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“... era o famoso cavalo de Dom Quixote de La Mancha  

personagem do romance de Miguel de Cervantes.  

Vem de Rocim, que significa Pileca, cavalo fraco e pequeno.  

Sofreu muito durante as aventuras de Dom Quixote  

de La Mancha. Seu cavalo era desengonçado, magricelo  

e estava acompanhando-o em todas as suas aventuras.  

Era um cavalo branco.” (Google, 23/11/17)  

 

 

 Numa recente conversa com o colega Procurador de Justiça Dr. Walter Paulo Sabella, 

falamos de alguns aspectos do momento cultural. Em 2009, ele integrava a comissão 

julgadora do 1º Concurso Literário da APMP, enquanto, sob pseudônimo, eu participava na 

disputa das três categorias: poesia, crônica e conto. Um dos temas da conversa: a exigência de 

número mínimo de 5 colegas inscritos para cada categoria, a partir de 2014, só premiou a 

poesia. Sugeri a alguns colegas dos primeiros concursos, que concorreram então comigo, a 

fazerem inscrição com crônica ou conto, para fazer número. Claro que também o fiz. O 

desinteresse mais recente não permitiu que qualquer dos gêneros literários mencionados 

tivesse premiação neste ano de 2017.  

 

 Ainda na ativa, o eminente colega Sabella referiu-se a outras dificuldades, na 

divulgação de artigos, como a persistência de problemas de revisão. Em 6/5/15, a APMP 

divulgou meu artigo Ainda o problema da revisão de textos, que fora precedido de outro, no 

CPPG Notícias, v. 7, com o título Revisão de textos jurídicos e outros textos. No artigo mais 

recente, divulgado pela APMP, as dificuldades persistem mesmo com a remessa do texto 

redigido pelo próprio autor, sem a participação de copiador, ressalvado o trabalho de simples 

revisão. Claro, certos revisores, às vezes, sem consulta a textos ou ao próprio autor do texto 

revisto, fazem correções incabíveis. Lembrei o meu discurso intitulado Luís Camillo de 

Oliveira Netto: Centenário de um Lutador pelo Estado de Direito (2004), por exemplo, na 

Revista Forense, v. 373, pp. 385/395. Em outra das publicações desse mesmo texto, onde cito 

a ópera Aída, a revisão corrigiu para Alda. 

 

 Na conversa, foi lembrada a publicação de livros com os títulos “Artigos 2013” e 

“Artigos 2014”, contendo os textos divulgados por email pela APMP, respectivamente em 

2014 e 2015. 

 

 Nossa preocupação com os rumos das atividades culturais encontrou seu ponto de 

maior destaque quando o Sabella lembrou que existe uma tendência da redução dos idiomas 

contemporâneos a apenas sete, entre os quais três neolatinos: o português, o espanhol e o 

francês.  

 

 Nessa altura da nossa conversa, outros rumos da comunicação crescente, 

principalmente dos mais jovens, por celulares/iphones, foram lembrados. 

 

 Quase no encerramento da mencionada conversa o Sabella se referiu à necessidade de 

permanente interesse nos atuais acontecimentos da nossa parte, com decorrente divulgação 

das nossas críticas. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes


 Concordei, logo, dizendo que convém mantermos o Rocinante sempre selado, para 

qualquer emergência. 

  


