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CADERNO 2 | Fim de semana

TEM TEATRO, LAZER, BRINCADEIRAS...

OS MOSCONAUTAS,
AVENTURA DE TRÊS
MOSCAS NO ESPAÇO,
ESTRÉIA NOS CINEMAS

JOGOS QUE REÚNEM
29 ESPORTES RADICAIS
SERÃO DISPUTADOS
EM SALVADOR
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FLÁVIO COLKER | DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

EDUARDO MARTINS | AG. A TARDE

Não faltam opções para a criançada no final de semana. Os teatros reservam bons
espetáculos para celebrar o Dia das Crianças. Dentre eles Metegol, da companhia
Intrépida Trupe (foto) e Os Prequetés. A festa se estende aos parques da cidade | P. 1 E 9

53% dos jovens internautas
acessam conteúdos impróprios

Pesquisa da ONG Safernet, responsável pela central nacional de crimes cibernéticos, mostra que 87% dos
pais não impõem restrições ao conteúdo que crianças e adolescentes acessam na internet. Em
conseqüência, 53% dos 1.326 jovens consultados em todo o País – 238 na Bahia – tiveram contato com
conteúdo agressivo, incluindo material pornográfico e sites racistas, que fazem apologia da violência. O
acesso é facilitado em lan houses, como a que existe no Alto do Saldanha, em Salvador, e permite acesso a
sites de sexo. Especialistas recomendam que pais e mães conversem com filhos e instalem computadores
em áreas comuns da casa como forma de evitar o assédio de criminosos | SALVADOR | PÁGINAS 4 E 5

Esportes

MARCOS D’PAULA | AE

ASSINATURA — VENDA PROIBIDA

INTERNET ❚ Sem restrições dos pais, crianças e adolescentes são alvos de racistas, pedófilos e apologistas da violência

TOMBAMENTO PROVISÓRIO

*

No mesmo dia em que a pesquisa foi divulgada, o
universitário baiano Paulo Tiago Oliveira de Magalhães,
26 anos, teve prisão preventiva decretada por praticar
pedofilia na internet com pelo menos 100 adolescentes.
Em conversas registradas no computador do acusado, ele
oferecia “muito sexo virtual ou alguma coisa a mais”.
Suas vítimas eram de Camaçari, Salinas da Margarida e
bairros da periferia de Salvador.

CRISE FINANCEIRA ❚

MARCO AURÉLIO MARTINS | AG. A TARDE

Bolsa cai e
BC ganha
mais poderes
A Bolsa de Nova Iorque teve a
maior queda em 5 anos (-7,3%),
causada por temores com o
futuro dos bancos e da GM. A
Bovespa caiu -3,9%. O Banco
Central do Brasil ganhou poderes
para interferir nos negócios dos
bancos que venderem suas
carteiras ao governo
| ECONOMIA | PÁGINAS 18 E 19

Botafogo vence de virada

Vitória
perde no
Engenhão
O Leão saiu na frente,
com gol de Williams, aos
seis minutos do primeiro
tempo, mas o Botafogo
virou e venceu por 3 a 1.
O Vitória está em oitavo
lugar | ÚLTIMAS | | PÁGINA 24

SERVIÇO

RETALIAÇÃO ❚

Neto anuncia
hoje apoio a João
| ELEIÇÕES 2008 | PÁGINA 13

HOSPITAL DO SUBÚRBIO ❚

O Ipac tombou provisoriamente o Colégio Marista, no Canela. A decisão impede qualquer obra
no local. A gerência do órgão explica que, se o Conselho Estadual de Cultura aprovar o dossiê de
tombamento, o Marista pode se tornar patrimônio histórico da Bahia | SALVADOR | PÁGINA 9

Cirurgia de varizes

Greve dos bancos

A partir de hoje, o Hospital Santo
Antônio, no Largo de Roma, vai
realizar, gratuitamente, cirurgias a laser
para a eliminação de varizes em
pacientes carentes | P. 10

A greve dos bancários, que dura 11
dias, causa transtornos à população.
No Banco do Brasil faltam cédulas nos
caixas eletrônicos. As lotéricas ficaram
sem dinheiro | P. 20

ARTICULISTAS DE HOJE
❙ Armando Avena | P. 3
❙ Cléo Martins | P. 3
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Falta de licença
atrasa a obra
| SALVADOR | PÁGINA 7

EDITORIAL

ESTA EDIÇÃO

Bola da vez

4 CADERNOS - 54 PÁGINAS

Economistas e políticos
costumam inventar rótulos para
definir situações indecifráveis. O
Departamento do Tesouro
Nacional dos EUA deverá
estatizar mais bancos | P. 3
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TOMBAMENTO

A sede do Colégio Marista, no
Canela, que foi vendida para a construtora pernambucana
Queiroz Galvão, sob os protestos de pais, alunos e
funcionários, acaba de ser provisoriamente tombada pelo
Instituto do Patrimônio Artístico Cultural (Ipac). PÁGINA 9

& região metropolitana

Que tipo de informações
pessoais você compartilha pela internet?

