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“Um dia 0s homens se
encontram, nas convergéncias
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que 0 destino traga.»
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CONTOS PUBERES
*

Paulo Hecker Filho
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A COLUNA PRESTES
EM IGUATEMI
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sempre acabam nos expulsando.»

f

“Mesmo 0s habitantes que se
esconderam no mato néio tiveram
muita sorte.»
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QORPO SANTO

Tinhé apenas 220:n0s e observaz
' <<Se eu conseguir ler esta n0ta,daqui a 20 anos,
.satisfeit0, terei orgulho de viver!

L°‘“@’ Hesse‘
“Que¥n..d.°S intelwuais Viventes

' Deus me Ajude!”
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Poemas Inéditos
de Antonio Carlos Osério
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Esvoaga ao vento
sua veste ligeira
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MONTA DA
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Entre cadeias de montanhas

l

Esporas e rédeas
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(tao verdes, Lao tfmldas)
' sob o pano leve

'

O respirar sofrego
prepara 0 salto
no abismo,
e rangem os freios
dos musculos.
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magi-is ja florescem
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e seu passo hesita
entre acorde e v60.
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se contrabalangam
nas ﬁmbrias estreitas
da morte.
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galoparn os cavalos
selvagens.
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Prossegue 0 galope
bravo contraponto
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E varre os ares
a tempestado
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tremula a noite
(atras dos olhos)
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e eriga-se a relva
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sob o vento aspero
e o suor ja é branco
em ancas e dorsos.
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As patas dianteiras
so erguem erectas
na ﬁnal tensao
de veneer o fosso.
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Cavalo e barreiras
se fundem no salto
e repousam leves
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Agoita o vento

(pastor raivoso)
as frageis folhas.

Q

GRAVADOR

Resiste a arvore
de suas rafzes

Trabalho tua auséncia corn o buril
a escavar este rmisculo insensato
nele gravando as marcas que teus passos
desenharam na mais intirna ﬁbra.

serva e senhora.

Resiste 0 homern
(sopro do deu ses)

ao duro halito
do vento e noite.

=5
E sofre o metal bravo com o acido
corroendo as linhas dos desenhos rubros
que ﬁzeste nas dobras deste mﬁsculo.

na dupla vitéria.
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Envoi
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Com o estilete aos poucos vou palpando
a lembranga dos dias partilhados
juntos ? N50 sei, que largas geograﬁas
de mares, sais, mistérios e magias
na derrota do amor se conjuraram.
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os seus enigmas
e armadilhas.
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Resvalam os cascos
sacudindo as aguas
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PAISAGEM NEGRA
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rubor ignoto
sua face incondeia
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e brancas neves
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ORIGE ES
LESS ,
O Contador de Historias
Arnaldo Niskier
era sempre com muito
orgulho que se chega ao Pen
Club, pela importéincia e 0
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Orrgenes I es-sa

prazer de que se reveste o
convfvio intemaciona] entre os seus
membros.
A responsabilidade se amplia
quando se trata de ocupar a cadeira
de Orfgenes Lessa.
Um dia, os homens se encontram,
nas convergéncias que 0 destino
traga. Num desses cruzamenlos,
conheci Origenes. Publicitario,
lutando pcla vida, como também eu
fazia - e continuo fazendo.
Disse ele certa vez que “o
comego foi diffcil. Cansei de bater a
diferentes portas. Povoei as cestas de
quase todos os grandes jomais e
revistas do Pafs. Mas teimei, certo de
que um dia haveria de ocupar um
lugaminho ao sol”.
Entre mjm, e 0 escritor paulista,
portanto, a primeira identidade.
Depois, vieram outras, que
estreitaram lagosr a encenagao da
pega infantil Tempo Quente na
Floresta Azul, quando eu era
Secnetério de Educagao e Cultura do
Rio de Janeiro, a convivéncia na
Academia Brasileira de Letras, a
viagem a Lengois Paulista, 0 gosto
pela literatura infantil... Agora, este
encontro de caminhos literarios com
minha entrada para 0 Pen Club, na
cadeira que Orfgenes tanto honrou.
Ocupar-lhe 0 lugar é motivo de
orgulho e responsabilidade. Nascido
a 12 de julho de I903, em Lengois
Paulista, que hoje guarda na
Biblioteca Municipal seu acervo
literario, foi com trés anos para 0
Maranhao, onde ﬁcou até os nove,

em andangas com o pai, pastor
protestante, visitando famflias em
boi-cavalo ou em casco.
Orfgenes, como eu, foi menino
pobre, que gostava de futebol (e até

foi torcedor do America, mesmo nao
sendo carioca). A bola que chutava
era de pano, pois as posses da
famﬂia nao pemljtiam uma de couro.
Mas como a pobreza, gragas a Deus,
nao impede o cultivo do espfrito,
quando um ﬁlho completava cinco
anos, o pai de Orfgenes o ensinava a
ler. Para 0 escritor, tudo nao passava
de um “passe de magica": “Era so
meu pai me chamar, abrir a cartilha,
e pronto”.
Mas... “a coisa néio so deu assim,

embora eu dissesse aos
companheiros de brinquedo ler é a
coisa mais boba do mundol .../ Eu
queria aprender depressa para poder
escrever os palavroes que os outros

meninos rabiscavam nos muros da
cidade".
O certo, entretanto, é que a
Ieitura cativou-o e, aos dez anos,
Orfgenes lia A Moreninha, obra de
seus encantos. O amor do pai 21
cultura penetrara-lhe no espilito. E
Orfgenes escrevia pequenos textos,
entre os quais uma estoria em
caracteres gregos de obras da
biblioteca patema.
Entre doze e catolze anos
estreava em A Langa, logo depois

fundando O Beija-Flor, composto e
impresso na tipograﬁa do seminzirio
protestante onde estudava. Mas a
seriedade do literato misturava-se as L
traquinagens do menino.
E o proprio Orfgenes quem conta:
L
“Um dia, porém, os redatores
Y
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brinquedo e ele era convidado.
- Vem brincar, Raimundinho.

veriﬁcaram que havia muito dinheiro
na caixa - dez ou doze mil réis lembraram-se dos bens do jomaleco
- o cademo de registro dos
assinantes, ocupado so na primeira
pagina e um livro-caixa, do qual so
estavam escrituradas duas paginas —
também dariam uns cobres. Entao,
resolverarn dividir entre si o
patrimonio. A minha bolada, eu a
consumi toda em rapadura e
gasosa".

Mas nao encosta na gente!”
Em plena adolescéncia, a
descoberta de uma outra visao do
mundo com a leitura de Platao,
Leopardi, Voltaire, Shakespeare e
mais livros de idéias anarquistas,
vindos da Europa, levaram-no a
diividas religiosas, que culminaram
com o abandono do seminario e a
vinda para o Rio de Janeiro, onde
sentiu ainda mais de perto a pobreza,
chegando a domiir ao relento. Como
professor e jornalista, tentou a
sobrevivéncia. Frustrado,
matriculou-se na Escola de Arte
Dramatica, onde foi aluno de Coelho
Neto, Joao Ribeiro, José Oiticica e
Alberto dc Oliveira.
No Instituto Nacional de Mtisica,
escolhido pelos colegas,
homenageou Coelho Neto, quando
este recebeu o tftulo de “principe
dos prosadores brasileiros", com um
discurso que, no dia seguinte, era
atribuido pelos jornais a Euripedes, a
Origem, a Eurfpenes, enﬁm, a
qualquer outro que nao Orfgenes

“RUA DO SOL”

Mas nem so de brincadeiras e
sonhos viveu o nosso Origenes. Aos
sete anos morreu-lhe a mae e o medo
de perdé-la, bem assim sua auséncia,
marcararn-no tanto, que deles nunca
mais se libertou. Rua do Sol traz
signos profundamente reveladores
desse perfodo. Embora Origenes
tenha mesmo dito que nenhum de
seus personagens era retrato de uma
pessoa da vida real, confessou que,
nesse romance, tentou fixar a ﬁgura
da mae Heniiqueta e do pai Vicente.
Também Raimundinho é personagem
da infancia do escritor. Raimundinho
foi, talvez, o primeiro encontro de
Lessa com a dor e a miséria
humanas. E assim que ele resgata
essa vivéncia em Rua do Sol:
“Teria oito anos. Claro, os tragos
delicados, os bracinhos leves, um
olhar de dogura, de inveja e de medo
nos meninos sadios.
- Sai lazarento'
n

c
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Ele ls estava A distancia Olhava
I

apenas. Assistia a vida dos outros.
- Sai daf, ﬁlho de lazarento!
Ele se afastava humildemente
como cao enxotado, ﬁcava mais
distante ainda, contemplando em
siléncio. Sentava-se as vezes no
chao, ﬁcava juntando terra com as
maos, que depots deixava escoirer,
ﬁmnha por entre os dedos,
formando monticulos que depots
aﬁlava em cone, com pequenos
cuidados

— Ta SU_]3.l'l(l0 a terra desgragado‘?
Ele se erguia, tremulo, coma,
parava um pouco mats longe Os
outros bricavam Mas nao se ta
embora As vezes, muito raramente,
faltava alguém para completar o
—
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nao era facill”.

