho de aqui estar? Ou apenas reconheço que 
todo jovem envelhece, e nega os pensamentos juvenis? 

Não é assim! Desejei a Academia desde menino, por 
amar os livros e por amor à literatura. Permiti-me desejá

la por entender que a sua presença em minha vida em 
nada afetaria o meu modo de compreender a arte. Dese

jei-a na intenção de me fazer um homem melhor. 
Continuo sem acreditar nas instituições que não pos

suem homens de virtudes em suas hastes. Sozinhas elas 
nada valem, pois somente serão superiores aos indivíduos 
se os seus componentes a fizerem forte. Continuo sem 
entender o não reconhecimento do novo e sem aceitar o 
apego desmedido ao passado. Não se pode negar a flecha 
do tempo, tampouco se pode desprezar a história. Não 
reinventamos a nossa cultura a cada nova geração e não 
estamos condenados à mesma forma de expressão de nos

sos antepassados. 
O simbolismo, o arcadismo, o romantismo, o barro-

co, o naturalismo e até mesmo o modernismo possuem a 
marca de seus tempos. Não são para mim, que sou ho
mem de meu próprio mundo e de minhas próprias cir

cunstâncias, compreensões literárias que qualifiquem po
sitivamente um texto por toda a eternidade. Mas nada 

justifica a rejeição de tudo o que foi criado à sua hora, e 
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conforme as suas condições específicas. As academias não 
podem viver de saudosismos, mas também não é possível 
protagonizarmos a cada nova geração um novo incêndio 
de Alexandria. 

Quem disse que as academias são feitas somente de 
arcadas, possuem apenas valor simbólico e agem exclusi
vamente como bastiões da conservação? Não nego minha 
juventude crítica ao chegar até aqui, exatamente porque 

reconheço que cabem na Academia os que são filhos de 
seu tempo, e aqueles que são avessos ao tempo em que 

vivem. Aqui há espaço para todas as cores e para todos os 
matizes. Há lugar para todos os tempos literários e para 
todos os universos artísticos. Não traio meu mundo críti
co por ter comparecido a este encontro. 

O encontro que marquei comigo mesmo não foi o 
do crítico juvenil com o mesmo homem novo, após a der
rocada do velho. Também não estou aqui por haver ama
durecido e reconhecido os equívocos da juventude. 

Esperava-me neste momento outro eu, outro leitor, 
porém o mesmo menino. Um compulsivo devorador de 
Monteiro Lobato agendou um encontro com um homem 
maduro, que ao ler inventa, constrói e cria. Compareço como 
o leitor ideal de Ralph Emerson. Não me furtei a este ins

tante: a ele cheguei portando Alexander Solzhenitsyn, de 
braços dados com a poesia de T.S Eliot, sobraçando William 
Faulkner, impregnado de Milan Kundera, de alma geminada 
a Garda Marquez, seduzido por Orhan Pamuk, e sempre e 
sempre, sob o atento olhar de Jorge Luís Borges! O meni
no leitor encontra-se hoje com o leitor menino 
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velocidade. Na prosa, Dunshee será eternamente lembra
do por Garcia de Abranches - O Censor, A S etembrada, O 

Cativeiro e A Esfinge do Grqjaú. 
Sua obra humanista vai além da prosa e da poesia. 

São discursos, projetos de lei, trabalhos jurídicos, pesqui
sas científicas, sociológicas e históricas, além de biografias 

e análises críticas. Isto sem esquecer-se da música. Tal e 
qual um Aristóteles de seu tempo, vivendo entre a Upaon
Açu dos Tupinambás e a Capital Republicana de antanho, 
ocupou-se de tamanha gama de saberes, expressando in
comensuráveis formas de arte, que seria impossível repe

ti-lo em amplitude, forma e conteúdo. 
Ser liberal lhe permitiu estar à frente de seu tempo, 

embora cultivando estilos e formas que o defrnem em 
alguns momentos como um realista - principalmente em 
seus ensaios e em suas memórias - e em outros, como um 
romântico, como se vê em O Cativeiro e Garcia de 

Abranches - O Censor. É possível identificar o seu flerte 
com o parnasianismo, mas acima de tudo pode-se obser

var o mais absoluto senso de pertinência com a sua terra. 
A obra de Dunshee de Abranches mostra que ele sempre 

esteve imune a classificações, acima das limitações dos 
rótulos, e de braços dados com a amplitude do conheci
mento. Mesmo mergulhado no classicismo ele fez o novo, 

e, por isso, também foi moderno. 
Mas estas preocupações com escolas e correntes lite

rárias são para os críticos. Para o doutor Abranches o que 

verdadeiramente importava era a sua paixão pelo 
Maranhão, expressada em versos, prosas, músicas e dis-
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cursos. Amar o seu estado, retratá-lo romantizá-lo contá-' ) 

lo, expô-lo eram seus ideais. Não foi por acaso que ao 
dizer de seu amor, poetizou em dedicatória no seu livro 
de estréia, que vai ofertado ao Maranhão: "a ti que tens 
em mim seu filho mais amante." 

