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ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA UBE ALEXANDRE SANTOS
SITE LITERÁRIO DOMINGO COM POESIA
1. O CENÁRIO ATUAL NO ESTADO É ANIMADOR PARA A ÁREA DA
LITERATURA?
Quando olhamos em volta e vemos a quantidade e a qualidade dos escritores que
atuam nas terras brasileiras e, sobretudo, nas nordestinas e, especial, em Pernambuco onde há um poeta, um cantador, uma agremiação literária em cada esquina -, superamos
eventuais pessimismos e recobramos a esperança na arte literária como um dos
principais elementos de animação e resistência cultural e, portanto, de transformação
social e política da sociedade em nossa terra. Infelizmente, a quantidade, a qualidade e,
sobretudo, a potencialidade da produção artística dos escritores que atuam no Estado
não são correspondidas pelo apoio governamental na intensidade desejável. Há, de fato,
algum avanço no setor, mas, ainda, há muito por fazer. De qualquer forma, mesmo com
as dificuldades do setor, além de o movimento das editoras locais apontar grande
produção literária, observa-se a consolidação e o surgimento de casas que prestigiam a
apresentação de poesia como atração artística e, ainda, o viço crescente do calendário
das festas, festivais, encontros e congressos literários realizados no Estado.
2. A UBE COMO CASA QUE CONGREGA O AUTOR BRASILEIRO,
QUAIS AS PERSPECTIVAS E AÇÕES PARA OS NOVOS AUTORES?
Embora seja uma agremiação de índole política, além de fazer a representação
nacional dos escritores que atuam no Brasil, a UBE mantém uma intensa programação
cultural, inclusive como forma de estimular o gosto pela arte de escrever. Nesta
perspectiva, a UBE vem desenvolvendo um conjunto de programas literários, que
percorre vários gêneros e temáticas literárias para criar ambiente propício à participação
de escritores de diversos matizes e preferências. Assim, nesta começo de temporada,
além de festejar a 500ª'sessão do programa 'Quarta às Quatro' (o mais antigo em
funcionamento nas Américas), a UBE vai investir em outros programas - como 'A
temática do amor', por exemplo, que melhor se adequa aos escritores e leitores das
coisas do coração; 'O fantástico na literatura' para amantes de obras fantásticas,
maravilhosas e estranhas; 'Clube do Livro', que aprecia livros de autores locias;
'Seminário de Historiologia', 'Cordel na UBE', 'A arte de narrar' e todos os outros - e
intensificar o programa de homenagens a personalidades e localidades, de modo a
lançar mensagens sobre comportamentos que julgamos exemplres à sociedade. Com
portfólio tão amplo de possibilidades, a UBE está apta a acolher novos autores não só
com a orientação para o affair literário, mas, também, com ambiência apropriada para a
apresentação da arte que o anima.
3. QUAL O BALANÇO QUE O SENHOR FARIA PARA A LITERATURA
NO CENÁRIO NACIONAL?
Sou um otimista por natureza e, confiante na capacidade criativa dos autores
brasileiros, concentro a minha preocupação na democratização dos incentivos culturais
ao setor. Nunca é demais lembrar que, das linguagens artísticas, a literatura é o 'primo
pobre', merecendo atenção infinitamente menor do que, por exemplo, o cinema ou,
mesmo, música. Além disso, reproduzindo aquilo que se observa em outros aspectos,
em processo extremamente facilitado pelo atual mecanismo de incentivo cultural, há
uma concentração excessiva dos estímulos culturais na região sudestina, beneficiando,
basicamente, artistas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nesta perspectiva, a
mundança na Lei de Incentivo Cultural, substituindo o mencenato por um sistema de
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fundo cultural, é essencial para ampliar a participação de autores de outras regiões no
panorama artístico literário do País. De qualquer forma, vemos, com orgulho, o
progressivo reconhecimento mundial da literatura produzida no Pais, insinuando que é
mais que chegada a hora de um autor brasileiro ser premiado com o Nobel de Literatura.
4. O QUE REPRESENTA O CONGRESSO MUNDIAL DE ENGENHEIROS
ESCRITORES PARA O ESTADO DE PERNAMBUCO?
Ao realizar o Congresso Mundial de Engenheiros Escritores em Pernambuco,
dando palco para a apresentação de escritores com a dimensão artística e literária dos
engenheiros Ernesto Melo e Castro, Marc Meyers, Carlos Verjar, Evando Mirra,
Fernando Sandronni e outros, a Associação Brasileira de Engenheiros Escritores
(ABRAEE) coloca o Estado no fóco das atenções do mundo da literatura. A escolha do
local de realização do Congresso - o tricentenário Forte das Cinco Pontas, no bairro de
São José, no Recife - obedeceu a rigoroso critério de modo a concentrar as atividades
literárias do evento em construção marcante para a engenharia do século XVII, quando
Pernambuco situava-se no centro das decisões econômicas mundiais. Agora, pelas mãos
da literatura, o Estado volta ao centro das atenções do seguimento.
5. O ESCRITOR E O ENGENHEIRO, COMO ESTAS DUAS FORÇAS
FORMAM A PERSONALIDADE DE ALEXANDRE SANTOS?
Estou convencido que, independenmente da formação profissional, dentro de
cada pessoa, mora um artísta. Nas horas de lazer, uns cantam, outros tocam algum
instrumento musical, outros gostam de cozinhar, outros pintam, outros gostam de ler.
Eu gosto de música e literatura. Infelizmente, não consigo cantar ou tocar qualquer
instrumento. Em compensação, leio e escrevo. E leio e escrevo muito. Até algum
tempo, eu pensava que um Alexandre, o engenheiro, manuseasse números e o outro
Alexandre, o escritor, manuseasse letras. Hoje, se que ambos lidam com números e
letras. O engenheiro procura impregnar a sua ação com a sensibilidade associada à arte
literária e o escritor vem impregnando a sua obra com variações da estética observada
na obra de Deus. Assim, sou, ao mesmo tempo, um engenheiro-escritor - um
profissional técnico, que se deixa embalar pela arte - e um escritor-engenheiro - um
artista da palavra, que usa a lógica para ordenar idéias e contamina a beleza com novos
padrões, contribuindo para a definição de novos padrões estéticos.
6. FALE UM POUCO SOBRE A SUA MAIS RECENTE OBRA “O LIVRO
DOS LIVROS”
O poder é o tema central da minha obra literária. O romance 'O livro dos livros',
que tem tudo para suscitar tanta polêmica quanto 'Maldição e fé', fala da construção de
uma Igreja como instrumento de controle social e peça fundamental de um plano para
completo domínio econômico, social e político da sociedade. É nesta ambiência que
surge 'O livro dos livros' - uma coletânea de ensaios morais e de novelas, rigorosamente
ajustada às esperanças das pessoas, capaz de, ao mesmo tempo, socorrê-las nos
momentos de dificuldade, oferecendo-lhes segurança nos momentos de incerteza,
esperança nos momentos de debilidade, conforto nos momentos de dor, perdão nos
momentos de arrependimento, apontando-lhes a possibilidade de vida após a morte e,
finalmente, talvez o mais importante, determinando um padrão ético e uma regra geral
de comportamento (criando, assim, o modelo de controle social por ele desejado). É um
livro que ainda vai dar muito que falar.