Origenes Lessa a solidariedade é
uma condicao do ser recluso, nao
precisamente fechado sobre si
mesmo, mas fechado sobre a imagem
do mundo reduzida e convertida em
matéria da solidao criadora”.
Essa caracteristica também

Depois desse tempo no Rio, 0
qual, observadas todas as versoes,
tem o saldo da dificuldade, Origenes
netomou ao cargo de tradutor de
inglés, na General Motors,
dedicando-se, depois, a publicidade.
Na época, Pirandello, Chesterton,
Gorki e, principalrnente, Andreiev

contrtéirio, é na sua solidao — 0 que

homenagem da sua carinhosa
saudagao: “Para nao agravar o
desgosto e meu pai, nao lhe
confessei as durezas que ia
passando... Nao escrevia, nem
recebia noticias de meu paj. Como
podia explicar a ele que 0 meu
enderego era um banco do Passeio
Ptiblico, sem ntimero?”
Essas palavras sao dc 1975.
Porque em I983, ja aos 80 anos,
Origenes tinha desse tempo uma
outra memoria, numa prova de que a
lembranga nao passa de versao e de
que os fatos so existem segundo a
otica e 0 rnomento de quem os lé.
Dizia ele a Jorge de Aquino Filho,
em “Manchete”: “Realmente passei
uma ou duas noites num banco do
Passeio Ptiblico, la pelos idos de
1924. Fora disso, 0 que existe é um
pouco dc exagero. Apenas eu tinha
lido alguns livros que faziam época,

significa: na origem da sua
linguagem criadora - que o escritor
continua as suas experiéncias com a
vida, com os homens, com os
animais e com o mundo, fazendo
emergir da solidao a sua constante
solidariedade para com os seres
indefesos e infelizes em que se
reﬂete a sua propria solidao: a
solidao que 0 acompanha desde
menino, quando sentiu a morte da
mae, quando se tomou amigo de
Raimundinho (o ﬁlho do morfético),
quando se esquivava do
companheiro de escola, por se sentir
pobre, mal vestido e doente. Assim,
essas duas atitudes vivenciais —
sfstole e diastole do seu proccsso
criador - apenas na aparéncia
parecem contraditorias: elas se
identiﬁcam no espirito do escritor,
tanto que se prolongam sobre a obra,
constituindo os polos em tomo dos

T
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quais se movem: de um lado, os
aspectos de uma tematica
ideologicamente humana — solidaria;
e de outno, as estruturas de sua

quem agradego, comovido, a

I

mi

como A Fome, entre outros, e
passar fome era algo chic. De modo
que passei fome mais por imaginagao
do que por necessidade. E o banco
do jardim em que dormia foi um
pouco de literatura".
Mas, nessa mesma entrevista, ele
as uma outra versao, assumindo a
fome, ao falar na tentativa de
sobreviver como instrutor de
educagao fisica na Associaciio Crista
de Mocos: “Vocé pode imaginar: se
eu nao tinha 0 que comer, nem onde
dormir, viver de ensinar ginastica

passaram a ocupar-lhe o espirito.
Talvez por isso, o tréigico, o grotesco
e o lirico, além da solidariedade
humana, marquem sua obra. Alias.
Gilberto Mendonga Telles, no estudo
que faz sobre a obra de Origenes,
assinala essas caracterfsticas:
O BANCO DO PASSEIO PUBLICO
“Voltando-se para si mesmo, nao
Sobre este perfodo, Orfgenes
se torna um alienado, no mais amplo
comentou em entrevista ao meu
sentido que se costuma dar
querido compadne Pedro Bloch, a
atualmente a esta palavra. Pelo

I

’
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linguagem - solitéria na sua

esséncia, mas transparente na sua
solidariedade. Os temas (do passado,
do presente e/ou do futuro) recebern
o tratarnento que os vincula a um
ideal de relacoes humanas: mas so
os princfpios solitarios (psicologicos,
estilisticos) da criacao conseguem
converté-los na realidade concreta da
linguagem literéria. Dai porque em

aparece nos contos. Tern eles “uma

piedade amarga, uma solidariedade
hurnilde, uma ironia sofrida, uma

inﬁnita pena da condicao humana”.
Como em Madrugadas, onde urn
cao vai acompanhando urn homem e,
de repente, ao aparecer urn bébado,

troca de companhia, solidarizando-se
com 0 solitario, ou como em Sete
Garfos, onde um devorador passa a
capitalizar a fome. Ou ainda como
em Triingulo, onde um homem e
uma mulher casada se conhecem
num onibus, desencadeando-se uma
paixao. Com remorsos, ela se mata e

o amante vai visitar o marido para
falar-lhe da pureza da mulher. Mas

diante da forma pela qual este
superara 0 problema, o amante se
cala.
O DOM DO CONTO p
Mas se essa é uma das

caracteristicas que a vivéncia da dor
concedeu a Orfgenes, a outra talvez
seja a do poder de sfntese, da
linguagem rapida. Origenes tem o
dom do conto, como observou a
minha querida amiga, académica
Rachel de Queiroz: “De modo geral,
quem vai escrever o conto arranja
primeiro a anedota para lhe sewir de
arcabougo E1 historia, e a1’ mete os
seus ﬂoteios. Ou um momento
climatico, culminante, que ﬁca sendo
para o conto o que era a
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chave-de-ouro para o soneto.
Um pouco de tudo, anedota,
climax, “frisson“ e cronica - ha num
livro de contos que acabo de ler:
Omclete dc Bombaim, dc
Origenes Lessa.
Ressalto de safda a linguagem
excelente em que é vazado 0 livro
inteiro. Nas historias curtas, a
linguagem ha de ser concentrada e
especiﬁca, exprimindo uma porcao
de coisas em poucas palavras e ao
mesmo tempo sem dar ao leitor a
impressao de linguagem telegraﬁca,
ou a impressao de que ele esta lendo
uma espécie de condensacao ou
resumo. Ha contistas que, depois do
ponto ﬁnal, nos deixam o sentimento
de que nos fomeceram um digesto da
historia a ser contada.
Origenes Lessa resolveu esse
problema da lfngua com fascinante
habilidade. Nem o fraseado solene
do gramatico, nem o estilo ma]
alinhavado, tao a gosto dos
escritores ditos “populistas”. E um
meio-termo cheio de equilibrio e
harmonia, em que as exigéncias de
precisao verbal, como as exigéncias
musicais do ouvido, sao
contempladas com a mesma
imparcialidade. Nos dialogos,
sobretudo, é que ele brilha: de uma
espontaneidade que as vezes parece
notas taquigrafadas dc uma conversa
casual, e nao conceitos previamente
meditados pelo autor e postos na
boca do personagem com um
determinado ﬁm. E todos nos
sabemos que infernal artiffcio é
necessario para se dar a um dialogo
de tfteres essa naturalidade de gente
viva..."

Foi talvez esse modelo de
linguagem rapida, sem rodeios, de
toque no ponto-chave que o tomou
um publicitario de mao-cheia.
Episodio conhecido, mas que vale a
pena ser lembrado, é o caso do
encalhe das 40.000 piteiras, marca
Zeus, que Orfgenes conseguiu
vender com o seguinte antincio:
“Gragas a Zeus posso fumar sem
receio! Agora o cigarro nao me faz
rnal, gracas a Zeus!”
E Origenes também andou usando
os truques da publicidade em causa
propria: tendo-lhe um americano

_

——

encomendado um amincio de
dentifricio, apresentou-o em tempo
récorde. O homem leu-o e disse:
“Vocé pode fazer melhor. Medite
um pouco". Nao teve dtividas: pediu
a secretaria, estupefata, por sinal,
que batesse 0 mesmo texto em papel
azul. Apresentando-o mais tarde ao
americano, dele ouviu: “Esta vendo?
E outra coisa!”
A ENTRADA NA ABL

Prova de que Origenes sabia
mesmo dar uma feigao azul as coisas
foi a maneira pela qual encarou a
dcrrota na Academia Brasileira de
Letras. Com champanha, salgadinhos
e toda a espécie de doces, com tudo,
enﬁm, pronto para a notfcia da
vitoria, soube, por um telefonema de

Genolino Amado, que nao ganhara.
E disse: “Estou com pena do pessoal
que vem af”. Resolveu, entao,
comemorar. Aﬁnal, havia convivas e
“comes e bebes”. Aos reporteres
que 0 procuravam pediu desculpas
porter perdido. E, perguntado sobre
uma nova candidatura, nespondeu:
Nao ha vaga e eu nao vou me

—

7

——

1~'

,

*

1:7

"