De fato, nas artes do Senhor Dunshee, sobressai o 
amor por esta terra de negros, índios e brancos, entre o 
Atlântico e o Tocantins, o Parnaíba e o Gurupi. Assim 
como no mundo das artes não existem verdades absolu
tas, na obra de meu Patrono nada há de absoluto, exceto 

sua irretorquível e inarredável paixão pelo Maranhão. 
Ele é um clássico que também é moderno. Fez mui

to do novo em tempos passados, superando em conteúdo 
quase tudo o que hoje se faz. 

Como nem sempre aquilo que surge é melhor do que 
aquilo que já está, não é possível dizer da perfeição ou da 
imperfeição com base em critérios absolutos. Nem sempre 
o bom e o ruim podem ser justificados sob qualquer teo
ria, mas a excelência de Dunshee de Abranches justifica-se 
com arrimo em qualquer escola, a qualquer tempo. 

O bonito e o feio, o importante e o desimportante 
podem brotar de textos de todas as épocas. Walt Whitman 
pode conter a mesma beleza de Federico Garcia Lorca. 
Ambos são grandes poetas, assim como o Patrono da Ca
deira 40, e para esta grandeza, não importa o tempo, não 
importa a época, não importa o lugar. Dunshee de 
Abranches é o exemplo perfeito da universalidade imor
tal. Pode ser multiplicado e recriado por diversas leituras, 
em diversos lugares e em quaisquer tempos. 
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A sua escrita o universaliza, pois as múltiplas possi
bilidades de interpretação fazem-no conter mil verdades. 
A propósito desta questão presente em Abranches lem
bro a última frase da peça "O Rinoceronte", de Ionesco, 
expressada a plenos pulmões por Béranger, o seu prota
gonista: '']e ne capitule pas!" Estas palavras amplas puderam 
ser compreendidas por argelinos e por colonos franceses, 
como uma linda afirmação das suas próprias razões para a 
guerra, e os grupos que as aplaudiram de pé, efusivamente, 
ao final da peça, encenada durante a guerra da Argélia, es
tavam lutando entre si! Esta é a expressão do poder da 
literatura: Ela não consegue aprisionar a verdade. 

A mesma sensação experimento ao ler em voz alta 
passagens d' O Cativeiro. Aquelas descrições que remon
tam ao desejo de igualdade e de liberdade comportam mil 
idéias e pensamentos. Esta faceta torna seu autor univer

sal e imortal. 
Dunshee foi um homem de seu tempo, mas ao sê-lo, 

respeitou os espaços da verdadeira arte, e embora tenha 
sido político e parlamentar, não utilizou suas virtudes li
terárias como vetor de engajamento de suas ideias. Ele 
pode ser lido como um homem que defendeu a arte pela 
arte e que, por isso mesmo, elevou-se em estatura e alve

jou-se em brilho. 
Assim como ele, eu não posso compreender a ideia 

de uma "literatura engajada", comprometida com um só 
ponto de vista acerca do mundo e dos homens. A literatu
ra pode albergar muitas verdades. Sustentá-la a partir de 
uma só ideia é limitá-la, aprisioná-la e negá-la. 
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Ouso dizer que poucos compreenderam isto tão per
feitamente quando Dunshee de Abranches. Ao escrever 
com a alma uma louvação a seu antepassado Garcia de 
Abranches- o Censor, ele deixou-se dominar pela verda
de que lhe parecia clara: Frederico Magno de Abranches 
era um ingrato, pois desprezara o pai, português convicto 
da união entre Brasil e Portugal. Tempos depois, reconhe
cendo que as verdades podem ser muitas, escreve A 
Setembrada- A Revolução Liberal de 1831 em Maranhão, 
e dedica-a a Frederico Magno, admitindo a diversidade de 
verdades acerca de pessoas, ideias e fatos históricos. 

O legítimo escritor, aquele que escreve com a since
ridade de um verdadeiro artista, não pode ocultar as suas 
íntimas preferências, mesmo que não as exerça claramen
te. Um homem igualitário assim o será como escritor, tanto 
quanto um liberal deixará suas marcas nos personagens e 
narrativas que constrói. Não se isola o escritor do ho
mem, mas não existe arte de qualidade quando a criação é 
guiada pelos pressupostos da política. 

Pierre retrata o homem que foi Tolstoi. Romântico, 
porém duro e engajado em sua causa. Mathieu nos diz 
quem era Sartre. Existencialista, avesso a rótulos e a con
troles. Engajado em suas próprias lutas. Ambos os perso
nagens não teriam a força que têm se houvessem sido 
concebidos exclusivamente para a defesa do império rus
so, ou para a crítica ao pré-guerra em França. 

Discordo das palavras de Harold Pinter, no seu dis
curso de recepção do prêmio Nobel de literatura. Penso 
que não é função do escritor quebrar os espelhos da fie-
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dernismo. Somos os netos de Anita Malfati, Tarsila do Amaral, 
Oswald de Andrade e Mario de Andrade. Somos os filhos 
de quem viveu a vida sob os auspícios do "make it neul'. 

