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Há livros eternos. Mas mesmo a eternidade de um 
Dom Quixote ganhou um brilho inesquecível com as 
gravuras de Gustave Doré! Da mesma forma, os 
pequenos livros d'Aflecha deram um volume e sabor 
todo especial a três contos clássicos da literatura 
brasileira. O livro-miniatura desloca a atenção do leitor, 
porque amplia duplamente o sentido para a imagem: 
primeiro, para as imagens das gravuras inseridas no 
texto; segundo para a imagem plástica do livro que 
encerra cada conto num espaço diminuto. Acontece 
algo desconcertante e maravilhoso com essas histórias 
emblemáticas, quando, insuspeitadamente, podemos 
carregá-las na palma da mão, olhando-as de outra 
maneira... através das gravuras e através da preciosa 
concha de um livro liliputiano.

Simões Lopes Neto: 
Quinta de São Romualdo

Guimarães Rosa:
A Terceira Margem do Rio

Kathrin Rosenfield

Machado de Assis: 
Idéias de Canário
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Simões Lopes Neto entre Machado e Rosa

Devemos a Simões Lopes Neto a imagem do 
gaúcho mítico ou dos Pampas idealizados? Na 
verdade, essa figura já estava pronta - Euclides da 
Cunha a usava com naturalidade em 1900 quando 
opunha o belo gaúcho - sempre aprumado, com 
bombachas e lenço -, ao sertanejo feio, 
aparentemente torto e corcunda... Simões faz mais que 
fixar um estereótipo: cria uma misteriosa profundidade 
poética para o homem, a mulher e a paisagem do Rio 
Grande do Sul. Suas matizes captam um leque amplo 
de sentimentos que vão do heróico ao cômico. Simões 
sempre desdobra os estereótipos, sugerindo 
ambigüidades eróticas profundas, dramas passionais 
e morais, ou hilárias trapalhadas saudosistas dos 
cultuadores do ‘gauchismo’ (Quinta de São 
Romualdo)! Esses meios tons são jóias literárias à 
altura dos artistas franceses (Flaubert e Maupassant). 
Situam o gaúcho (e o proprietário de chácara ou sítio

de hoje) entre o sofredor bíblico das Sete Pragas e o 
Tolo moderno (Bouvard et Pécuchet)...

Ninguém antes de Simões Lopes Neto havia 
mergulhado com tanta força na língua e nas imagens 
do povo, no momento em que o romance urbano de 
Machado ainda estava no auge. Ele precede em meio 
século Guimarães Rosa, que com ele aprende a pintar 
o universo através dos olhos de um suposto 
“ingênuo”, o homem do campo, com sua sabedoria 
simples, mas penetrante, com seus causos, suas 
tonalidades, seu pitoresco sagaz.

Kathrin Rosenfield
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1 -Cylene Dallegrave
2- Lília Manfroi
3- Mabel Fontana
4- Paulo Olszewski
5- Marcos Sanches
6- Maria Tomaselli
7- Eda Lani

Aqui é mostrada apenas uma imagem de cada artista, mas cada 
um fez quinze ou mais, que, combinadas diferentemente entre 
si, deixam cada livro como sendo único.



João Guimarães Rosa

Rosa herdou de Euclides o sertanejo; de Simões, 
o gaúcho; de G. Freyre, o brasileiro miscigenado que 
oscila entre Casa Grande e Senzala. Machado lhe 
legou a ironia ácida que Rosa soube transformar em 
humor brando. Com esses elementos, ele criou uma 
imagem da identidade brasileira que se desloca da 
sarcástica auto-derrisão machadiana. Rosa 
descobriu na realidade plana, rala e miúda (do sertão 
e da vida) dimensões de insuspeitada grandeza. Ele 
soube despertar a natureza e o cosmos com suas 
regras próprias, sutis e violentas e, sobretudo, 
independentes de nossa vontade e intenção. As 
figuras de Rosa. por mais que possam ser humildes, 
loucos, marginais ou moradores de um sertão mítico 
perdido, nos trazem parcelas vibrantes de (nossas 
próprias) possibilidades desconhecidas. Quando 
Rosa se identifica com o Crocodilo, sentimos que 
ele fala de certo estado de alma: da profundidade de

quem sabe mergulhar e permanecer em espaços 
obscuros, sem perder o contato com o outro mundo 
real. O estado contemplativo é nada mais que a 
retração de quem sabe saltar, acertando a presa 
como o arqueiro Zen - ou o crocodilo. O mundo do 
‘sertão’ não é, portanto, o mundo do sertanejo 
regionalista. O sertão rosiano é a Terceira Margem 
do rio - a outra dimensão da vida, onde as miudezas 
triviais aparecem ricas e plenas como os momentos 
mais intensos da existência.

Kathrin Rosenfield
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e do descarte, logo se torna mestre do triste jogo do 
favor. Aprende ao pé da letra a lição utilitária do seu 
salvador, para... utilizá-la. O sagaz benfeitor vira 
instrumento, e o pássaro, é claro, poupa-se de 
trabalhosos sentimentos morais como gratidão ou 
piedade...