7

7

A entrada para a Academia nao
tardaria mais que um ano. Origenes,
que perdera para José Sarney a
cadeira n9 30, ganharia, em 1981, a
de n9 10, cujo patrono é Evaristo da
Veiga, tendo ocupado 0 lugar dc
Osvaldo Orico. Dessa vez nao houve
festa, porque Origenes estava muito
gripado. Mas o bom humor era o
mesmo. Como houve trés
escrutfnios, Orfgenes dizia: “Acho
que sou um imortal de terceira
categoria".
Mas nao era isso o que achavam
os componentes da Escola de Samba
Unidos de Lucas, que ja o haviam
imortalizado, homenageando-o com
um samba-enredo. No dia da posse,

entusiasta da producao cultural de
todas as fontes. Freqiientemente
viajava ao interior do Brasil a cata
de folhetos de cordel. Dessa recolha
de mais de 20 anos rcsultaram uma
colecao de mais de cinco mil
folhetos e uma série de trabalhos,
entre os quais o ensaio Getlilio
Vargas na Litcratura dc Cordel.
Entretanto, apesar do amor ao
popular, Origenes achava, por
exemplo, numa atitude
aparentemente paradoxal, que
deveria desvaloriza-lo. Dizia ele:
“Em terrnos dc qualidade literaria,
os folhetos nao acrescentam nenhum
valor”. Mas também aﬁrrnava: “Nao
se lhes pode negar a paiticipagao
como instrumento de comunicacao.

la estavam na Academia Brasileira
de Letras, apesar da chuva ﬁna que

Se eles nao noticiarem que o homem
subiu a Lua, 0 caboclo jamais

candidatar a morte de ninguém".

cafa, cantando e dancando,

acreditara..." Ou entao: “A

conferindo a solenidade algo de

importancia da literatura de cordel

especial e inovador, promovendo a
sfntese popular/erudito e provando a
intertextualidade da cultura.

esta no fato de que ela nasce do
povo pequeno para o povo pequeno.
E transmite a revolta do povo, o
desgosto do povo, as tristezas e as
esperangas do povo. E tal como

A LITERATURA DE CORDEL
Alias, Origenes era mesmo um

Capa do Livro
wzona gul” de

.
sa
Ongen85 L95

acontece na literatura de colarinho e
gravata, no cordel ha também os
génios e os mediocres".

O afeto as coisas do Brasil ﬁcava
patente nessas aﬁrmacoes: “Apesar
da origem dos folhetos ser
portuguesa, aqui é que eles se

transformaram num fenomeno
brasileiro".
Origenes também foi

s
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homenageado pelos cordelistas com
um ABC, 0 ABC de Origenes Lessa,
da autoria de Rodolfo Coelho
Cavalcanti.
Num outro livro, Inzicio da
Catingueira c Luis Gama, seu
antecessor nesta cadeira, também
demonstra seu interesse pelos nossos
problemas e pelo pensamento
brasileiro, fazendo a aproximacao
entre esses dois poetas que, nao
tendo chegado a se conheoer,
ﬁzeram, 0 primeiro, em moldes
etuditos e no Rio dc Janeiro, e o
segundo, no interior da Paraiba e em
padrao popular, o combate ao
racismo dos mesticos e a defesa da
causa negra.
A CULTURA DE MASSA
Mas o nome de Origenes nao

—
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ﬁcou so ligado a literatura popular e
a literatura erudita. A cultura de
massa também teve o seu lugar na
vida do escritor, numa experiéncia
que, por um lado, ele considerou
"'tragica” e por outro reconheceu
ter-lhe deixado um saldo positivo: a
adaptacao para a tevé do genial O
Feijao e o Sonho. Embora tenha
gerado seis reedigoes do livro durante a
transmissao da novela, Origenes se
ressentiu de ver seu texto modiﬁcado
para obedecer aos indices de
audiéncia. Primeirarnente, teve de
discutir com o diretor para
convencé-lo de que nao deveria
mudar o titulo “o Feijao e o Sonho",

=|j—1%=_ _ _

conhecido ha mais de trinta anos.

Depois, Benedito Rui Barbosa,
responsavel pela adaptagao,
telefonou-lhe dizendo que pecisava
dar uma casa ao Campos Lara e
arrumar-lhe a vida, pois a vida
doméstica do poeta, da mulher e a
pobreza mostrada no romance nao
agradavam ao ptiblico. E Origenes
acabou por ter de fazer algumas

Alias, a maior produgao de
Origenes se destinou mesmo as
criancas e adolescentes. Foram trinta
e um livros, em todo o seu percurso
como escritor. Comegando com
Aventuras e Desventuras de um
Cavalo dc Pau e terminando com E
Conversando que as Coisas se
Entendem ele, que aﬁrmou nada ter
contra a politica nos livros infantis —
tanto que Tempo Quente na
Floresta Azul gira em tomo desse
assunto - disseminou por todos uma
poética da liberdade e do amor. Se
em Confissoes de Um Vira-Lata
diz admirar o vira-lata, porque ele
nao tem nome nem coleira, pois

A Marcos Almir Madeira,
incansavel presidente do Pen Club e

na vida real a companheira querida,

que ele chamava “minha sombra e

responsavel por este meu novo
cncontro com Origenes, a minha

meu sol, minha mais linda sinfonia",

perrnanente gratidao.

e que decifrava sua letra mitida e
irregular, passando-lhe a maquina os

Aqui estarei, utilizando as largas
e generosas fronteiras do Pen Club —
a que passo a ter a honra de
pertencer — para, sob a inspiracao do
exemplo de Origenes Lessa, cumprir

manuscritos.
Sao elas — Juliana e Maria

Eduarda - somos nos, scus leitores,
amigos e admiradores, continuadores
de sua obra, a melhor prova de que
um homem nao acaba na matéria que

o meu dever como escritor, educador
e cidadao. E que eu possa, no futuro,

repetir com alegria a frase peferida
do nosso inesquecfvel contador de
historias: “Quero envelhecer forte e

o contitui.
Orfgencs, que nunca estabeleceu
fronteiras entre a vida e a ﬁcgao,

rindo como as arvorcs”.

entre o pobre e o rico, o sao e o
doente, o povo e a elite, deve estar,

quem tem coleira e tem nome possui

-»

um dono, demonstrou, também,
como a vida se renova em fungao do
amor. Por isso, Milagre em Ouro
Preto é escrito em forma de carta a

agora, neste momento, sorrindo, pela
comunhao aqui existente.
Os que estao no Pen Club vieram

sua neta Juliana, neta que, alias,

tudo o que ele representa. Por mim e

existe em carne e osso.

por Origenes, muito obrigado!
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A rnaldo Nishier <5 menihrri da Aoarlcrriitr
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por mim, mas também por ele, por
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concessoes, embora reconhecesse
que “a novela de televisao, como 0

ﬁlme, é outra linguagem, outro
género" e ja tivesse outras obras
adaptadas - Balbino, Homem do
Mar e Noite Sem Homem, que 0
cinema incorporou. Por isso, achava
que a televisao brasileira nao vinha
cumprindo o seu papel, pois, para
sobreviver, precisava conceder.
Quando Origenes falava da
concessao, no entanto, era da
concessao para a venda, para o
sucesso, que subordinava a criacao
aos interesses materiais. Pois a
concessao para uma comunicagao

Como existe a doce Maria
Eduarda, também personagem, mas
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melhor ele admitia, tanto que a

biograﬁa de Noel Nutels por ele
escrita tinha duas versoes — uma para
o ptiblico adulto e outra para o
infanto-juvenil. '
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Contos Ptiberes
Paulo Hecker Filho
araisos sao perigosos.
Deles sempre acabam nos
expulsando. Mas 0 da

infancia que Sergio
Faraco rccria em nove contos
breves destinados ao ptiblico
infanto-juvcnil, ora editados sob
o tftulo de Doce Paraiso, sem
ser menos real, e portanto
instavel como os parafsos
possfveis ou a vida, é de fato
doce, o autor nao se enganou.
Doce pela adulta aceitagao do
sexo e da existéncia como se
propoem. Doce pela adulta arte
de contar, sucinta e emotiva.
Essa ficcao tem o nfvel de
quem leu Jorge Luis Borges

reparando nas coisas. Busca ser
simples, sintética, clara, de

modo que a emocao sobressaia
nao pelo actimulo de detalhes.
mas pelos detalhes certos. E

Borges, mas, claro, nao so ele.
O estilo vem dos antigos, se
intensifica num Kafka, num

Reyes, num Ortega, ligoes ja do
argentino, depois de quem é um
dos modos dominantes dos
escritores da América Latina.
Mesmo no Brasil, onde um
Silviano Santiago, entre outros,
sabe as vezes bem dosar a
receita.