Se a geração dos meus pais ousou fazer o novo, pre
ocupada com a sedimentação do antigo, a geração que a 
sucedeu vive o dilema da rotina do Chapeleiro Maluco, 
de Lewis Carol. Estamos todos sempre de braços dados 
com o irracional, atrelados ao "non sense}) e ao inexplicável. 
Sempre deixamo-nos guiar pelo economicismo, pelo ob
jetivo do lucro financeiro, pela mercantilização da arte. A 
lógica da pós-modernidade é a de quem oferece mais do 
chá a quem ainda nada bebeu, vê ausência de lugares à 
mesa quando as cadeiras se mostram vazias, e valoriza o 
banal e o superficial porque a velocidade dos tempos que 
correm exige fluidez, para mais rápido acumular. É a ló
gica do pictórico personagem de Alice no País das Mara
vilhas, que agora domina o nosso modo de viver. 

Romper regras, chocar, fazer o novo, opor-se à mé
trica e à rima, às regras da narrativa e ao consenso do 
estético foi uma reação que se explicou temporalmente, 
mas que o novo, que vem corrugo, que vem conosco, que 
trazemos juntos, questiona, critica e discute. 

Mesmo negando o valor estético absoluto, mesmo 
negando o engajamento do artista, compreendo que nem 
tudo é arte. Repito que a literatura jamais aprisiona a ver
dade, mas não se faz literatura se não houver a compreen
são mínima daquilo que pode ser literatura. 

Meus pobres versos não fazem de mim Arthur 
Rimbaud. Meus personagens simples não me permitem 

20 

ser Thomas Mann. Minha prosa de pequeno contista não 
faz de mim Truman Capote, e as minhas crônicas 
pequeninas não me tornaram Guy de Maupassant. A lite
ratura existe independente da verdade, mas a crença na 
universalidade do valor - sem absolutismos - é a única 
possibilidade de esperança no futuro. 

Quando afirma isto, o fllósofo finlandês Joseph Raz 
não quer retornar aos manuais estéticos que ditam o sen
tido da arte e limitam-na a conceitos acadêmicos. Quer 
apenas dizer que na dispersão valorativa, moral e 
comportamental da p ós-modernidade, a perda de 
referenciais permite que tudo seja arte, fazendo com que 
a arte repentinamente seja o nada. 

O valor somente sobrevive quando há uma razão 
endógena para que o objeto seja valorizado. E o apego a 
coisas da arte somente é razoável se pudermos justificar, 
para nós mesmos, a existência do valor. Apego a coisas 
sem valor é obsessão. Mas o apego que dá dimensão ao 
que tem valor em si mesmo é o que gera singularidade, é 
o que transforma o livro em algo especialíssimo para quem 
lê. O meu apego a Fernando Pessoa cria para mim um 
valor porque o poeta da tabacaria tem valor em si mesmo. 
Não fui eu, ávido leitor, quem transformou Nauro Ma
chado em excepcional poeta. Ele é que se fez um grande 
artista. Eu apenas me apeguei à sua poesia, de imenso 
valor e, com isso, valorizei-a para mim. 

A relatividade absoluta da arte, que parecia ser a ban
deira da liberdade cem anos atrás, e que até hoje sobrevi
ve como um dogma construído pelo modernismo, e ex a-

21 



gerado à milésima potência pelo pós-modernismo reve
lou-se uma imensa tirana. Ela permite que os livros, os 
quadros, as partituras tenham valor artístico pela só razão 
de existirem, independentemente da literatura, da pintura 
e da música que possam conter. Não podemos deixar que 
os críticos ou aqueles que têm poder para serem ouvidos 
determinem o que é bom e o que é mau. O relativismo 
pós-moderno é a porta aberta para a tirania de todos, para 
o reino de ninguém, e para a planície do caos. 

Retorno a Joseph Raz: A história comum é que dá 
significado aos objetos. Os valores não podem ser abso
lutos porque as histórias coletivas nem sempre são as 
mesmas, e se estes apegos fossem completamente únicos 
não haveria idéia de progresso na humanidade. É exata
mente por isso que nem sempre podemos falar de avanço 
na linha do tempo, quando tratamos de arte. A possibili
dade da singularidade se universalizar é que nos permite 
acreditar no futuro. A pluralidade de objetos singulares, 
com histórias muito próprias é que possibilita o mosaico 
de expressões artísticas. Algumas se tornam universais, 
quando conectam com parcelas da história coletiva do 
mundo; outras permanecem singulares, quando não se 
acoplam à comunicação universal. 

Esse é o tempo em que vivo! Esta é a posição da arte 
que posso sentir. 

