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Pernambuco tem sido um celeiro de grandes nomes da cultura nacional. 
Autores com enorme prestígio aqui e além-mar. Entre outros podemos citar Gil-
berto Freire, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, Paulo Cavalcanti. En-
fim, uma plêiade de grandes pensadores que dignificaram o Brasil. 

Alexandre Santos permeia a história do Pernambuco revolucionário. Fala 
do seu povo e suas lutas ao longo dos séculos. É um intelectual completo. 
Engenheiro, humanista, ecologista, poeta com visão aguçada. Trata da 
sustentabilidade de nosso planeta e aponta a responsabilidade cultural. Convoca 
os “artistas da linguagem” para se engajarem na luta preservacionista. Acentua 
que essa luta se “envereda por dimensões que ultrapassam a economia, ficando 
raízes nos campos políticos, civis, cívicos e sociais”. Exalta as lutas libertárias 
dos pernambucanos, seus heróis máximos - os heróis da Revolução 
Pernambucana de 1817. Sua brasilidade está no sangue e na alma. Com o livro 
Cultura, Arte e Literatura, destaca-se entre os grandes escritores 
contemporâneos. Obra multifacetada, enciclopédica, constituída de ensaios de 
grande fôlego e profundidade. Trabalho abrangente com temas diversificados, 
prenhes de talento, perspicácia e coragem necessários ao desempenho de 
intelectual independente. Com tais predicados, o autor sobressai nas artes. 
Sejam literárias, históricas, poéticas, filosóficas.  

Com ousadia afirma em um dos tópicos: “Além de talento, os artistas pre-
cisam ter coragem” – e prossegue com convicção e destemor – “Esta é a razão 
de os artista, de modo geral, e os escritores, de modo específico, imporem tan-
to medo aos status quo e aos governantes, especialmente àqueles que tem al-
go a esconder”. 

Preocupa-se com o destino da lusofonia, como fundamental na preserva-
ção da independência das nações, de sua individualidade e não subordinação 
às potências hegemônicas. Com visão de futuro preconiza a integração regional 
sem caráter hegemônico. Defende intransigentemente a união latino-
americana e o fortalecimento das políticas ibero-americanas.  

Sua análise ensaística dos “500 anos da religião no Brasil” demonstra pro-
fundo conhecimento histórico. Tese muito bem embasada. Cita Ludwig Feuer-
bach: “a crença em Deus possibilita a criação de um padrão ético para nortear 
regras de comportamento”.  

Ora, o cristianismo foi usurpado pelos romanos que o moldou aos seus 
propósitos. Então o autor nos remete à seguinte reflexão: “Através da religião, 
Deus se fez homem. E a religião se fez força, com reflexos em todas as ex-
pressões do poder laico. E, assim, ao amor e a propriedade, a religião se jun-
tou para compor a trindade que compõe a essência do poder.” De fato a religi-
osidade domina o capitalismo selvagem, cumulativo, predador e responsável 
pelas mazelas sociais da contemporaneidade. 

O Brasil está inserido no Ocidente, cuja cultura, dinâmica e costumes se 
fundam na “cultura ocidental cristã”. Tradição conservadora e profundamente 
enraizada. Entretanto, a filosofia cristã possui parâmetros surpreendentemente 
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avançados. Orienta até mesmo em direção ao socialismo. Daí o medo dos con-
servadores quando se explora o lado agitador do Filho do Carpinteiro.   

Historiando, lembra que, após a derrocada da Associação Brasileira de 
Escritores (ABDE), surgiu vigorosa a União Brasileira de Escritores – UBE. 
Matéria de importância vital em sua obra. Reflete sobre a força da entidade de 
classe. Revitalizada com o trabalho de seus dirigentes. Refere-se à UBE-PE 
engajada e partícipe nos debates literários e demais atividades culturais. 
Sempre de forma destemida. Ao questionar o regime militar, a UBE-PE foi 
fechada e o Presidente Paulo Cavalcanti preso. Só reaberta em 1984, na 
alvorada da redemocratização, “por iniciativa do potiguar Fagundes de 
Menezes” e outros valorosos companheiros.  

Acolhendo artistas da palavra de todos os gêneros e estilos, de autores 
populares a eruditos, sem nenhum preconceito, a UBE-PE - “A Casa do Escritor” 
- cresce em prestigio, respeito e representatividade, como um centro 
gravitacional da cultura nacional.  

