
 

 

 

Sobre UM CERTO PADRE GOMES, de ENTRE MOSCAS, 

seu volume de contos, Everardo 

W. J. Solha 

 

Em O SIGNO DA POESIA E O SIGNO DA PROSA, deste volume, 

 

lê-se que “poesia é aquela coisa que muda de linha antes que a 

página tenha terminado e prosa é aquilo que continua 

enquanto é possível aproveitar um pedaço de papel” .  

Nem sempre.  

 

 

Na página 16, deste livro, por exemplo, se lê: 

 

 

Surgiu uma ideia. 

Primeiro dominar. 

Depois destruir. 

Descobrir os segredos da arte. 

Tirar-lhe todos os disfarces. 

Dominá-la. 

Tornar-se um mestre. 

https://sebodomessias.com.br/livro/literatura-estrangeira/sobre-os-espelhos-e-outros-ensaios.aspx
https://sebodomessias.com.br/livro/teatro-e-cinema/reflexoes-de-um-cineasta.aspx


Depois, arrancar a máscara, pôr a nu, demolir! 

O cineasta, aqui, quer apenas ser extremamente claro...  e decupa o texto.   

 

Bem, você, nas duas últimas histórias curtas do livro, decide não ir até o fim da 

linha. Pra... também decupar uma realidade vivida que tem pra nos repassar. Uma 

delas se chama UM CERTO PADRE GOMES.  

Padre Antonio Gomes de Araújo, que, pelo menos nessas fotos em duas fases da 

vida, me lembra o ator e diretor   Roberto Begnini de A VIDA É BELA, 

 

foi – como o você conta fora do conto, seu professor “e um dos maiores 

historiadores do Ceará, da escola de Capistrano de Abreu”. Dá-nos um detalhe 

dele que é importante na história:  

 

- Batina negra, com larga faixa a esconder um 38 duplo, 

segundo as más línguas, era temido – não só pelos alunos.  

Bem, nem tanto. 

 

 

 

http://busca.livrariasaraiva.com.br/saraiva/Confraria-Do-Vento
http://blogdosanharol.blogspot.com/2010/07/padre-antonio-gomes-de-araujo-por.html
https://pt-br.facebook.com/dhdpadregomes
http://www.museudocinema.com.br/2007/06/roberto-benigni.html


 

-  Um dia, em plena aula, caiu da cadeira. Ninguém ousou mexer-se. De súbito, 

levanta-se, aponta o indicador e sentencia: “Agora podem rir!”  

 

 

Fui atrás de mais dados. A Professora da UERJ, Lutgarde Oliveira, antropóloga, 

revela:  

 

-  No livro “Apostolado do Embuste”, ele diz que o padre Cícero se juntou com o 

primo José Marrocos para utilizar um composto químico e simular o sangue do 

famoso milagre da hóstia que virou sangue na boca de uma comungante. E provou 

isso porque encontrou um livro francês que dizia como usar o material. Só que a obra 

foi editada dez anos depois do milagre. O padre Gomes ainda teve acesso aos próprios 

panos do milagre e os queimou. Quando o questionei sobre isto, ficou enfurecido e 

me acusou de fanática”. 

Bem, você nos interrompe, introduzindo-nos diretamente numa bela imagem de 

sua memória: 

Dez horas da manhã. 

Na sala de aula, duas altas janelas cortam  

o claro dos céus em pedaços. 

O professor profere a chamada. 

E a descrição, agora, ganha outro tom: literário: 

Ele é padre, mas nada tem a ver com seus pares. 

http://www.tvblog.it/post/265047/rai-roberto-benigni-porta-in-tv-i-dieci-comandamenti
http://www.metodista.br/unesco/jbcc/editorias/especiais/painel-evocativo-dos-70-anos-de-vida-da-antropologa-luitgarde-oliveira-cavalcanti-barros/imagem07.jpg/view


Basta ver o corte da batina, a faixa à cintura 

que mais parece um “obi” de samurai. 

Postura de quem está sempre à espreita, 

aguarda o ataque. 

(...) Comenta-se que presa à faixa não há 

uma “katana”, 

o sabre japonês, mas um Smith & Wesson, 38 duplo. 

 

Os próprios alunos, portanto, ... esperavam muito de seu mestre. Por quê? Aí vem, 

com dois versos, o contraste com a fantasia,  

cinzento é o ginásio na sua arquitetura 

cansativamente simétrica. 

(...) 

... a sala, 

igual a vinte outras, 

com seus trinta alunos sentados em carteiras 

de madeira de lei. 