Os tempos pós-modernos são cruéis! O mundo não 
entende mais as perguntas de Oliver Twist, nem as certe
zas do Capitão Nemo. Enquanto isso, a voz do Chapeleiro 
Maluco, para quem tudo no mundo tem um valor e um 
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preço, ecoa através dos jornais e das televisões. As regras 
do chá dos loucos são as mesmas do mundo que constru
ímos. Estamos sufocados pelo banal artístico. O dogma 
modernista da relatividade evoluiu para a superficialida
de da literatura, e o mercado o absorveu. Como lembra 
Augusto Mangue!, nos dias de hoje o banal e o superficial 
tornaram-se qualidades, pois agregam valor econômico à 
arte. 

Mas o tempo de minha geração não se caracteriza 
apenas por suas inglórias. Vivemos também o tempo de 
quem tem acesso a todos os objetos de desejo, mesmo 
que não possamos tomar decisões com base no que co
nhecemos. Estes são os tempos de quem pode saber o 
que quiser, e neste aspecto, são tempos livres. Mesmo que 
sejam tempos de risco, de medo, de incerteza e de solidão. 

Tempos de conjugar o universal com o local. Dizem 
de nós que somos a geração da globalização. Digo eu, 
roubando a palavra ao sociólogo polonês Zigmunt Bau
mann, que somos a geração da glocalização. Globais e lo
cais, a um só tempo. Somos os homens e mulheres aos 
quais foi dada a oportunidade de universalizar América 
Azevedo Neto, e de levar Moliere ao jovem artista do 
Cazumbá. É o tempo de fundir o circunstancial com o 
universal. 

E que paradigma exemplifica melhor a universaliza
ção do homem, que o inigualável Dunshee de Abranches? 

Nas cartas, nos romances, nos livros jurídicos, nas 
músicas e nos ensaios, é possível sentir as cores locais de 
Dunshee. São dele o marrom das terras de Grajaú, os 
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Ao vê-lo, no Teatro Arthur Azevedo, esqueço-me que é 
de lata, e persigo moinhos, enfrento gigantes e sonho com 
a poética liberdade. As esculturas de Antônio Almeida 
são pinturas da vida, canções do imaginário, poemas feito 

matéria. 
As suas cores eu as conheci quando criança. Seus 

quadros são a expressão da força que vem de dentro, que 
brota da terra, que surge do homem. Um artista plástico 
que ensinou a todos nós que a Academia Maranhense de 
Letras é a casa dos que se esforçam, como eu, para serem 
artistas, e daqueles que sem esforço, trazem consigo do 
berço, da Barra-do-Corda, da sua infância a arte pulsando 

nas ve1as. 
Meu antecessor nasceu artista, cresceu escultor, ama-

dureceu pintor, viveu poeta e faleceu imortal. É dele o 
fervor inconfundível de telas muitas e também é dele a 
força dos braços que se mostram nas criações. Seus qua
dros são poemas, são contos e são romances. 

Foi seu profundo senso de estética, qualidade natu
ral e imanente ao verdadeiro gênio, que permitiu ser ele 
um dos pioneiros artistas plásticos a ocupar Cadeira nes
ta casa secular. Rememorando as telas que vi na meninice, 
observando a sua pintura com o olhar maduro de hoje, 
vejo a leitura local de temas universais, e percebo a uni
versalidade de momentos plenamente locais. Suas pintu
ras fundem espaços, eternizam tempos e trazem o indelé

vel traço do verdadeiro artista. 
A escuridão apossou-se de sua vida, assim como to

mou de assalto a Jorge Luís Borges. Assim como ao por-
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tenho a falta de visão não ceifou a vida criativa, a Antônio 
Almeida a perda da visão permitiu o culto ao som, o fer
vor da palavra dita e a paixão ao amor rimado. 

Seus poemas são pinturas, são quadros, são telas e 
são esculturas. São a pura constatação de que toda forma 
de arte justifica uma vida, assim como todo amor que se 
expressa através da arte é, a sua maneira, eterno. 

Nascido em 22 de maio de 1922, Antônio Almeida 
honrou as artes, honrou esta Academia, e honrou o 
Maranhão. 

Reconhecendo que ele foi o eterno mestre das artes, 
sei que sucedo a um virtuose. Estou aqui me sentindo 
consequência do menino leitor, e já transformado em lei
tor menino. Sinto-me repleto de cores, de letras e de pala
vras, tateando para me tornar herdeiro da cultura de Joa
quim Vieira da Luz, para fazer jus ao virtuosismo de An
tônio Almeida, e para honrar a completude de Dunshee 
de Abranches. 

É hora de reconhecer que já é tarde, e que devo 
obedecer a advertência de Ítalo Calvino. A velocidade e a 
leveza são boas conselheiras para quem escreve. Mas não 
posso desdizer Umberto Eco, quando lembra que o de
ver da velocidade não pode negar os prazeres da demora. 
Preciso demorar-me mais um pouco para dar-me o pra
zer de reconhecer uma inigualável dádiva: o olhar e o 
sorriso de minha mãe, as palavras e o silêncio de meu pai. 
É guiado por eles que me apresento à Academia. 