Seduzido como tantos hoje
pelo que venho designando de
forma borgiana, Faraco firma
seu modo de narrar mais por
indicagoes. Ele veio vindo por
diferentes vias ou tentativas,
mas neste volume, e ja bastante
no anterior Noite dc Matar um
Homem, esta um contista...

argentino! Com as divergéncias
locais do outro lado da fronteira
e do portugués, que seria ainda
o espanhol, apenas, segundo

Cervantes, sem ossos, o cla
borgiano de la sem dtivida o
reconheceria como um novo

membro da familia. Uma ilustre
familia de ensafstas e, como ele,

de contistas: Bioy Casares,

Cortazar, Peyrou, Abelardo
Castillo, sem falar nos mais
recentes, entre os quais podia
figurar o Mempo Giardinelli de
que Faraco traduziu trés livros.
Em Doce Parafso, ele retine
contos ha muito publicados e

outros inéditos, mas passando
tudo agora pela equagao do
estilo a Borges. Assim, seus
velhos dos de peito, como
ldolatria e Neste Entardecer,
que sustentavam colegoes
anteriores, embora tenham
melhorado com a revisao, ja nao
sobressaem sobre os outros,
alguns deles ate marcando mais,
talvez em parte pelo ineditismo.
Mas sigamos os nove tftulos.
Viagem ao fim do mundo
possui as melhores observagoes
psicologicas do autor, nao
surpreendendo que seja onde
consegue mais falar como
menino. O resultado é que esse,
a mae, o cigano, toda a situacao
ﬁcou viva.

O fecho de Idolatria continua
o velho, tao sugestivo, mas com
uma ambigiiidade que ha vinte
anos nao deparo sem tentar
resolver. O menino vai ao
encontro do pai adorado: “Ai eu
fui", termina o conto, eu
prossigo: “Al eu fui abraca-lo
até o fim, eu me surpreendendo,
ele nao, como quem ha muito

pensasse naquilo.” o contista
soltou o demonio e esse faz das
suas. Como na vida. O que
significa que o contista chegou
a ela.
Verdcs Canas dc Agosto é um
titulo na tendéncia do autor dc
nao antecipar por ele, como é
usual, o drama a ser narrado,
mas se prendendo a um aspecto
antes exterior desse drama, o
que ja pelo distanciamento
favorece a poesia. O final com a
troca de nomes é um achado; o
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falso Tadeu fica soando e a

rnas, projetando o cultivo no

riltima frase é de uma bela
modéstia borgiana. (Diria que a
modéstia de Borges tem base na
do homem ante o cosmos ou
Deus; no caso, o Deus dele, o

relato e o livro, emprcsta-lhe
tocante precocidade de poeta
(ou contista).
Guerras Greco-Pérsicas é o

labirfntico Universo ou o seu
espelho, a Biblioteca: uma

modéstia, se vé, ontologica que,
se aceita 0 nada do cu diante do
Todo, é para se igualar a todo o
humano.)
Alice nao enche uma pagina e
basta. Podia dispensar até o
agticar dos varios diminutivos.
Mas nem esses perturbam a
emocao inclusa na maneira

rapida e elegante de dizer.
Uma casa ao pé do rio traz de
novo o menino tfmido das pegas
anteriores e com isso coesao ao

livro. Pois esse menino tem
personalidade. Nao é como os
outros, efusivos e fanfarroes em

matéria de sexo, o seu é
civilizado. O autor aprendeu
isso sem dtivida com os anos,

menino que centraliza esse

mais inventivo e humorfstico

destes textos: surpreende, com
qualidade. Doce Paraiso
melhorou muito na atual versao
enxugada (ou borgicizada),
embora nao atinja a cota criativa

de Viagem ou Guerras, por
exemplo. Neste entardecer
igualmente melhorou, mas
sempre foi mais cronica.
Em folha de offcio espaco
dois, os nove contos caberiam

em vinte laudas. Parece pouco,
mas é o que chega para Faraco
reviver, num estilo trabalhado c

sensivel, uma pubcrdade que
acabou tao real que espelha a de
todos.
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uma das paginas do seu
Diario lntimo, logo as
primeiras anotacoes,
Lima Barreto declara-se
com orgulho descender de
africanos. Nas conversas
ouvidas na infancia, no ambito

familiar, muito se falava das
origens dos avos, que
provinham de naoao rebola, e
haviam chegado ao Rio de
Janeiro bem antes da prime-ira
lei da abolicao do trafico
negreiro, a do Padre Feijo, que
data de 1831. Da Africa para o
Brasil, viajaram no porao dos

infectos e tenebrosos navios
anatematizados no famoso

poema de Castro Alves. Suas
lembrancas de menino
tixaram-se particularmente na
avo materna, Geraldina
Leocadia da Conceigao. A mae
do escritor, Amalia Augusta,

costumava rememorar episodios
do cativeiro em que pals e avos
viveram como escravos do eito

modernos do romance e 0
grande amor que me inspira —
pudera! - a gente negra, vira, eu
prevejo, trazer-me amargos
dissabores, descomposturas que
nao sei se poderei me por acima
delas. Enfim, ‘une grande vie
est une pensée de la jeunesse
realise pour |'age mOr', mas are

la, meu Deus, que de
amarguras! que de decepcoes!
Ah! se eu alcanco realizar essa
idéia, que gloria tambéml

Enorme, extraordinaria e —
quem sabe? — uma fama
européia“.

Tinha apenas 22 anos e
observa: “Se eu conseguir ler
esta nota, daqui a 20 anos,

satisfeito, terei orgulho de viver!
Deus me ajude!“ Lima Barreto
morreu antes de completar-se 0

vaticinio. E nao pudera concluir
em sua obscura e breve vida
todos os projetos da sua
angustiada mocidade. Voltaria,
sim, muitas vezes aquelas

na fazenda dos Pereiras de

terras de Sao Gongalo do

Carvalho, la para as bandas de
Sao Goncalo do Cubandé.
O jovem Lima Barreto tinha
como projeto Iiterario (a
anotacao é de 1903) escrever no
luturo a historia da escravidao

Cubandé, e nao mais encontrou

negra no Brasil e sua influéncia
na nacionalidade. Projeto que

escravatura salra a sua gente
tinha se extinguido. Olhou os
meninos, homens e mulheres da
mesma condieao que a dele, a
vagar por entre laranjeiras e
mangueiras, e verificou que, se
a casa grande desaparecera, a

se entrosava em outro: "lazer
um romance em que se
descrevam a vida e o trabalho

dos negros numa lazenda. Sera
uma espécie de Germinal negro
com mais psicologia especial e
maior sopro de epopéia.
Animaria um drama sombrio,
tragico e misterioso com os
tempos da escravidao. Como
exija pesquisa variada de
impressoes e eu queira que
esse livro seja, se eu puder ter
uma, a minha obra-prima,
adia-lo-ei para mais tarde. Temo
muito em por em papel
impresso a minha literatura.
Essas idéias que me perseguem

de pintar e fazer viver a vida
escrava com os processos

a casa solarenga em que
viveram os avos escravos.
Casa-grande em abandono ou ja
em ruinas. O que 0 fez refletir
que a grande familia, de cuja

senzala continuava. A riqueza

pode acabar. A pobreza, nao.
Era enfim o que Ihe sugeria a
contemplacao da paisagem
suburbana, hoje talvez mais
desoladora, mesmo porque ja
nao mais existem sequer
laranjais e mangueiras,
arrasados pelos loteamentos,
que ostentam nomes

mentirosos que recordam com
hipocrisia as plantacoes
destruidas pela especulacao
imobiliaria. Algo assim como
Jardim Tropical ou Paraiso da

Guanabara.

Desde os primeiros anos da
sua mocidade, Lima Barreto
assumira 0 papel de combatente
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fisionomia urbana e suburbana
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degradacao ecologica de toda a
regiao da Guanabara. Alertou o
povo contra o crime que estava
sendo cometido
sistematicamente pelos
sucessivos projetos de
melhoramentos e
pseudo-reformas urbanisticas.
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Foi radicalmente contra os
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primeiros arranha-céus

insulto a paisagem carioca.
Tomando New York como ponto
de referéncia, escreveu em
artigo de jornal: “por mera
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do Rio de Janeiro, seguida da

construidos no Rio de Janeiro,
por ocasiao da Primeira Guerra
Mundial. Chamavam-se entao
sky-scrapers, para que ninguém
tivesse dtividas da sua origem
norte-americana. Lima Barreto
considerava-os um verdadeiro
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imitacao daquela aglomeracao
humana, enchemos o Rio de

Janeiro de descabelados
sobrados insolentes, de cinco e

seis andares, com base
relativamente insigniiicante,

verdadeiras torres, a esmagar os

das mais belas cidades do
mundo. Com citflme de nativo,

sobradinhos humildes dos

era contra as distorcoes

tempos do lmpério, com os seus
dois andares acanhados e
decentes. Uma cidade como a
nossa, semeada de colinas

urbanisticas do que se chamou
na época melhoramentos do Rio

pitorescas, arborizadas ou nao,

que formam o seu verdadeiro
encanto, se se seguirem essas
construeoes, em breve ela

perdera os seus horizontes

de Janeiro, com a derrubada de
arvores, a destruioéio das
florestas circundantes, o aterro
da baia de Guanabara, o

arrasamento dos morros.
“Remodelar o Rio! Mas como?",
perguntava alarmado. E

originals e ficara como qualquer

respondia ele mesmo com

outra".
A desenfreada especulaeao

tristeza: “Arrasando os morros...