A PESQUISA
FAIXA ETÁRIA

GÊNERO

87

Nome
Fotos

16 a 18 anos
54

53

Idade

63,77

%

Feminino
10 a 15 anos
44

%

Masculino

61
50
Sim, mas sem limites

28
35

21
9

Celular
Endereço

4

Telefone fixo

1

garotas

Não, posso usar sem limites

51

Nome de parentes

36,23

garotos

72

Nome da escola
5 a 9 anos
2

Seus pais monitoram sua navegação?

FONTE Pesquisa sobre Segurança na Internet - Safernet

4

Sim, e tenho limites

11
15

INTERNET ❚ ONG Safernet divulga que 87% dos internautas com menos de 18 anos navegam sem quaisquer restrições dos pais

Jovens à solta na rede mundial
PAULO FEHLAUER | FOLHA IMAGEM

EDER LUIS SANTANA
eluis@grupoatarde.com.br

Pelo menos 53% dos jovens internautas tiveram acesso a sites
com material considerado impróprio para sua idade. De acordo com pesquisa divulgada ontem pela Safernet, 87% do público infantil e adolescente afirma
que os pais não impõem restrições ao conteúdo visto no mundo virtual.
Responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes
Cibernéticos, a Safernet classifica como impróprios não apenas
os endereços eletrônicos com
material pornográfico. Estão incluídos os sites racistas, que fazem apologia à violência, homofóbicos ou com qualquer tipo de
discurso discriminatório.
A maioria dos usuários (65%)
afirma ter computador dentro do
próprio quarto, quando os especialistas alertam que o ideal é
deixar as máquinas utilizadas
por crianças em áreas comuns da
casa e que possam ser observadas pelos pais.
A proliferação das lan houses
pela cidade também contribuiu
para o acesso cada vez mais cedo
ao ciberespaço. Por até R$ 1 é
possível passar uma hora conectado. No máximo, alguns estabelecimentos exigem carteira de
identidade para cadastrar o
usuário e instalam programas
nas máquinas para evitar que sites de sexo sejam visitados.
METODOLOGIA – A pesquisa da
Safernet é baseada em um questionário online respondido por
1.326 pessoas entre os dias 21 de
julho e 30 de setembro deste ano.
Pelo menos 18% dos participantes são baianos.
Para o diretor de prevenção e
atendimento da ONG, Rodrigo
Nejm, o levantamento mostra
como a sociedade precisa estar
atenta aos riscos atrelados ao
mundo digital.
A pesquisa mostra que 79%
dos jovens possuem amigos virtuais e que pelo menos 47% se
mantêm, em média, mais de 4
horas conectados por dia. E o
maior risco está entre os 28% que
já se encontraram com pessoas
que conheceram pela internet.
“São jovens que, além de
serem aliciados, podem ser alvos
de seqüestradores”, comenta
Nejm, que também é psicólogo e

53%

tiveram contato com
conteúdos agressivos e
impróprios para a idade
(pornografia, conteúdo
racista ou homofóbico)

22%

afirmaram ficar perdidos sem a
internet e que não imaginam a
vida sem ela

29%
já tiveram dados/perfil
roubados

26%

garantem que a internet é o
seu principal meio de
diversão e comunicação

38%
já foram vítimas de
Ciberbullying (assédio,
humilhação, difamação)