Senhores acadêmicos: para justificar a petulância de 
um leitor menino que lhes bate à porta, utilizo-me de 
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uma leitura livre da poesia de Michel de Montaigne: aqui 
estou porque ele era o meu pai; aqui estou porque ela era 
a minha mãe. 

Tomo de empréstimo a fábula 'O Lobo e o Cordei
ro', de Caius Iulius Phaedrus. 

O cordeiro recebia todas as águas que vinham do 
lobo, pois o lobo estava a montante, e o cordeiro a jusante. 
Acima do ponto onde estou, na margem do rio de minha 
vida, sempre estiveram meu pai e minha mãe. Deles her
dei as cores, com eles bebi das águas, com eles aprendi a 
ver o mundo, por eles estou aqui. Meu pai e minha mãe 
são o montante de minha vida, eu que sou mero fruto dos 
seus amores. Estou e sempre estarei a seu jusante, ousan
do encontrar-me a montante de meus próprios filhos. 

Dedico aos dois a minha vida, a minha arte e as mi
nhas palavras. 

ComFedro ... 
Superior stabant pater et mate?) longeque inferio1) .ftlius. 
Muito obrigado. 
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DISCURSO DE RECEPÇÃO 
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Américo Azevedo Neto 
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Acadêmico Américo Azevedo profere discurso de recepção 

A quele que, até há pouco tempo, nesta aca
demia, ocupou a cadeira n° 40, Antônio 
Almeida, o nosso Almeida, aquele que tra-

zia a cor nas mãos, suavizava pedras, abrandecia madeiras 
e enternecia metais, em determinado momento, para esta 
nossa realidade, completou sua tarefa e, deixando o hu

mano convívio, voltou a ser o anjo anterior. 
E na conseqüente noite, mais uma vez acontecida, 

alguém, lá fora, chamou querendo entrar. A Academia 
ouviu. E assentiu. 

Foi-me dito, então, que, nesta solenidade e desta for
ma, obediente à praxe e à simbologia acadêmicas, eu mos

trasse caminhos, abrisse portas e indicasse lugar. 
Cuido, assim, em atender as determinações recebidas 

e, neste mister, sem bem me aperceber, quase inconscien
temente, vou reabastecendo de luz o sol que ilumina nos

sa casa. 
Não é esta a primeira vez que subo nesta tribuna 

para, numa ação que envolve prazer e honra, receber um 
confrade novo em nosso sodalício. Sinto-me, então, no 
exercício deste privilégio, como se fosse um velho sabiá 
que voltasse a cantar em palmeira conhecida. 

Sei da indiscutível grandiosidade da qual um ato de 
posse se reveste, pois no acontecer do ingresso de um 
novo acadêmico, além do testemunho da continuidade, 

silenciosa mas indiscutivelmente, o solene voto da eterni
dade se confirma aqui. 
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Esta não é uma noite comum: é uma dessas raríssimas 

noites de alvorada constante, não pelo acontecimento de 
repetido sol, mas porque ela acontece, integral e 
ininterruptamente, iluminada por sua própria luz, já que 

a sua escuridão, ideada mas não confirmada, é apenas a 
moldura de uma luminosidade real que haverá de durar 

para sempre. 
Na posse de um confrade não se comemora o sol, mas 

a luz; não se soleniza inícios: celebra-se continuidade. 
Somos um rio e não estamos a festejar nascimento, 

mas permanência. A nascente já ficou, há tempos, para 
trás. Somos a correnteza, a correnteza viva, a correnteza 
que não se interrompe, a correnteza que se reforça, se 
refaz e permanece num movimento constante e contínuo 

em direção a uma foz que não existe. 
E não existe porque a Academia é um rio que não 

busca oceanos, já que ela é o seu próprio estuário, no 
orgulhoso reconhecer de quem se basta e no exercício 

autofágico de quem se é suficiente. 
Por ocasião do acontecimento de uma nova posse 

sempre pode acontecer a dúvida, embora breve, sobre de 

quem é a festa: se de quem saúda, pela honra e aprazimento 
da distinção; se do empossado que é causa e efeito da 

alegria nossa e dele; se da Academia que confu:ma sua 
perpetuidade ou se da própria perpetuidade que se vê acon-

tecendo na Academia. 
Do redemoinho dessas dúvidas, porém, uma certeza 

ressalta e se confirma: em noites como esta, o que acon
tece é a orgulhosa e incontestável festa da imortalidade. 
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Por isto, neste momento, formal e emocionadamente eu 
. ' 

vos incito: juntemo-nos todos para homenagear o Sem-
pre que novamente se reverencia aqui. 

Rejubilemo-nos: estamos, outra vez, diante da eter
nidade! 

Alegre~o-nos: somos testemunhas da luz que não 
morre, da luz que pulsa e, no acontecimento desse pulsar, 
se confirma como vida. 

É nesse sucessivo acontecer de contração e dilata
ção, nessa aparente intermitência, nesse repetido ir e vir 
que a continuidade celebra a constância. A sístole e a 
diástole embora contrárias, não se prejudicam: comple
tam-se; não representam interrupção mas inalterabilidade. 
O pulsar é vida e nesta noite a vida é festa. 