imoblliaria, que acompanhou o

Janeiro; sera uma outra
qualquer cidade que nao ele", o

crescimento urbano,
desviando-o para as areias e
restingas cle Copacabana e do
Leblon, encarregou-se de
mostrar que Lima Barreto tinha
razao, nesse apelo, em defesa
do patrimonio ambiental de uma

Mas nao sera mais o Rio de
Rio da sua infancia e da sua
mocidade. Para ele, os homens
ricos, os agentes imobiliarios,
os urbanistas improvisados, que

se empenhavam em
loteamentos para valorizar e
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tudo isso envolvido por
bambuais sombrios e
sussurrentos a brisa".
Em 1920, a situacao
ambiental da paisagem carioca
é bem diversa da que hoje se
apresenta, quando a destruicao
vai bem mais avancada, com a
selva de pedra, em torno dos
montes derrubados. Os
especuladores fantasiados de
urbanistas, contra os quais
clamava Lima Barreto, voz (mica
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espigoes colossais, agredindo a
paisagem, sufocando-a,
destruindo-a. Na mdsica e no
teatro, um Antonio Carlos Jobim
e um Dias Gomes, poucos mais,
juntam-se ao eco amortecido
das palavras do romancista.
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“Onde estao os jasmineiros das
cercas? Onde estao aqueles
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extensos tapumes de maricas
que se tornam de algodao que
mais é neve, em pleno estio?"
Ja a época de Lima Barreto nao
passavam de destrocos as
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e isolada, multiplicaram-se em
escala geométrica, e os

sky-scrapers de cinco e até dez
andares transformaram-se em
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velhas chacaras abandonadas,
no jogo da especulacao,

incentivado pelos chamados
melhoramentos municipais, para
a satisfacao, denunciava 0
escritor, da cupidez de mela
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dtlzia de matreiros, "sujeitos
para quem a beleza, a sadde
dos homens, os lnteresses de
uma populacao nada valem".

‘1

espcular os terrenos pantanosos
da Copacabana, lpanema e
Leblon, nao estavam

preocupados com a natureza.
Eram destituidos de bom gosto
e so pensavam mesmo em

ganhar dinheiro, a custa dos
favores da Prefeitura.
“Excessivamente urbana —

escrevia Lima Barreto por volta
de 1919, logo apos a guerra —, a
nossa gente abastada nao
povoa os arredores do Rio de
Janeiro de vivendas de campo,
com pomares, jardins, que os
figurem graciosos como a Iinda
paisagem da maioria deles esta
pedindo. Os nossos arraba.des e
subtlrbios sao uma desolacao.

As casas de gente abastada
tém, quando muito, um
jardinzito liliputiano de polegada

e mela e as da gente pobre nao

tém coisa alguma".
Pode parecer a alguns que

Lima Barreto cultivava um certo
saudosismo. Apesar das suas
idéias anarquistas, e da posigao

assumida em defesa das greves
operarias, nessa mesma quadra,
nao deixa de fazer um paralelo
da cidade do lmpério e na
Repdblica. “Antigamente, pelas

vistas que ainda se encontram,
parece que nao era assim. Os
ricos gostavam de possuir
vastas chacaras, povoadas de
laranjeiras, de mangueiras
soberbas, de jaqueiras, dessa
esquisita fruta-pao que nao vejo
mais e nao sei ha quantos anos
nao a como assada e untada de

manteiga. Nao eram so essas
arvores que as enchiam, mas
muitas outras de frutas adorno,
como as palmeiras soberbas,

Viviamos, entao, desde 0
comeco do século, com o
“bota-abaixo“ do casario
colonial, na falsa euforia do
progresso, e que, depois da
guerra de 1914-1918, tomaria

novo impulso com Paulo de
Frontin e Carlos Sampaio. O

escritor achava absurdo todo
aquele sonho de grandeza que
vinha acentuar ainda mais o
desequilibrio entre o litoral e o
sertao, a area metropolitana
sempre beneficiada e o interior
desamparado, 0 crescimento

desmedido dos centros urbanos
e o abandono sistematico das
populacoes rurais. E atacou

Idcida e corajosamente, nos
seus artigos,
como se fosse um cientista

ja se tornavam evidentes com
as migracoes internas, o
deslocamento em massa de
componeses para os grandes
centros metropolltanos, a
procura de trabalho. “A nossa
administracao — dira em artigo

de 1921 — ainda se guia pela
estética urbana dos rajas
asiaticos", onde uma minoria
“tem direto a tudo; e os
restantes, no maxirno, a vida, e
sao obrigados a pagar impostos
para gaudio daqueles outros". E

arrematava: “A megalomania
dos melhoramentos atraiu para

a cidade milhares e milhares de
trabalhadores rurais. E com o
aumento da populacao, outros

problemas se acrescentam: o da
agua, o dos esgotos, o dos
transportes“.
Com o advento da Repdblica,

apos a estupefacao geral, nao
tardararn a surgir os

desentendimentos entre os
detentores do poder. Sob o
signo comtista Ordem e
Progresso, os atos iniclais do
novo regime tinham sido feitos
em nome do Exército, da

Marinha e do Povo, malgrado o
testemunho de um republicano
historico de que o povo assistira
a tudo “bestiaIizado".

Promulgada a Constituicao, e
restabelecida a Iegalidade, nao

tardaria que o marechal
Deodoro da Fonseca

renunciasse, pela sua
incompatibilidade de governar
democraticamente com o
Congresso. O prirneiro sinal de

inconformismo deu-o o Rio
Grande do Sul, com o
movimento federalista, na longa
e cruenta luta entre Silveira
Martins (mlaragatos) e Julio de

Castilhos (pica-paus). Seguiu-se
a disputa entre o Marechal
Floriano Peixoto e 0 almirante
Custodio de Melo, vale dizer,
entre o Exército e a Marinha. A
Revolta da Armada (1893)
pareceu, a principio, mera
disputa entre os dois generals

desavindos. Mas, de repente, a
luta na baia da Guanabara se

deslocou para o Sul, quando o
idealismo de Saldanha da Gama
vai ao encontro, para o

social, a “megalomania dos

sacriflcio, da barbara resisténcia
dos caudilhos lederalistas, ja

melhoramentos apressados, dos

dispersos e desorientados, apos

palacios e das avenidas“,

a morte do maior dos seus

apontando-Ihes as
conseqiléncias inevitaveis que

generals, Gumercindo Saraiva.
A Revolugao Federalista
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(1893-1895) assumira, assim, os
contornos de uma guerra civil,
no fim da qual, apagado o
incéndlo, depois de 31 meses
de luta fratricida, do Rio Grande
do Sul ao Parana, a vitoria de
Jolio de Castilhos e de Floriano
Peixoto teria o saldo negativo
de 10 mil mortos, entre os
combatentes de ambas as
parclalldades. Consolidada a
Reptiblica, caberia ao primeiro
presidente civil, Prudente de
Morals, a paoificacao. Mas o
Pals continua conflagrado e
ameacada a ordem republicana.
A Guerra dos Canudos
(1896-1897), ao norte da Bahia,
com a concentracao de toda
uma horda de sertanejos, sob a
chefia de um beato, Antonio
Conselheiro ou Santo
Conselheiro, constituirla, porem,
um segundo desaflo a
Reptlblica. Trés expedlcoes
militares foram dizimadas pelos
jagungos do Conselheiro. A
quarta expedlcao, com 5.000
homens, com grande poder de

fogo, organizada pelo ministro
da Guerra, marechal Carlos
I Machado Blttencourt, destruiria
l por completo o arraial, com
5.200 casebres. A oarnlficlna foi
total. Canudos nao daria

I

vencidos. Nao é posslvel
avallar-se o ndmero de mortos,
. de lado a lado, em todas essas
expedicoes.

‘

A brutalidade da luta
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desfazendo as lumacas
anarqulstas do Dr. Bogoloff, que

diferente. Nao haverla mais
partidos de ambito nacional, e
sim estaduais, dirigldos pelos
proprios governadores das 20
unidades federadas e do Distrito
Federal, que dariam, por sua
vez, apolo incondicional ao
Presldente da Reptlbllca.
Basta de cameras agitadorasl
— dirla Campos Sales, ao
implantar a politica dos
governadores. O pacto tinha a
concordancla de Sao Paulo e
Mlnas Gerals, os dois maiores
Estados, embora com o discreto
afastamento do Rio Grande do
Sul e da Bahia. Sob 0 férreo
comando de Jalio de Castilhos
(falecido em ‘902) e do seu
herdeiro politico Borges de
Medeiros, o Rio Grande do Sul
recusou-se sempre a
desempenhar um papel
secundario no jogo politico.
Jamals concordaria em
aceitar a
vice-presidéncia, em
toda a Primeira
Reptiblica. Numa

7

teimava em aflrmar 0 contrarlo:

“Todo 0 progresso tem sido
feito com desordens". No
consenso entre os governadores
dos Estados, “numa cooperacao
espontanea, sem
antagonismos", é que se deveria
governar a Reprlblica, no

4_I4

Machado formaria o
Partido Republlcano

*

.