Machado de Assis

Machado é o criador ímpar da literatura brasileira. 
Ousou varrer o pendor romântico dos seus 
contemporâneos; secou o sentimentalismo e o 
heroísmo indianista; abandonou seu próprio pendor 
cômico que prometia um teatro de boulevard. Abriu 
mão de muita facilidade convencional para refinar 
uma ironia nunca antes vista. Ela consiste num hiper- 
realismo caricato que camufla a realidade (duramente 
criticada) sob um barroco palimpsesto de citações 
eruditas e de inconseqüências que dispersam a 
atenção do leitor.

Mas, de vez em quando, Machado recorre ao 
gênero ancestral da fábula para destilar o seu 
delicioso veneno. O Canário é uma das máscaras do 
relativismo oportunista que o autor pode observar 
no cenário social, moral e político do seu tempo. O 
pássaro mimoso e sapeca, aparente vítima da incúria

Em toda graça machadiana sopra um ar glacial, 
capaz de gelar o riso... a não ser que o leitor 
compartilhe, talvez, as posturas dos canários, Brasis 
ou... brasileiros que Machado criva com suas flechas 
sarcásticas. A descoberta muito tardia das intenções 
críticas de Machado (descoberta ainda em curso e 
longe de totalmente elucidada) dá a medida da nossa 
(mais que irônica) identificação com... canários.

Kathrin Rosenfield



1 -Cylene Dallegrave
2- Mabel Fontana
3- Márcia Tiburi;
4- Maria Tomaselli
5- Eda Lani
6- Marcos Sanches
7- Lília Manfroi



ver o mundo; é um belo exemplo de como o Bruxo do 
Cosme Velho transforma a matéria da vida em 
literatura. O ornitologista Macedo narra sua 
experiência com um canário falante, comprado em uma 
loja, o qual lhe “revela” sua filosofia de vida: “o 
mundo é uma loja de belchior”. Interessado em 
estudá-lo, o ornitologista leva-o para casa e passa a 
conversar com o pássaro, percebendo que há uma 
ampliação da perspectiva de mundo do pássaro, à 
medida que suas experiências de vida crescem. Assim, 
ao fugir da gaiola e voar para o jardim, sua filosofia 
de vida alarga-se para “o mundo é um espaço infinito 
e azul, com o sol por cima”, mudança ligada não 
apenas aos deslocamentos geográficos ocorridos com 
o canário, mas, principalmente, por sua conseqüente 
adaptação à nova realidade. Através deste enredo 
simples, narrado ironicamente de modo a deixar 
entrever o possível delírio de Macedo, Machado de 
Assis nos aponta um caminho de entendimento de 
mundo: os homens têm uma capacidade infinita de

Idéias de canário
Joaquim Maria Machado de Assis, que viveu 

sempre no Rio de Janeiro, nasceu a 21 de junho de 
1839 e morreu a 29 de setembro de 1908, data marcada 
pelas comemorações que se espalham pelo Brasil e 
pelo mundo neste ano de 2008. Sua vasta obra, que 
compreende romances, contos, crônicas, dramas e 
poemas, que já apareceu em diversos formatos e 
variadas adaptações, como mostra da universalidade 
e da riqueza de seus textos.

Eis que a experiência da leitura não tem limites, e o 
grupo de artistas Aflecha usou a obra de Machado 
como inspiração para compor seus trabalhos, o que 
deu origem ao minilivro com o conto Idéias de 
canário, publicado originalmente na coletânea 
Páginas recolhidas, em 1899, mesmo ano de Dom 
Casmurro.

O conto Idéias de canário guarda uma bela lição 
sobre como podemos ampliar nossa perspectiva de



Trincaadaptação às possibilidades que o meio oferece, mas, 
ao mesmo tempo, têm uma memória seletiva em relação 
à sua própria história, o que lhes confere uma 
capacidade igualmente infinita de (re)criá-Ia. Ao final 
do conto, a ternura de Macedo contrasta com a 
arrogância do canário, que questiona o “vício de 
professor” do estudioso, isto é, tentar manter uma 
certa coerência em sua filosofia de vida.

O próprio Machado diz que qualquer artista 
“pode ir buscar a especiaria alheia, mas há de ser para 
temperá-la com o molho de sua fábrica”. E é exatamente 
isso que o grupo Aflecha faz: partindo das especiarias 
literárias do mestre, temperam com o molho de sua 
gravura e nos apresentam um minilivro de uma obra 
gigante.

Exposição nas Salas Negras do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, 23 de outubro a 7 de dezembro de 2008.

Agradecemos aos funcionários do MARGS pela ajuda 
na montagem e aos voluntários da AAMARGS pela 
mediação do trabalho para os visitantes.

Márcia Ivana de Lima e Silva



AFLECHA por ocasião do lançamento da Terceira Margem do 
Rio,de Guimarães Rosa, no Café dos Mestres d'Essa Poa é Boa 
em 2007. Da direita para a esquerda: Márcia Tiburi, Paulo 
Olszewski, Mabel Fontana, Cylene Dallegrave, Eda Lani Fabris, 
Lília Manfroi, Eliane Santos Rocha, Marcos Sanches e Maria 
Tomaselli.
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Membros do grupo em 2008: Cylene Dallegrave, Eda 
Lani Fabris, Lília Manfroi, Mabel Fontana, Márcia 
Tiburi, Maria Tomaselli, Marcos Sanches
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