63%

dos pais dizem não colocar
limites para os filhos

responsável pela pesquisa. O risco é ainda maior nos pontos de
encontro online. Dos 64% que
admitiram ter mantido conversas pela internet, 87% costumam
divulgar o nome verdadeiro, e
73% mandam fotos.
“A orientação dos pais é importante para mostrar como é
preciso ter limites na hora de divulgar informações”, completa.
Hoje, a Safernet é uma das entidades que luta por mais rigor nas
leis que punem pessoas presas
por pedofilia, crime que costuma
ser praticado com auxílio de ferramentas como Orkut e MSN.
Em alguns casos, Nejm lembra que os aliciadores se escondem por trás de apelidos em salas
de bate-papo até conseguirem
chegar às vítimas [veja matéria
sobre pedofilia na página 5].
ACESSOS – O próximo passo da
Safernet é fazer pesquisas direcionadas às lan houses e aos educadores que lidam com internet.
Em Salvador, alguns empresários se mostram sensíveis à causa, como Jailson Mota, dono de
uma lan house em Pernambués.
Além de instalar aplicativos
que impedem o acesso a conteúdo pornográfico, Mota mantém
os atendentes sempre atentos às
páginas acessadas. Se algo impróprio para menores for visto, o
cliente é obrigado a sair do site.
“Faço de tudo para evitar confusão com os pais dos clientes”,
comenta. Boa parte de sua clientela é formada por jovens em
busca de pesquisas escolares e
dos contatos no MSN e o Orkut.
Outro prejuízo para os empresários é que alguns endereços
eletrônicos com conteúdo impróprio estão infectado por vírus. Na lan house InterContel, no
Cabula, os filtros de conteúdo
impróprio fizeram com que a
quantidade de máquinas com
defeito reduzisse. “Mantemos
um programa que pára a navegação com palavras suspeitas”, diz
a gerente Diana Figueroa.
Mas tendência não é seguida
por todos. Em uma lan house no
Alto do Saldanha, A TARDE apurou que os sites de sexo são liberados. Entre os usuários, estava
Eric Oliveira, 18 anos. Adepto das
salas de bate-papo, diz ter “ficado” com três garotas que conheceu em chats.
Colaborou João Eça

Filhos rejeitam ser monitorados
Não adianta proibir, vasculhar o
computador ou fuçar o Orkut do
seu filho. Especialistas afirmam
que o diálogo é o melhor meio de
escapar dos perigos da internet, e
a pesquisa da Safernet mostrou
que 48% dos jovens internautas
se irritam ao saber que os pais
monitoram a navegação.
“A internet é fonte de informação que não pode ser negada. É
preciso orientar e mostrar como
a criança e o adolescente podem
se proteger nesse universo”, explica a médica psicoterapeuta
Kleyde Lopes, que também atua
como psicanalista e sexóloga.
Na casa da funcionária pública Rita de Cássia Passos, 45 anos,
a internet banda larga trouxe
uma série de problemas no ano
passado. Seus filhos de 11 e 13
anos perderam o interesse por
outros afazeres e o resultado veio
com as notas vermelhas.
O filho mais velho, Andrews
Nicolas, chegou a ser reprovado

na escola. “Tive de impor limites.
Tinha perdido minha autoridade
por causa da internet”, conta.
Agora, os meninos só têm acesso
à internet depois de realizar as
obrigações escolares.
A pesquisa da Safernet pontua
que 74% dos pais têm receio de
que os filhos tenham acesso a
conteúdo impróprio na internet.
Outros 84% têm medo que adultos com segundas intenções se
aproveitem das crianças.
No caso de Rita de Cássia, seu
controle é feito com vistorias periódicas para verificar os sites visitados pelos filhos. No auge da
fiscalização, criou até identidade
falsa no MSN para iniciar um papo com o filho mais velho.
“Ele disse onde morava, o nome e até onde estudava. Liguei
para casa e me identifiquei. Foi
uma tentativa de mostrar o risco
que eles correm”, completa.
A psicoterapeuta Kleyde Lopes assinala que os pais devem

evitar o excesso de zelo. Isso inclui bisbilhotar os passos do filho
na internet. “Se tiver a privacidade invadida, o jovem vai se revoltar e tende a fazer coisas escondidas”, completa.
Sobre os sites de conteúdo
pornográfico, Kleyde aconselha
que as conversas sobre sexo
aconteçam de modo natural.
“Como a sexualidade atrai na internet, os pais devem orientar sobre o que é visto”, diz.
O diretor da Safernet, Rodrigo
Nejm, diz que o primeiro passo é
mostrar como a internet é um local onde o conteúdo pode ser visto por milhares de pessoas. Outra
dica é não deixar o computador
tomar o espaço de ações como a
leitura, os esportes e a interação
com amigos. A Safernet descobriu que 26% dos jovens dizem
que a internet é o principal meio
de diversão e comunicação. No
domingo, a ONG lança cartilha
com dicas de segurança online.