Conservador, na

esperanca de ser
\
escolhido candidato a
Presidéncla da
‘L
Reptiblica, numa hora k
em que entrara em
I?“
crise a politica dos

da Capital da Uniao".
“O que pensam os Estados,
pensa a Unlao", acrescentava
Campos Sales. Esses Estados,
esta claro, serlam basicamente
Sao Paulo e Mlnas Gerals, Ja
que o Rio Grande do sul e a
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- anotava Lima Barreto em
1918 — ganha o mesmo salario",
assim mesmo a seco, sem
direito a alimentacao.

Sao Paulo e Minas

L9/4/74'¢_%é0 g E ‘$1-r-.1-" na ocaslao maiores
titulos para ocupar a
Gerals firmariam, no
chetia da Nacao.
quatriénio seguinte, o
Como presidente do PRC,
acordo “cafe com lelte“, pelo
condestavel do Senado, dele
qual se revezariam no poder
dependia o reconheclmento da
central os mineiros e paulistas.
eleigao do proprlo Presldente da
Alijado Pinheiro Machado,
Venceslau Bras foi elelto (1914). Fl8pLlbIlCa. Das maquinacoes
pollticas do "caté com leite"
No ano seguinte, desaparecia
nasceria, porém, a
da arena politica o lider gatlcho,
candidatura do “mineirlnho"
assassinado por um lanatlco,
(a expessao pitoresca
que nele via encarnados todos
os males da Repriiblica (1915).
é do Pinheiro

havia lutado na Revolucao

preocupados com a ordem, em

esplrito conservador,

promessas e garantias verbals.
Control o seu rancho, que é uma
cabana de talpa coberta com o

salario, ja se vé, irrisorio, e

Na volta das tropas legalistas,
ocorreu o atentado contra 0
Presldente da Reptiblica, que
resultou na morte do ministro da
Guerra, mas a situacao politica
parecia lnsegura, com o Partido
Republlcano Federal disposto a
enfrentar a autoridade de
Prudente de Morals. Francisco
Glicério, chefe do P.R.F.,
desaflador, lntitulava-se o
"general das 21 brlgadas", isto
é, as bancadas estaduais de
que se compunha a Camara dos
Deputados. O partldo foi
fechado e presos muitos de
seus dirigentes, entre outros,
Pinheiro Machado, este senador
pelo Rio Grande do Sul, que

defesa da proprla sobrevivéncia,
que com o progresso, objetivo
mais dificll de ser atlngldo. “A
ordem é a condicao do
progresso“, dizia Inacio Costa,
personagem de Numa e a Ninla,

propriedades, tem todas as

igualmente excluido.

governadgfes

Federallsta ao lado da faccao
a fiel ao governo ("pica-paus"),
contra os rebeldes
\ (“maragatos"). O sucessor de
Prudente de Morals, também de
I Sao Paulo, Campos Sales,
I adotaria uma estratégia

quando se estabelece nas suas

Ninguém apresentava

sertaneja sensibilizou o Pals.

_

continuava a inslstlr: "O paria
agrlcola (colono ou caboclo),

maneira. [_..] Mas posso
asseverar que o trabalhador
agrlcola — esteja o cafe em alta,
esteja em baixa, suba 0 acdcar,
desga o aoljlcar - ha trinta anos

Barbosa. Em 1913,
, Pinheiro Machado fora
I

A situacao do trabalho rural
do centro-sul, o Jeca Tatu, era
bem melhor. Mas Lima Barreto

Em 1919, os paulistas

oportunidade de Rui
J

escritos sobre a Amazonia e a
triste condicao do seringuelro,
"Judas Asvero", a vagar pela
imensldao da floresta tropical.

que nos chamamos de sapé, e
comega a trabalhar para o
barao, desta ou daquela

I Epitaclo Pessoa,
I
I eliminando a tlltima

Q-I \-

denuncias do livro vingador de
Euclides da Cunha, Os Sertoes
(1902), e mesmo depois, nos

protesto contra a

I preleriram a solucao

:ig€Ll'§IPp5l$I'r;

Nada de antagonismos. Os
patriarcas republicanos
mostraram-se sempre ciosos em
manter a hegemonia de Sao .
Paulo e Minas Gerals, mais

lmprensa libertaria e até mesmo
na chamada grande imprensa,
casa, como num eco as

tumultuam, agltadas, nas ruas

illll lII|III l

k

Lima Barreto, publicados na

quando cochilava a censura da

IIlIIII'I|lIlIIl ll EiII‘IIIlII widldalula
<10
Mlnistro da Guerra.
I

proprletarios". Era este o tom
dos artigos de critica politica de

parecer de Campos Sales, “por

I

antigo P.R.F., Pinheiro

lncapacidade e cupidez dos

cima das multldoes que

Bahia nao participavam do
esquema da politica dos
governadores. Rui Barbosa
contou com o apolo de
Sao Paulo, em
1909-1910, na
— r
campanha
civilista,
l
1.1.\1.»\ BARRETO
il
apenas como a
l
bandelra de um
1.‘

tentativa de revlver o

alguma - situacao agravada
pela sua ignorancia, pela
natureza das culturas, pela
politicagem roceira e pela

Machado) Venceslau Bras.
Lima Barreto atacou com
violéncia a ollgarquia politica
mineiro-paullsta, que promovia a

“valorizacao do cafe" e as
suntuosas obras pdblicas da
area metropolitana do
centro-sul, enquanto o
trabalhador agrlcola permanecia

“quase sempre errante de
fazenda em fazenda, donde é
expulso por da ca aquela palha,
sem garantias de espécie

E esta compulslva
arrebentagao contra os
poderosos senhores da politica
que faz de Lima Barreto uma
figure singular na historia
lntelectual da Primeira
Reptflblica, como se

desempenhasse a mlssao quase
heroica de nao silenclar sobre o

seu tempo. A Reptlbllca velha
era chamada por Lima Barreto
Re-ptiblica dos Bruzundangas, o

que que-rla dlzer a reptiblica das
trapalhadas ou das encrencas e
dos oonchavos. Nos tempos

coloniais, Péro de Magalhaes
Gandavo, numa anteclpacao

romantica, comparou 0 nosso
Pals, pela sua conflguracao
geografica, a uma harpa, que os
poetas enalteclam como a terra
das maravilhas. Lima Barreto
achava que o Brasil do seu
tempo era o Relno do Jambon
porque, dizia, afeta, mais ou
menos, a lorma de um presunto.
-I
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“Até aqui, - explicava — nao
tinha sido comldo. Mas tem
sido. Roem-no os de fora.
Roem-nos os de dentro. Mas
nao ha melo, quer uns, quer
outros, de o deglutirem
completamente. O diabo da
perna de porco resiste a
voracidade externa e interna de

comunicacao social moblllzadas
para o mesmo fim.
Amplius! Ampliusl Sempre
mais longe! com 0 lema de Sao
Francisco Xavier, no seu
apostolado no Orlente, que
figura no portlco do derradelro
livro publlcado em vida,
Historias e Sonhos (1920), Lima

uma maneira perfeitamente

milagrosa".
E claro que nao se trata do
mllagre economico dos anos 70.
A colsa é diferente. E que a
classe politica e o povo, tanto
nas Bruzundangas, como no
Relno de Jambon,
encontravam-se (e ainda se
encontram) em polos opostos.
Nao ha la homem lntluente que
nao tenha, pelo menos, 30
parentes ocupando cargos do

sanitarla, hospitals deflclentes,
servlcos de abasteclmento de
agua e esgotos, comunicaeoes,
energla elétrica, etc.
Aumentarlam, assim, as
injustlcas sociais, negando tudc
aos pobres, desde a educacao,
o direito a sobrevlvéncia, até o
da alimentacao, pois tudo flca
sempre mais caro e inacesslvel
as classes carentes e
desprotegldas.
Vejam bem, até mesmo a
floracao dos marajas dos nossos
dias foi prevista pelo escritor
carloca. Dal a sua atualldade.

Eslado. E insistia: "Nao ha la

polltico lnlluente que nao se
julgue com direito a deixar para
os seus fllhos, netos, sobrinhos,
primos, gordas pensoes pagas
pelo Tesouro da Repiliblica. No
entanto, a terra vive na pobreza,
os latiftindios abandonados e
indlvlsos; a populacao rural vive

na sua capital, algumas
centenas de parvos, com titulos
altissonantes, doutores dlsso e
daquilo, gozem venclmentos,
subsidlos, dupllcados e
trlplicados, afora, rendimentos
que vem de outra e qualquer
origem, empregando um grande
palavreado de quem vai fazer
milagres".