Esta festa, porém, acontece para comemorar - não 
o hoje- mas fundamentalmente o amanhã. 

É a festa em que a morte, embora acontecida e acon

tecendo, é reconhecida e proclamada como a única que se 
frustra, pois no seu acontecer, ela proporciona vida para 

quetn chega, atesta vitalidade para quem está e confirma 
imortalidade para quem saiu. 

Esta é a festa da vida. A festa de quem venceu: tanto 
de quem venceu completando seu tempo e se tornando 
luz como daquele que, ainda no exercício do existir, che
gando agora, acende o fogueira que arderá enquanto vivo 
e, quando morto, transformá-la em nova estrela também 
saberá. 

Este é o .momento em que professamos, num mesmo 
mstante e com a mesma intensidade, embora aparente-
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mente conflitantes, a razão e a fé: razão pelo reconheci
mento do passado que sabemos rico; fé na certeza do 

prosseguimento de nosso acontecer. 
Em uma academia de letras - ao contrário do que 

possa ser suposto - o que mais se festeja e comemora é o 
futuro. 

Por sermos hoje a certeza do depois, somos sempre a 
festa do amanhã. Amanhã: esse o motivo, essa a obstina
ção, essa a meta, pois para a glória só o hoje não lhe basta 
já que ela se alimenta principalmente de amanhãs. 

Passado! Sim passado, mas não lamentemos o preté

rito nem choremos os mortos. Eles foram necessários para 
nosso acontecimento. 

Indulgentes e generosos plantaram pomares sem a 
preocupação de para quem o fruto nasceria. Alimentamo

nos com o que produziram. 
Somos o passo seguinte de uma caminhada iniciada 

quando nem andar sabíamos; somos o verso seqüente da 
canção que outros começaram a cantar quando ainda éra
mos silenciosos. 

Somos conseqüência. Nós e aquele que recebemos 
agora, não estaríamos aqui se outros, antes de nós, tam
bém, não houvessem estado e, principalmente, saído. 

A saída, num irônico paradoxo, é indispensável para 
que mantenhamos a possibilidade de eternidade. É sain
do que conflrmamos nossa presença. É a morte que nos 
conflrma como imortais. 

O passado, portanto, não é um amontoado de cinzas 
a gerar estéreis e melancólicas saudades, mas deve ser sem-
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pre o saudável combustível que manterá acesa a fornalha 
em que o futuro arderá. 

Péricles, em um panegírico aos soldados mortos de 
Atenas, proclamou ser justo e compreensível recordá-los, 
apenas se para bendizê-los. 

Ele se negou a admitir a saudade inconseqüente e o 
pranto inútil para exigir, principalmente, o produtivo re
conhecimento dos feitos; reivindicou a recordação cons
trutiva por parte dos que ainda estavam para o conse
qüente aprendizado com aqueles que não estavam mais. 

Repudiou, portanto, o infrutuoso pranto e a infe
cunda saudade. E eu vos confirmo: não, nunca a lágrima 
estéril! 

Passado! Vida vivida sim. Vivida, porém, não para 
lamentar, mas para enriquecer. Para que, sofrendo, apren
damos a gargalhar. 

O colo de minha mãe não é para ser lembrado como 
um berço onde, criança, dormi, mas para ser lembrado 
como o risonho e energizado casulo onde aprendi a voar 
como as borboletas. 

Nesta tribuna, eu outra vez, me sinto jovem. Se a 
juventude é o agradável sonho que a vida nos conta, a 
vida é o sonho em que a juventude acredita. 

O hoje, por si só, inexiste se não acontece como 
ensaio ou proposta. O que importa é o que ele repre
senta como início, como começo, como desabrocho. O 

hoje é apenas o hímen que, lúcida e apaixonadamente, 
deve ser rompido para o engravidar da alvorada do dia 
seguinte. 
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Este momento- senhoras, senhores- repito: é a cer
teza do sempre. Amanhã, principalmente se amanhã não 
houver para nós acadêmicos, será a nossa confirmação. 

"Olhai os lírios do campo: eles não tecem nem fiam, 
mas nem Salomão, em sua glória, se vestiu como eles". 

Isto que, aparentemente, pode parecer 
irresponsabilidade de Deus, é apenas a confirmação de 
que o amanhã sempre será possível, independentemente 
de para quem o lírio se mostre e de para quem o campo se 

revista de verde. 
Deus, amanhã, sem dúvidas, estará lá. 

E nós também. 
Eu, portanto, hoje e agora, recebo o novo acadêmico 

para um banquete em que estão sendo servidos, não o 
alimento entregue, hoje, pela razão, mas aquele que a fé, 

amanhã, nos garante que haverá. 
Recebo aquele que, hoje, se inicia, não como literato, 

mas como acadêmico. Literato nasceu: o ouro já é ouro 
mesmo enquanto ainda pedra confundida no barro. 