Esclareço que o mesmo jornalista potiguar, Fagundes de Menezes, mais 
tarde, assumiu a liderança da UBE do Rio de Janeiro e a dirigiu por longos anos, 
tendo ao seu lado a extraordinária Secretária-Geral Stella Leonardos. 

Alexandre, Profeta das mudanças, faz menção A Ordem do Mérito Literário 
Jorge de Albuquerque Coelho, criada pela União Brasileira de Escritores (UBE-
PE). Uma comenda importantíssima. Basta mencionar alguns Comendadores 
aquinhoados ao longo dos anos: “A UBE aponta os comendadores Ariano Suas-
suna, Fátima Quintas, Gilvan Lemos, Marcos Vilaça e Marcus Accioly – cujos 
nomes dispensam apresentação – admitidos na Ordem do Mérito Literário Jor-
ge de Albuquerque Coelho”. 

Honra-me esta referência. Embora, modesto sertanejo goiano, fui um dos 
homenageados no Dia do Escritor, este ano, com a Comenda. Ao sabor desta 
data, lembro o nome do grande baiano, ativista, romancista, político, ubeano 
de primeira hora, Jorge Amado, autor da lei em honra dos escritores brasilei-
ros, denominado por AS como o “Dia Nacional do artista da palavra”. 

Escritor de vanguarda, Alexandre Santos relata a importância dos intelec-
tuais na história e na vida das nações e, no Brasil, não é diferente. São os pen-
sadores, os filósofos, os poetas, historiadores que balizam e direcionam a evo-
lução da nacionalidade. Daí sua coerência: “A obra de arte do escritor não é 
um simples ajuntamento organizado e bonito de palavras. É uma viagem”. 

De forma esplendidamente descrita, o texto eterniza o efêmero, levando à 
posteridade as dores, os sofrimentos, as alegrias, as pequenas vitórias, as 
conquistas e avanços no campo científico aos indivíduos anônimos e às 
comunidades. Daí, porque este visionário, fala com tanta coerência em A 
eternidade do efêmero. 

Discorrendo sobre a importância das academias literárias, aponta a 
necessidade dos escritores se organizarem em defesa da liberdade intelectual, 
das trocas de conhecimentos, do estímulo à criatividade, à defesa dos 
intelectuais, o cultivo da literatura, os devaneios poéticos, as denúncias dos 
desmandos governamentais.  

Este engenheiro-escritor não é apenas um artista da ciência, da literatura, 
da filosofia. Além de escritor emérito, artista da palavra acima de tudo. É um 
ecologista de escol como devem ser os preservacionistas. Não passo em alvas 
nuvens sobre o extraordinário ensaio – Capiberibe: vida e morte de um vale – 
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um retrato, não somente do Vale do Capiberibe, mas uma fotografia em preto e 
branco do desleixo em que se encontram suas águas. Denúncia válida para as 
diversas bacias hidrográficas brasileiras: Amazônica, Paraíba do Sul, Araguaia-
Tocantins, Tietê, Paraná e tantas outras por este Brasil afora. Na mencionada 
matéria fala da agonia do Capiberibe: “Querendo se livrar de entulhos, o 
homem passou a usá-lo como lixeira...” com lucidez impressionante! 

Adentra à temática A juventude e o futuro ressaltando o atraso 
educacional, o analfabetismo e o incipiente sistema de bibliotecas, o baixo 
número de leitores em nosso país. Falta de acesso à cultura erudita. Além 
disso, as dificuldades e o alto custo editorial.  

  Traz a lume os visionários e românticos comparáveis aos educadores 
Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e todos que sonharam um Brasil 
grande e moderno que “desde o início dos tempos, as gerações vêm e vão sem 
conseguir resolver os grandes problemas da humanidade - a fome, a miséria, a 
guerra, o desamor, o egoísmo e tantas outras mazelas.” 

Com elegância, estimula os escritores a se unirem às vozes das ruas. E 
faz reflexão profunda das circunstâncias atuais dos pensadores de nossa 
brasilidade. Sob o tema – Os escritores e o atual momento do Brasil, - historia a 
existência da União Brasileira de Escritores (UBE). Aqui pluralizo mencionando 
as diversas UBEs estaduais com independência necessária para a promoção da 
cultura, tão várias e tão ricas, no país continental.  

Não sei se AS é mais filósofo, pensador, político, ensaísta ou mais poeta. 
É voz corrente que de poeta e louco, todo escritor tem um pouco. Talvez, um 
misto de poeta revolucionário. Exalta a Coragem do poeta: ”A produção poética 
é um gesto de sensibilidade corajosa que exige do autor a decisão de se expor”. 