Pesquisa mostra que 53% dos internautas com menos de 18 anos tiveram acesso a conteúdo impróprio

MARCO AURÉLIO MARTINS | AG. A TARDE

Andrews, de 13 anos, chegou a ser reprovado na escola, mas hoje segue as regras da mãe
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“Não vou dizer que estou tranqüilo, mas é algo
que escolhi fazer e tem de ser feito”
André Luís dos Santos, aspirante a PM, ao sentir, pela primeira vez, como é
estar fardado nas ruas, trabalhando com o policiamento ostensivo ❚
Leia matéria na página 4

EDITORIAL

ARTIGOS |

O anel de vidro se quebrou
NAHUM SIROTSKY

Sem gozação, digo que os governos com maior
peso na crise deveriam convocar os melhores
especialistas em relações públicas e propaganda para assessorá-los no confronto com a
crise. Até agora falharam as estrelas da economia. O mundo comporta-se como um lutador
de box tonto de tanto apanhar, sem saber como reagir.
Desde os primórdios da crise há uma conjunção de confiança em declínio e fatos que
corroboram tal tendência. Quem compra bilhete premiado de vigarista perde a fé na loto.
Foi o que aconteceu desde os primeiros prejuízos do investidor. Foi um castelo de cartas
que indivíduos construíram com boa técnica
de jogo.
Todos os mais conhecidos investidores denunciaram os novos produtos inventados pelo
sistema financeiro como de altíssimos riscos e
inconfiáveis. Nenhum deles caiu na jogada. Os
inventores e praticantes procuraram os mais
ingênuos, aqueles que eram convencíveis de
que tinham cinco ases e não podiam perder. A
mesa, no caso os respeitáveis e prósperos operadores dos dinheiros, garantiu de cara o seu. A
estas horas estão em suas mansões no Caribe
pescando em ótimas companhias. Sabiam com
certeza que os governos entrariam como tábua
de salvação. Sabiam o que arriscavam com futuros possíveis inquéritos que poderão apurar
a safadeza.

Como não perder confiança se as duas
maiores empresas, uma delas no valor de US$
6 trilhões, quebravam? Empresas com mais de
cem anos de bom conceito caíam. As invenções de seus assessores eram montadas nas
nuvens. E em corrente, uma organização seguida da outra foi caindo. As caixas de pensões
americanas perderam US$ 2 trilhões – mais do
que o valor estimado de um ano de trabalho de
190 milhões de brasileiros – nestes últimos
meses.
Escasseia o crédito para empresas e indivíduos. Os bancos têm velha tradição de se emprestarem dinheiro a curtíssimo prazo uns aos
outros. E agora são eles que não confiam em
seus parceiros. O que dizer do depositante?
No que observo e se verifica, os governos estão jogando bilhões para ajudar na sobrevivência de bancos e empresas que vão precipitar a
inflação. Querem evitar a desgraça de uma recessão chegando à depressão global. O fantástico poder de produzir castrado por falta de
crédito, sem o qual economia alguma funciona. Na verdade um mundo que desconfia de tudo. Perdeu a confiança no sistema em que vivíamos. Desesperado. Assustado. Um perigo.
Os bilhões dos governos não animaram os desanimados. Não confiam.
Mas se fala em manipuladores do dinheiro,
por que não tentar manipuladores da opinião
pública? Gente que ajudou a criar confiança
nos bancos e no sistema que está sendo derrubado. Por que não tentar?

NAHUM SIROTSKY ❚ Jornalista brasileiro radicado em Tel Aviv

Esquecimento do Velho Chico
RUBEN SIQUEIRA

É certo que as eleições do dia 5 de outubro contribuíram para passar desapercebido um "aniversariante" da véspera – o Rio São Francisco.
No dia 4, há 507 anos, a expedição portuguesa
de reconhecimento comandada por Américo
Vespúcio batizou o "opará" (algo como "rio sem
contornos definidos"), dos índios kaetés, com o
nome do santo do dia. Apesar da idade, há outros motivos para o esquecimento, além da ignorância de sempre. Dirão que ultimamente o
rio freqüenta o noticiário, no rastro da polêmica
em torno da transposição de águas para outra
parte do Nordeste "seco" ("de clima seco", porque água tem e muita). Outros preferirão dizer
que é notícia boa pelas obras que, diz o ministro
Geddel, o estão "revitalizando"...
Em Juazeiro, jovens não deixaram o dia passar em branco; fizeram-no passar em preto!
Penduraram panos pretos pelo cais e na ponte
e colocaram vendas e mordaças nas estátuas
do Nego D’Água e do Remeiro. Quiseram gritar
o silêncio. Figuras fortes da tradição cultural ribeirinha, as estátuas se tornam vestígios de um
mundo não só a modificar, se não também a
destruir. Porque falam do incompatível com o
mundo globalitário (expressão de Ignacio Ramonet, do Le Monde, para o totalitarismo que
comanda a globalização dos mercados e de tudo o mais, agora em polvorosa com a crise dos
Estados Unidos).
Do outro lado do rio, em Petrolina, no dia 1º,
faleceu Ana das Carrancas, aos 85 anos, e com