Suor e sacrifício, contudo, são necessários para o acon
tecimento da resplandecente explosão que lhe agregará 

valor, beleza, luz e reconhecimento. 
Guilherme de Almeida, num de seus hai-kais, disse: 

"Lava, escorre, agita a areia e enfim, na bateia, fica uma 

pepita." 
E assim auto-trabalhado e já reconhecido, nesta noi

te e nesta festa, como nós outros antes agregamos, aquele 
que agora se inicia também agrega seu ânimo e seus valo

res aos valores e ânimos que encontrou aqui. 
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Não digo, porém, que a Academia, por isso, se reno
ve, pois uma academia não envelhece. 

Quem? Quem, olhando o brilhar de alguns diaman
tes, identifica o mais novo? Saberá ao vê-los, talvez, ape
nas, dos quilates prováveis e do esmero e excelência na 
lapidação de cada um. Não saúdo, portanto, a idade do 
diamante, mas seu fulgor. E, principalmente, a coroa que 
passa a tê-lo como um de seus ornatos. 

A Academia está em festa. O século, outra vez menino, 

canta e ri pelos quintais do tempo. E eu, emocionado, acredi
to reescutar conhecidas vozes e reviver antigos momentos. 

O improvável acontece. Minha nostalgia se comove. 
Minha lembranca se excita. Meu delírio acontece. E sur-. 
preendo familiares sombras; e volto a presenciar episódi
os já antes presenciados. 

E lá vão - memória e fantasia - irresponsavelmente 
misturadas, fazendo-me novamente escutar velhos sone
tos nas intimidades dos botequins. 

E volto a testemunhar literárias discussões nas ma
drugadas das praças; ... a flagrar artigos lidos em páginas 
datilografadas; a saber de livros inéditos sendo anunciados. 

Ah que eu, quase inconsciente, bêbado de nostalgia, 
tropeço na lembrança e caio no passado. 

O incontrolável recordar e o fantasioso acreditar, ex
citados por este festivo momento, refazem-me, diante dos 
olhos fechados e da saudade escancarada, antigas madru
gadas em calçadas de jornais, estórias de amantes em me
sas de bar, discussões políticas ao pé dos postes, confi
dências nas esquinas. 
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Revejo instantes acreditado extintos e volto a ouvir 
pessoas supostamente desaparecidas. 

É o milagre proporcionado pela festiva posse; é o 
mistério refeito; é a mística confirmada. E este aparente 
acontecer de fatos sobrenaturais não diz que a nossa Aca
demia, eufórica e deslumbrada, renasce, mas apenas, que 

ela, lúcida e solidamente, se mantém. 
Interessante este meu momento: recebo um poeta es

condido num jurista, substituindo um pintor disfarçado 

de poeta. 
O que foi aquele que saiu? O que é Almeida? O que é 

um pintor? O que são as mãos de um artista? Que diferenças 
tem seus dedos? Que adestramento sobrenatural é esse que 
transcende a habilidade e atinge o milagre? Por que ele vê 
formas, calmas e sustos onde nós outros só vemos pedra? 

Morris West conheceu os fantoches de Deus, Máxi
mo descobriu os cúmplices, Castro Alves denunciou os 

abandonados e eu, para surpresa minha, flagro um de Seus 
operários, já que Almeida foi, meramente, um angélico 

tarefeiro de Deus. 
Das mãos do pintor emana uma claridade invisível 

aos nossos olhos opacos e nascem cores impossíveis aos 
nossos dedos cinzentos. São mãos de vida própria, de in

teligência própria, de próprio perceber, de independente 
existir. Sofrem, sentem, vibram sozinhas. 

O artista plástico é o poeta das mãos, é o que utiliza 
formas para escrever poesia; é o que escreve em pedra e o 

que pensa em cor. 
Almeida era assim. Almeida é assim. 
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Agrada-me a nossa Academia, como a partir deste 
momento, fisicamente plena. Agrada-me- e agrada-me 
muito - quem chega e eu devo saudar. 

Mas saudar a quem? 

Bertolt Brecht, através de um de seus personagens, 
disse que "de todas as coisas seguras, a mais segura é a 

dúvida". E é assim, envolto por sua indefmida nuvem, 
que eu me encontro agora, pois devo saudar um intelec
tual de múltiplas facetas, custando-me somente decidir 
por qual aspecto. 

Concluo, porém, ser dever meu saudar a todos, mes
mo se vários e diversos. 

Começo, então, saudando o cronista por já publica
mente exposto. O cronista de oitenta semanas. O cronista 
que, como um pássaro, voa, compulsivo, em círculos quase 
sistemáticos ao derredor de tudo quanto é seu: família, 
amigos, bairros, São Luis. 

Pássaro que, penhorado, cultua ancestrais; carinho
so, vigia descendentes e, atento, acaricia amigos. 

Esse lúcido vôo, porém, bruscamente, é interrompi
do e ele se atira de volta ao solo e se põe a mariscar outras 
verdades suas pelo chão. 