A situacao é hoje mais grave.
O Brasil de 1920 possula
apenas 30 milhoes de
habitantes. Hoje tem 140
milhoes. Pululam os marajas em

7'

7

Portela e do lmpério Serrano.
Por que semana de Cultura
Negra? Nao ha nlsso nenhum
sentimento de racismo as
avessas, o que seria de resto
descabldo e até mesmo
inconcebivel. Outros foram os
propositos, bem_mais altos dos
organizadores. E que esta
Fundacao val se empenhar em

todo o ano a estudar sob
diferentes angulos e em todos
os seus aspectos. se possivel, 0
que slgnlficou a glorlosa
campanha aboliclonlsta, o maior
de todos os movimentos na
historia das idéias em nosso
Pals, prlvilegiando, sobretudo o

sentido de integragao social,
revivendo assim o esplrlto da
Confederacao Abolicionista,
presidida pelo comerclante Joao
Fernandes Clapp, unindo pretos,
mulatos e brancos,
descendentes de cidadaos
portugueses e de outras
naclonalldades, como o proprlo
Clapp, de origem francesa, num
movimento que lrmanou a todos
no sentido de assegurar a
libertacao da escravatura,
lmediata e sem indenlzacao.

Abolicao, decidlu a Fundacao

Brasilia e nos Estados, na maré
montante da corrupcao e do
empreguismo. A classe politica
tornou-se mais avlda e 0
cllentellsmo generalizado. Como
dissemos, Lima Barreto previu
que os melhoramentos das
capitals lam gerar um
desequilibrio profundo entre o
interior desassistido e 0
crescimento desmedido da area
metropolitana do Rio e de Sao
Paulo, atraindo os trabalhadores
nordestinos desejosos de
melhores salarios e, ao mesmo
tempo, agravando o problema
urbano dos grandes centros no
que so refere a infra-estrutura,
pela nossa incapacidade de
resolvé-lo quanto a engenharla
i

Primeira da Mangueira, da

reconhecer que os males do
Brasil nao sao dos nossos dias.
Sao ao contrario, bem
anteriores as reptlbllcas novas e
novisslmas, num Pals cuja
classe politica nao mudou
substanclalmente nas suas
estruturas basicas e a balanga
do poder continua sem
alteracoes, e os que mandam e
decidem sao os que estao em
cima na escala social.
Mlnhas senhoras e meus
senhores.
Para celebrar o centenarlo da

macilenta, amarela, para que,

7

na vida carloca. é que o autor
de Clara dos Anjos lol escolhido
patrono da semana que hoje se
lnstala, com o apolo do Centro
de Estudos Afro-Aslaticos e
segmentos de entldades como
as Velhas Guardas da Estacao

Devemos refletlr sobre isso e

sugada, eslomeada, maltrapllha,

—

Barreto confirmaria o seu

I-lospicio do Pedro II — o “Cemitério dos vivos”.
In: Ribeyrolles, Brasil Pitoresco, 1861. estarnpa 28

Casa de Rui Barbosa promover
uma série de eventos em torno
da questao do negro e sua
integracao na socledade
brasileira, através de
conferéncias, cursos. festivals,
simposios e seminarlos, o que
se lnlcla com esta semana cuja
realizacao contou com a
partlcipacao da Secretarla da
Cultura da Prefeltura da cidade
do Rio de Janeiro, terra natal de
Lima Barreto. O escritor sempre
preferiu cidade do Rio de
Janeiro ao nome de Distrito
Federal aposto em substltuicao
ao antigo munlciplo neutro do
tempo do lmpério. Pelo amor
que sempre devotou a sua
cidade, e pelo que representa
I

_

—

i

I

i

Os estudos que temos pela
lrente completarlam o objetivo
prlmacial das comemoracoes do
centenarlo do 13 de Maio, sem
triunfalismo e sentimentalismo,
mas na perspectiva do
pensamento de Rui Barbosa, um
dos campeoes da causa da
Abollcao, e nlsto se resume a
razao das ativldades da
Fundacao, de encontro com os
desejos da Secretarla Municipal
de Cultura e entldades de
i

i
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compromisso de escritor em
defesa das causas populares.
Esta era, alinal, a missao da
literatura e de todos que a ela
se dedlcavam, isto é, “soldar,
ligar a humanldade em uma

maior, em que calbam todas,
pela revelacao das almas
individuals e do que todas elas
tém de comum e dependents
entre si". Esse ideal so seria
possivel, acrescentava, no dia
em que houvesse “a comunhao

dos homens de todas as racas e
classes, fazendo com que todos
se compreendam, na iniinita dor
de serem homens, e se
entendam sob o acoite da vida,
para maior gloria e perleicao da
humanldade".
Tem mais. Asslm remata
Lima Barreto a mensagem do

seu apostolado lelgo, numa
palavra, da sua missao de
escritor, esforcando-se por se
comunlcar “em uma llngua

lnteleglvel a todos, para que
todos possam chegar facilmente
a compreensao daqullo que a
que cheguel através de tantas
angdstias. No mundo, nao ha
certezas, nem mesmo em
geometria; e, se alguma ha, é
aquela que esta nos
Evangelhos: amal-vos uns aos
ounosW
E concluindo: "Para atlngir

tao alto escopo, tudo serve; e,
como Sao Francisco Xavier,

todos nos, que andamos em
missao entre hlndus, separados
em castas hostis, entre malaios
ferozes e pértidos, entre
japoneses que se guerrelam
feudalmente; todos nos, dizia
eu, so devemos ter a divisa do
Sanlo: Amplius! Amplius! Sim,

sempre mais longe!"
Sob este signo de fé e de
esperanca, inaugura-se a

Semana da Cultura Negra, que
tem Lima Barreto como seu
patrono.
Francisco de Assis Barbosa é membro da
Academia Brasileira de Lerras e Diretor da
Fundacao Casa dc Rui Barbosa. (Conferéncia
Pronunciada na FCRB, em l9l3l88, na abertura
da Semana da Cultura Negra).
7
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UM NOVO-CIN EMA:

Pequeno Universo
em Expansao
I

Rogério Sganzerla
rise é crise... Crise do
cruzeiro (custoso e sem
valor) argumento ou do
lnconsciente coletivo?
Dlstrlbuicao é 0 problema e a
solucao ao mesmo tempo... Nao
quero ser teorlco mas é preciso
ser sincero, pols alguém melhor
ja disse: “a prlmeira lei da
Hlstoria é nao ousar mentir; a
segunda, nao temer dlzer toda a
verdade"... (Leao XIII).

Sem mudar de assunto:
reprogramar e redlstrlbulr (a
lnformacao a 24 quadros por
segundo) é preclso, sim... De
repente, um fllme de cinema (e
nao somente fita, celulolde,

acetato) - mais que uma
surpresa ou diversao sem
compromisso - se torna um
ponto de reencontro do ser
senslvel conslgo mesmo. E por
at vai. Ou por outra: replto que
nao quero ser teorlco mas é
preciso ser sincero. E senslvel
ao movlmento cinematograflco
signllica dlferenciar 0 joio do
lrlgo, o produto de
Iivre-exportacao poétlca em
contraposicao ao subproduto
colonlzado, a invencao versus a

desenfreado da televisao e da
publicidade pesslmamente
exercido pelos chefetes locais.
Ja existe um problema
nacional: a idiotia aprlslona o
lnconsciente coletivo da mesma
forma que certas administracoes
passadas sumariamente
poderlam ser dellinidas como
verdadeiras penitenciarias do
acetato, pois tentavam eternlzar
um feudo recheado de prémios
para seus pares... e castlgos
lnlustos para os demals. No
caso destes tlltlmos, as vezes,
se situavam os melhores
representantes de uma tradicao
revoluoionarla de dignidade e
profissionallsmo exemplar.
Asslm, Lima Barreto morreu de
fome, sem funcionalizar seus
rotelros, enquanto a boca do

llxo chafurdava na violéncia
sexual e a vlla madalena so
transiormava no paralso dos
parasites amadores. Alberto

Cavalcanti foi expulso
novamente e o cinema brasllelro
generalizou o lixo, sem refletir
sobre essa fracao do
subdesenvolvlmento. O
primarismo avancou e os

|
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cineastas julgavam “fazer
cinema" quando na verdade nao
saiam de uma reles imitacao
malleita do subproduto
televislvo... Desse jeito a
periferia nao quer salr da

perlferia e esse equlvoco so
pode ser desfelto corn fllmes de
valor, afirmativos e decisivos,
minando por dentro a
mediocrldade quase
generalizada pela reduzlda
producao.