ela sua arte de tirar do barro do rio as assustadoras caras que afugentam os males que afligem os habitantes do São Francisco. Perdas que
se acumulam, males que não fogem...
O discurso sobre o Rio São Francisco tem
mudado. Tem sido eloqüente também pelo que
se cala. Não obstante as resistências populares
e de boa parte da academia, o rio tem sido tratado como mero "recurso hídrico" para novos
usos econômicos que se sobrepõem aos antigos. E aí a comemorar é qualquer data, melhor
a das mais altas cotações nas bolsas de commodities agrícolas...
É o que sugerem as notícias cada vez mais
freqüentes dos empreendimentos que aportam na bacia do velho rio. Coreanos "compram" 27 mil hectares às margens do Rio Grande para cana de etanol (que era de açúcar); líbios se associam à Odebrecht no projeto de irrigação Baixio do Irecê; carvoarias mineiras levam o Cerrado em carvão para suas siderúrgicas; mineroduto de 400 km levará minério de
ferro de Caetité para o Porto de Ilhéus com água
do rio... E o governo Wagner oferecendo, no BahiaBio, 530 mil hectares para cana de etanol irrigada na bacia! Haverá tanta água para tanta
sede de lucros?
E o esquecido São Francisco, só assim lembrado, segue seu caminho moribundo cada vez
mais distante da foz de exuberante vida no tempo em que foi "batizado". Incomoda a inevitável e herética pergunta: se só deste tipo de "desenvolvimento" somos capazes, não seria melhor ter ficado "pagão"?

Crimes no vídeo
S

egundo uma lei de relatividade, que
não foi criada por Einstein, mas pelo
senso comum, há em tudo vantagens
e desvantagens. A internet não foge à regra:
é um instrumento tecnológico da mais rápida guarda e absorção de conhecimentos,
contatos, lazer, leitura, escrita e, infelizmente, pornografia e jogos perversos que
disseminam despudor e violência.
Muitos descaminhos que vitimam a juventude de hoje são vinculados à internet. O
uso imoderado do computador, por jovens
ainda imaturos sob o prisma intelectual e
emocional, empenhados em atividades meramente lúdicas e hedonistas, vicia e perverte como qualquer narcótico. Pesquisa da
ONG Safernet mostra que a sociedade, apesar de todos os seus anteparos, é vulnerável
à contaminação eletrônica.
São assustadores os percentuais de acesso
a "sites" impróprios aos jovens, sobretudo
os pré-adolescentes. Além do estímulo à
violência, multiplicam-se os conteúdos
agressivos no terreno do sexo, racismo, pedofilia e outras condutas transgressoras da
convivência em sociedade. Pais forçados a
trabalhar fora assistem, inermes, ao desvirtuamento intelectual e moral de filhos
que, sozinhos, administram seus horários.

Nessa categoria se incluem os 87% dos
pais que, conforme a pesquisa, deixam de
impor horários e selecionar acessos cibernéticos. Crianças e adolescentes ficam livres
para satisfazer a curiosidade estimulada pelos programas malsãos. Dos 1.326 jovens
ouvidos nacionalmente na pesquisa, 53%
confessaram o acesso a imagens e mensagens deletérias: material pornográfico, indução ao racismo, apologia da violência
explícita.
Entraram em voga os crimes cibernéticos.
Explorar a ingênua curiosidade juvenil e
desviá-la para terreno pantanoso é o objetivo de mentes doentias. O resultado da
pesquisa abre uma esteira de preocupações
quanto aos efeitos dessa exposição da juventude a um extenso conjunto de males
que, convertidos em imagens candentes,
têm o poder de tocar mais fundo a sensibilidade e o entendimento.
O que fazer? Há uma responsabilidade a
ser cobrada dos que concedem domínios e
disponibilizam espaços em portais e provedores. Terá a polícia de aparelhar-se para a
vigilância ampla dos conteúdos degradantes,
como já faz, em parte, com a pedofilia. Mas a
família, acima de tudo, precisa encontrar
meios e formas de salvar suas crianças.