Com entusiasmo de historiador realça os acontecimentos e os nomes que 
devem ser reverenciados e ficarão na história pelos relevantes serviços 
prestados à nação e ao Povo Brasileiro. Dá grande evidência ao século XX e aos 
cem anos do arquiteto brasileiro: Oscar Niemeyer: a competência, a coerência e 
a paixão. Homenagem que toca em nossos corações e mexe com nossa 
brasilidade. Um homem que pensou os problemas brasileiros com criatividade 
de artista ímpar. Orgulho de nossa arquitetura.  

Niemeyer é a síntese da altivez nacional. Modernizou a arquitetura 
brasileira, elevando-a no cenário internacional, assombrando o mundo com sua 
estética revolucionária. Valorizou os espaços com uma plasticidade inusitada. 
Deu ao Brasil e ao mundo mostra do que pode a capacidade artística de nosso 
povo. Foi companheiro de JK na modernização do país. Dupla de vanguardistas 
que deixaram marcas na memória histórico-arquitetônica do Brasil. Vitima da 
ditadura militar brasileira, foi obrigado a “deixar o País, para viver, contrafeito, 
longo exílio. Longe do Brasil, sem titubear em suas convicções, Niemeyer 
afogou as saudades no trabalho e brindou a humanidade com projetos 
primorosos” na França, Argélia, Milão”.  

As preocupações do autor são amplas, como são os intelectuais 
conectados com a cultura e a vida na face da terra, quiçá, com todo Universo. O 
Poeta se mostra de corpo e alma em sua inteireza: “A vida é a grande poesia 
que conecta momentos românticos, dramáticos, cômicos, trágicos, líricos e 
outros conforme as circunstâncias.”  

Já dissera Aristóteles que “o homem á um animal político”. Nada mais 
lógico. Um ser que atua na comunidade e procura influenciar seus pares na 
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busca de felicidade, liberdade, sonhos, comunhão entre as nações e 
aperfeiçoamento social em prol da Paz. 

Alexandre não desprezou os ensinamentos de Bertold Brecth quando diz: 
“O pior analfabeto é o analfabeto político”. Engajou-se na árdua luta dos 
brasileiros pela restauração dos direitos políticos, democráticos e em favor dos 
oprimidos.  

Sob o título ‘Olinda abrasada’ e o jeito pernambucano de ser” dá notícias 
de uma obra histórico-romanceada, do escritor Waldênio Porto, um marco nas 
lutas libertárias do povo nordestino. Uma ação revolucionária contra os 
desmandos da Coroa Portuguesa e demais invasores do Novo Mundo.  

AS possui uma visão larga da cultura brasileira. Tem pontos de vista 
acurados. Faz proposições em busca do aprimoramento de nossas instituições 
culturais. Uma das inspirações teria vindo da Festa Literária de Paraty que 
empolgou artistas da palavra de todo Brasil. Em especial, os autores 
pernambucanos. E assim, surgiu a Festa Literária Internacional de Pernambuco 
(Fliporto), sucesso de público e leitores.  

Interessante, atraente e inteligente é a entrevista que concedeu ao site 
“Domingo com Poesia”, onde se mostra de corpo inteiro dando conta de sua 
personalidade que se divide entre o escritor e o engenheiro. Confessa: “Sou, ao 
mesmo tempo, um engenheiro-escritor - um profissional técnico... - e um 
escritor-engenheiro - um artista da palavra...” Em um dos tópicos homenageia 
os grandes nomes de Pernambuco, os projetos de tombamento de imóveis e 
logradouros importantes, do ponto de vista histórico, como residências, 
restaurantes, livrarias, etc.  

Cultura, Arte e Literatura, é uma obra enciclopédica. No ensaio A 
importância política das obras de ficção focaliza de forma magistral que “os 
escritores dizem verdades que dificilmente poderiam ser ditas de outra 
maneira”. Alexandre é intelectual dos Tempos modernos com visão agudíssima. 
Exalta os métodos avançados de alfabetização de sucesso no Brasil e no 
exterior. Faz justiça ao educador Paulo Freire e seu Projeto, reconhecido e 
solicitado em diversos países do mundo.  

Cultura, Arte e Literatura é um livro para estar em todas as bibliotecas.  
 
Merece a atenção dos leitores! 
 
 

Vila de Noel, RJ, 21 de agosto de 2018 
 (*) Escritor. 

 