E assume cachaças; e admite farras; insere-se nos 
folguedos, inteiramente livre e liberto das urbanas amarras 
satisfazendo o que, num verso, ele próprio, quando poeta, 
pede: "quisera permitir-me, uma vez mais, ser animal". 

Ah senhores! Esse poeta, embora ainda tímido em mos
trar-se, insinua-se e confunde-se com o cronista, misturados 
que estão diante do mundo, dos homens e de si próprios. 
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nho o prazer de conhecer. O poeta que, como todo poeta, 
indiscreto e às vezes inoportuno, como já aqui mesmo 
neste discurso foi demonstrado antes, revela sentimentos 
e segredos até então cuidadosamente encobertos. 

De Aluizio Azevedo, quando lançou o Mulato, foi 
dito na imprensa sulista: "Romancista ao norte!" E eu, 
agora, como se fora um descobridor de novas terras e 
florestas novas, euforicamente, anuncio: senhoras, senho

res, poeta à vista! 
Romain Rolland, saudando a estréia de Maximo 

Gorki, disse que o russo, como Dante, voltava do inferno, 
mas não voltava sozinho: trazia consigo seus companhei

ros de tormento. 
Eu, ratificando mas retificando Rolland, digo que o 

nosso poeta, também como Dante, volta, mas do paraíso 
e consigo trás todos os seus anjos: pais, mulher e filhos. 

No poema Pêndulo ele diz: "Os meus filhos toma

ram a rua como eu tomei a rua de meu pai". É uma apai
xonada e evidente declaração de amor doado agora e re

cebido antes. 
Acolho e saúdo esse poeta ainda escondido, brilho 

ainda não publicamente revelado, ainda retido e encober
to, mas já vigoroso e definido como exato sol no aguardo 

de sua inevitável alvorada. 
Poeta. E tão poeta que não hesita em afirmar: "alou

cura que, para alguns, é má, é um dos poucos segredos de 

quem sabe amar". 
Mas se ele, em alguns momentos, é esse apologista da 

loucura, em outros, suavemente melancólico, lamenta a 
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imensa verdade: "eu comecei a me despedir quando nasci: 
da parteira, do berço, do hospital, de minha mãe" . Mais à 
frente, continuando, ele diz: "A vida é despedida. E quan
do me despeço, morro um pouco. Já morri nas ruas, nas 
camas, nos romances. Morri na Europa. Morri nas praias. 
Morri em frases e em sorrisos. Morro todos os dias quan
do acordo e morro todas as noites quando durmo". 

Esse o poeta. Devo então saudar a quem: o que se 
fez ou o que nasceu feito? Devo saudar o som ou a ária? 
No caso presente não me parece haver muita discrepância 
entre um e outro. 

Nietzsche, sobre si mesmo, alertou: "Eu sou uma 
coisa; outra é a minha obra". 

Neste que recebo, no entanto, obra e vida se mistu
ram em uma confissão inquestionável da impossibilidade 
de negar princípios, origem e berço. 

E diante de tantas e tão diversas facetas, concluo que 
devo receber e saudar o intelectual. O intelectual comple
to, consciente e lúcido. O intelectual que, como um be

souro perdulário, esparge coloridos polens pelos cantei
ros da literatura. 

O intelectual: foi preciso que Dreyfus, na França do 
século XIX, fosse injustiçado para que, durante a batalha 
de seu processo o termo intelectual fosse institucionalizado 
e fizesse justiça e definisse, com propriedade, quem deve
ria ser definido. 

E assim, recebo o intelectual que engloba a todos: o 

cronista, o poeta, o professor, o jurista, o palestrante, o 
ensaísta. 

43 



Indiscriminada e merecidamente saúdo a todos. 
Shakespeare, pela voz de Julieta, lembra a inutilida

de dos títulos e afirma: "O que chamamos rosa, sob uma 
outra designação teria igual perfume". Por isso, não saú
do e nem recebo os títulos, não saúdo a rosa nem o jar
dim onde prolifera, mas os perfumes que produz. Seus 
vários e diversos perfumes. 

A Academia e Ney Belo, hoje, ficam mais ricos. E 
esse escambo brilhante, onde não há beneficiados nem 
favorecidos, proporciona o abraço entre o homem e a ins
tituição em razão do qual ambos saem mas luminosos. 

Neste ato, a Academia Maranhense confirma sua per
petuidade e o Dr. Ney Bello assume sua imortalidade. 

E é por isso que me cabe dizer - e não sei se o digo 
com mais honra ou mais prazer: Assume confrade. A imor
talidade já te aguardava. E se agora ela, festivamente, te 
recebe, amanhã, zelosamente, te guardará. Para sempre. 

Muito obrigado. 
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CADERNO ICONOGRÁFICO 



O novo acadêrrúco durante a leitura de seu discurso de posse 

Vista do auditório da AML no momento em que Ney Filho 
pronunciava seu discurso 
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Prefeito de São Luis, João Castelo entre os acadêmicos José Carlos 
Sousa Silva e Américo Azevedo Neto 

Acadêmicos presentes à posse 
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