Nelas, inscrições, símbolos. 

Nada de sugestões pornográficas ou insinuações subversivas. 

(...) 

aqui se é iniciado no exercício da delação. 

Pronto. Está criado o plot. O que marca o conto é o abafado desespero por algo... 

maior, do Padre historiador. Você fala em usura da história. 

Onde estará nossa Ítaca? 

Temos um ponto em comum. Em meu romance RELATO DE PRÓCULA, cujo 

personagem principal... também é um padre, esse lá de Pombal, no alto sertão da 

Paraíba, meu narrador diz, lá pelas tantas: 

jamais terei como pano de fundo nada do porte de uma invasão napoleônica ou de um 

gigantesco desembarque de soldados na Normandia, acontecimentos de interesse e 

repercussão mundiais. E daí? Daí, parece-me,  a  pouca ou nenhuma ressonância dos 

http://galeri.uludagsozluk.com/r/toshiro-mifune-690816/


escritores brasileiros lá fora, como se fôssemos arqueólogos e o mundo soubesse de 

antemão que jamais encontraremos, aqui,  nada parecido com a soterrada Tróia ou os 

tesouros de Tutankhamon, esfalfando-nos todos, à toa, em escavações na Lagoa Santa, 

Ingá do Bacamarte, ou no Parque Nacional da Serra da Capivara. 

 

Daí que Padre Gomes... sufoca na batina que não larga, no Crato, no silêncio 

martirizado no quarto de estudos.  

 

(...) Não tem com quem conversar, 

aprofundar argumentos, 

buscar o verme que contamina o miolo de seu fruto, 

o fruto vermelho da História. 

 

Por que essa... maçã, nesse “paraíso”? Seu conto, Everardo, é uma elegia pra 

alguém que viu que A VIDA NÃO É BELA. 

 

Tem um ar triste, inquieto.  

(...) 

“Em que pensa essa padre, com jeito de homem?” Sim, você diz isso, através de um 

certo anão Tandô: “Com jeito de homem”. Frise-se: “Com jeito de homem”. Mas 

se vê que se trata de um homem... cerebral, limitado ao tal ginásio na sua 

arquitetura 

cansativamente simétrica. E a História, escreve José Honório Rodrigues, “não é só  

fato: é também emoção” 

Mas emoção, como? O ambiente é terrível. 

http://bari.notizie.it/the-wrong-picture-benigni-recitera-per-woody-allen/


Aqui tudo é vigiado. 

A cada janela há um olho à espreita. 

Claro que, embora não pareça, isso martiriza o personagem, algoz e vítima da 

situação. 

O padre caminha sem prestar atenção a quem passa, 

nem atentar para quem se furta por trás das gelosias.  

O conto, aqui, atinge seu ponto máximo. O que nosso historiador, o que você 

pesquisa? 

A saga dos anônimos. 

Ou seja: catar os detritos da história. 

Ele luta, amargurado, para escrever... algo que o torne diferente do que é no seu 

conto, Everardo. Veja como este seu  

trecho lembra o  

do narrador em meu romance: 

Em 9 de janeiro de 1941, Padre Gomes, 

nos Cariris, longe de tudo, ensina, pesquisa, escreve, 

elabora e medita, sozinho. 

Nesse mesmo dia, 

sob a França ocupada e 5 dias 

após a morte de Henri Bergson, 

Paul Valéry pronuncia na Academia Francesa 

o belíssimo elogio fúnebre ao filósofo. 

Caramba. Padre Gomes, sozinho nos Cariris, Valéry fazendo um discurso na 

Academia, em Paris!  



 

Tanta grandiosidade, de um lado, e, de outro 

É necessário lupa para recompor feições e formas. 

Lupa que é abandonada tendo o conto sido feito e o padre devidamente ampliado. 

O encerramento é antológico. O Padre 

pensa num mundo mais largo, sem cadeias, 

(...) 

longe de um sol que é o mesmo sol de todos os dias, 

(...) 

onde nada existe que seja novo, 

onde tudo cansa, tudo exaure... 

Seu Padre busca um Ulisses. O máximo que poderia encontrar, no entanto, é este,

 

Mero Leopold Bloom, de sua saga dos anônimos em detritos da história. 

Ao fim e ao cabo, retiro o que disse: UM CERTO PADRE GOMES não é apenas 

um conto decupado. É poesia, sim. E como! 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Academia_Francesa
http://www.brasileire.com/Noticias/1350490103/bloomsday-celebra-o-ulysses-e-james-joyce


 

 

 

  

 

 


