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Os Corvos de Alumínio de Francisco Carvalho 

Henrique Marques-Samyns 

A precariedade da distribuição de livros no Brasil é um problema 

que, embora muito conhecido e denunciado, aparentemente perma

necerá como tal por longo tempo. A internet, é verdade, representou 

uma solução para uma parte mínima desse problema: ao menos as 

grandes livrarias tornaram-se acessíveis para moradores de regiões 

nas quais elas não se encontram fisicamente presentes, o que asse

gura que, pelo menos, os lançamentos das màiores editoras estejam 

disponíveis para boa parte dos leitores brasileiros. Entretanto, a lógica 

que rege as grandes editoras é mais econômica do que propriamen

te literária, algo que atinge fatalmente a poesia, gênero literário cujo 

parco potencial lucrativo é conhecido - de modo que, se os inúmeros 

bons autores estão fora das principais cadeias de distribuição literária, 

é possível afirmar categoricamente que, em sua maioria, são poetas. 

Quem perde com isso, é claro, é a literatura brasileira, que sofre com 

o esquecimento de obras de qualidade incontestável. 

Toda essa discussão não pode deixar de ser evocada quando se fala 

sobre um poeta como Francisco Carvalho. Aos oitenta anos, publicou 

mais· de vinte obras, todas inencontráveis nos catálogos das grandes 

livrarias, a despeito dos dois prêmios de expressão nacional que cons

tam no seu currículo - prêmios Nestlé (1982) e Biblioteca Nacional 

(1997). Fiel à sua certeza de que prêmios literários são apenas estímu
los eventuais, Francisco Carvalho continua escrevendo e publicando 

uma obra em que transparece um apurado domínio técnico, capaz de 

transitar pelas mais diversas formas poéticas com resultados, não raro, 

assombrosos. Leia-se, por exemplo, este: 

5 Escritor, tradutor e pesquisador. 
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Soneto da Contemplação 

Na vida andei por solitária estrada, 

meus caminhos não foram de veludo. 

Os deuses nunca me ensinaram tudo 

nem que do amor nunca se sabe nada. 

Em tua ausência pus os meus cuidados, 

todas as horas, todos os minutos. 

O mais alto dos galhos onde os frutos 

dificilmente podem ser tocados. 

Onde pus esperança e pus empenho, 

meu sonho ardeu como se ardesse um lenho 

entre as chamas do cedro perfumado. 

Nada espero do augúrio adivinho. 

Não beberei da espuma do teu vinho 

nem serei por teus olhos contemplado. 

Esse poemafazpartedeCorvosdeAlumínio (Fortaleza: LCR,2oo7), 

volume que reúne a poesia inédita de Francisco Carvalho, em que se 

pode atestar a riqueza de seu estro. Trata-se, afinal, de um poeta capaz 

de tematizar as mais díspares dimensões da experiência humana por 

meio de versos que vão do ternário mais concreto, político e telúri

co, ao mais abstrato e existencial. Seu sentimento lírico caracteriza-se 
pela lucidez com que retrata a condição humana, precária e efêmera, 
mas, ainda assim, plena de dignidade; é uma poesia que, em outras pa
lavras, trata do Homem em seu mais universal sentido, de suas obras e 
de sua perene luta pela sobrevivência material e espiritual. 
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Há momentos em que seu lirismo é francamente político: 

Meninos 

Os meninos ficaram sem arroz 

(os meninos esmagados pelos mísseis). 

Os meninos chamaram pelas mães 

e lhes pedem brinquedos e carícias. 

Os meninos fugiram das granadas, 

dos campos semeados de explosivos. 

Desenterraram bombas do tamanho 

dos ovos dos maiores crocodilos. 

Os meninos chegaram muito tarde 
os meninos tiveram muita sede 

os meninos sentiram muito frio. 

Os meninos são filhos de leopardo 

abrem fendas e escrevem na parede 

odes de insônia para um deus sombrio. 

Outras vezes, o poeta faz de seus versos diálogos com autores ba

silares da literatura universal: Camões, Cervantes, Borges. Não obs

tante, sobre essa miríade temática, Francisco Carvalho resguarda seu 
compromisso essencial com o poético, que parece, na verdade, cons

tituir sua própria forma de ler a história e estar no mundo. Se maior é 

a poesia que emerge da vida, cabe reiterar que, a despeito das contin

gências geográficas e mercadológicas, Francisco Carvalho está entre 
os maiores poetas. 
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