| Simanca |

RUBEN SIQUEIRA ❚ Sociólogo, membro da Comissão Pastoral da Terra/Bahia

JAIME SODRÉ |

Machado de Assis, meu primo
Relembrando tempos idos, recordo-me do empenho
de José Sodré e D.
Hilda, meus pais, na
perspectiva de demonstrar à comunidade visitante a
prioridade daquela dupla afrodescendente na educação dos seus filhos. Para
tanto, era ostensivamente colocada, na
velha estante frontal à porta de entrada
da casa, a Enciclopédia Delta, com o seu
dorso azul brilhante, irmanado a um velho e vistoso Dicionário da Língua Portuguesa, além de romances diversos, informando aos presentes o desejo do casal que os seus filhos deveriam ser alguma coisa a mais na vida.
Era uma modesta tentativa de enfrentamento da idéia de uma possível
inapetência daquela comunidade negra
às letras, artes, cultura e a educação. Pa-

ralelo a esta estratégia, havia a citação de
nomes ilustres, afrodescendentes em
especial, como exemplos de superação a
ser seguido, o que nos levava a uma sensação de parentesco, ao menos étnico.
Recorrendo aqui à idéia de "nominata" em um texto de Carlos Eugênio Moura,
cujo objetivo era anunciar nomes de destaque afrodescendentes, este autor revela
que haveria, em época remota, a idéia de
omissão deliberada da vinculação de determinados personagens às suas origens
negras, escamoteadas em uma historiografia tergiversada. Não seria estranha esta postura se levarmos em conta que o
"branqueamento" misturava-se à idéia
de prestigio e ascensão social.
Hoje, exibo na estante uma coleção ricamente encadernada de Machado de
Assis, como sobrevivência daquela estratégia instituída por meus pais. Afrodescendente pobre que chegou onde chegou pelo seu talento, filho de um operário

mestiço e uma portuguesa, Joaquim Maria Machado de Assis teve uma vida sacrificada, mas não se abateu. Nos idos de
1850, era um brasileiro típico, engraxando sapatos ou vendendo guloseimas, por
isso não freqüentou com regularidade a
escola; com epilepsia, superou uma baixa expectativa de vida, e foi em frente. Falseou o destino e assumiu o mundo das
letras; gago, superou a dificuldade da comunicação verbal com um estilo literário, particular e grandioso, que o colocou
no rol dos memoráveis da língua portuguesa, sendo um modelo de superação
em pleno século XIX.
Afirma-se que, embora chegasse à glória, esta não se refletiu em riqueza, estranhamente não ocupa um lugar de destaque na literatura mundial – seria uma restrição étnica? Sua obra varia entre romances, contos, comédia, poesia e teatro, que
traduzem a amplitude da sua produção.
Estamos em um momento de comemo-

rações alusivas ao centenário da sua morte, não cabe festejar o passamento, mas
devemos mantê-lo vivo como referência,
através do seu exemplo e da sua obra. Que
Machado seja o tema para uma reflexão
nos espaços colegiais, nos movimentos
negros, entre outros ambientes, na qualidade de mais um brasileiro afrodescendente que venceu, nos estimulando na
condição de exemplo a buscar os nossos
ideais, apesar das adversidades.
Quanto à afrodescendência de Machado, que remete a uma ilusória proximidade familiar, no mínimo étnica, na
verdade uma invencionice da minha
parte, uma brincadeira, tem apenas a finalidade de nos aproximarmos dos vencedores, como desejavam meus pais. Se
na literatura cabe a licença poética, reclamo uma licença genética, pois, convenhamos, não podemos desprezar tão
brilhante carreira, na perspectiva de impregnar em todos nós uma especial au-

to-estima pelos méritos desse magnífico parente ilusório.
Para o nosso maior orgulho, agora na
"condição de parente", vejamos o que
afirma Harold Bloom, especialista norte-americano que considera Machado
de Assis um dos "cem maiores gênios da
literatura universal", e para a nossa empáfia, classifica-o como "o melhor escritor afrodescendente de todos os tempos", colocando-o próximo a Dante,
Shakespeare e Miguel de Cervantes.
Quanto a esses, não teremos a audácia
de aludir parentesco.
Desejemos convocar a todos os brasileiros a manifestar as mais justas homenagens a este "familiar" gênio brasileiro, pois em relação a Joaquim Maria
Machado de Assis toda reverência é
pouca. E, plagiando Olavo Bilac, diríamos: Machado de Assis, um afrodescendente, “é um monumento da língua portuguesa".
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