Depois do enviesado samba
operistico "Opera do Malandro",
Ruy Guerra optou pela
depuracao transversal de llnhas
e formas cada vez mais
insinuantes, em tons “fauve",

——

—
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Brasil) é um llbelo politico sem
ser manifesto obvio contra a

humilhacao do homem pelo
homem e a distancia entre as

vltlmas de uma colonizacao

impiedosa, digladiando-os entre

si...
A dignidade da interpretacao,

o detalhlsmo alucinante de um
otlmo perfil de época de Ney

Latorraca e a preclsao da “mise
en scene" suntuosa, conferem
valores permanentes a essa
obra-prlma da dellcadeza total,
valorizada em tom grave, em
solene e constante elaboracao

definindo 0 ator através do

destino individual determlnado

ja dissemos, o realizador nao é
um débil mental e o mais
surpreendente é o fato de que o

lmpério do cenarlo.
Como Malle, Bresson e
Losey, justapoe com iirmeza o

pelo historlco coletivo. Solidao
atetlva e desilusao social no
Equadon
A um passo da alegoria, o
fllme-objeto fundamenta-se na
liberdade controlada do ator sujelto e objeto de toda

fllme mais brasllelro da

temporada seja assinado por um
mocambicano (parece que os

natlvos estao dormindo,

lnconscientes das possibilldades
de um cinema autentlcamente...
brasllelro que, por sua funcao
de trabalho exaustlvo de livre
acumulacao de dados sobre

transformacao dramatic-a e

sobretudo na lenta
transiormacao da relagao entre
os personagens, em Parati,
1893... sem pecados.

nossa realidade, dirigem-se a

um lnternaclonalismo criador).

Ha que recuperar o terreno
perdldo com projetos bem

Mals uma vez o cinema
testemunha a humilhacao e o
sadismo das classes, mais ou

menos favorecldas pelo slstema

de Babilonla, no qulntal da
America.
“A Bela Palomera" (alem de
jola efetlvamente rara, uma

fundamentados.
Diante do inglorio veiculo
naclonal e suas vicissitudes
agravadas por manipulacao

(restrita a um feudo dedicado a
propria mobilidade social) so ha

uma salda honrosa: valorizar as

equacao dramatlca insinuante,
lembranca de um cinema de

origens e reencontrar suas
verdades negadas pela opressao
cllentellsticaz a inquletacao e a

qualidade lnternacional ja feito

e ainda a ser reativado no

espontaneidade sao hoje, mais
que nunca, as pedras angulares

Exemplares naclonals,
consideravelmente instaveis,
por facetas insuspeitadas de
nossa realidade, mais forte que
o cinema. Quase sempre nao ha
avaliacao interna, conscléncla
profissional ou uma critica
nacional. La fora somos
interessantes ao ptiblico

—

lnterna. Um bom fllme tem vida
propria, respira e faz os tlpos
viverem...
Como vlmos, nao se trata do
primarismo metafixo ou da
metalinguagem manjada: como

convencao.

confirmam 0 lnteresse critico

—

de um verdadeiro cinema
,- .4 (_..
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popular e voltado a todos os
tempos (passado, presente,

5'

futuro) de nossa desvalorizada
tradlcao revoluoionarla.
Chega de subserviéncia e
concorréncla retrograde. Nao
podemos entregar o destino

If;
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audiovisual desse pals

'rQ

exigente. Aqul dentro,
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slstematlcamente alljados pelo
slstema de exploracao
subcomercial, protestamos
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a sua propria sorte (sorte? so se
for do proprlo “coro dos
contentes"...), sob pena de

contra a antlcarrelra de fllmes

relegar a nacao ao quinto piano
cultural e a humilhacao do
espectador maltratado como

pela lnépcia tradlclonal. Pelo

retardado mental.
lmposslvel negar a

sonegados e marginallzados

menos isso o pobllco esta
cansado de saber: os bons
formadores de novas formas nao
sao slstematlcamente

masoquistas, como lnslstem as
formulas cllentelistlcas
cultuadas pelo inlmlgo ntimero
i um da lntellgénciaz 0 consumo
0

I

necessidade de mudanca das
condlcoes de exerciclo do

I“/’.:$(q~_

.

veiculo. A matéria-prima dessa

ll)

superacao é a crlativldade, base

do novo cinema.

u

Rogério Sganzerla é jornalista c cineasta
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A Coluna Prestes
em lguatemi
Luiz Guilherme Jrinior

“Quero descobrir e revelar a face obscure, aquela que foi varriala dos
compéndios de Hisroria’ ’. Jorge Amado, em “Tocaia Grande"

m comocos de maio de

fillies e netos dos que. ja

1925, a Coluna Prestes,

taleceram,;e%e op_llnil:ao é

no inicio do seu périplo

unanlme:
a Coluna
Prestes fol urn
Os livros lma{is»co'rrsul'tados
sobre a Coluna sao os do
Nelson Werneck Sodre ("A
Coluna Prestes", Ed. Civilizacao
Brasilelra), Jorge Amado ("O
Cavalelro da Esperanca",
Distribuldora Record) e
Lourenco Moreira Lima (“A
Coluna Prestes - Marches e

pelo Brasil, entrou em
terras naclonals, vinda do

Paraguai, pelo extremo
meridional do Mato Grosso do
Sul, acampando varios dias em

lguatemi, entao chamada
Sacarao (em guarani, sacarao é
0 nome do um osso da pate
dlantelra dos bovinos).
Entrevlstando os ploneiros e os
moradores mais antlgos deste
lugar, colhemos narrativaS
interessantes sobre esse fato,

Combates", Edltora
Alta-Omega), este r.-‘iltimo
bastante detalhado, pois o autor
fol secretarlo dos
revoluclonarios, tendo
acompanhado toda a sua longa
marcha. Racapitulemos o seu
trajeto até 3 chiegaidia nestas
paragens.

que apresentamos neste
desvalloso artigo. Oual teria

sido, de maneira geral, a
impressao causada pela
passagem dos revoltosos, como
entao se denominavam, neste
pequeno lugarejo, que a época
possuia apenas uma vendinha
(um bollcho, no falar
sul-mato-grossense) e dez ou
doze ranchos de talpa e capim?
Nao fol das melhores.
“Espalharam-so como formigas",
no dlzer de alguns, ou “como

O movlmento teve liilcio em 5

do julho do 1924. em-sate Paulo,
com a rebellao mllitar
capl tanoada pelo I Mareehal

lsidoro Dias Lopes; cercados
pelas forcas govemlstas do
Presldente Artur Bemardes, os
revoltosos suportam
bombardelos sucessivos até 28

praga de gafanhotos", segundo

outros, roubando, saqueando e

do julho, quando abandonam a
capital, seguindo por ferrovla,
alcancando Bauru e do la, ainda

forcando os habitantes a fugir

ou a entregar o pouco que
tinham. Tal comportamento esta

pela E.F. Sorocabana, ate as
barrancas do rlo Parana.
Malogrando uma tentativa do
tomada da cidade de Trés
Lagoas, invertem a sua dlregao,
descendo 0 Parana até Guaira,
onde desembarcam ei formam
uma frente do combate que val
do rlo Piquiri, ao norte, ate o rio

em flagrante desacordo com o
que e descrito nos livros mais
conhecidos sobre a Coluna, mas
nao ha possibilidade de erro ou
ma-lo: conferimos as
lnformacoes com pratlcamente

todos os moradores
sobreviventes, e ainda com os
i
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lguacu, ao sul, dando as costas
ao rlo Parana, a oeste, e
afrontando a serra de Medeiros
a leste, onde se iocaliza 0
grosso das tropas legallstas. A
frente so estende por 600
quilometros, e sao trés mil
rebeldes a enfrontar doze mil
soldados governlstas,
comandados pelo célebre
General Candido Mariano da
Silva Rondon.
Em fins do outubro de 1924,
explodlu a rovolucao no Rio
Grande do Sul; dos varios
caudilhos que pegaram em
armas, em dezembro desse ano,

Z
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Janeiro. Miguel Costa era o
comandante e Prestes o Chefe
do Estado-Maior; lsldoro
retirou-se para a Argentina.
Como supusessem os
revoltosos, corretamente alias,
que a margem dlrelta do rlo
Parana estivesse bloqueada
pelos bernardistas, resolveram
passar para o Paraguai e
atravessar a pé um trecho de
125 quilometros, desde o Puerto

Adela, fronteiro a Porto Mendes,
até a serra do Maracaju, que é a

dlvlsa seca entre o Brasil e o
Paragual; reentraram no Brasil a
30 de abrll do 1925, tendo a

vanguarda das tropas cruzado 0
rlo lguatemi, afluente do

Parana, nesse mesmo dia, no
local chamado Porto Lindo,
onde hoje existe um aldeamento
indigena mantido pela FUNAI.

Nesse momento contava a forca
revoluoionarla com mil e

qulnhentos combatentes.
Aqul cedemos a palavra a

somente Luiz Carlos Prestes,

Jorge Amado ("O Cavalelro da

militar do "carreira, contlnuava
combatendo; abandonou o Rio
Grande do Sul, passando por

Esporanca", cap. 13): "A tropa
revoluoionarla aprosentava um
quadro de espetacular mlséria.
Os homens sujos, barbados.

Santa Catarina, atingindo 0
Parana e conseguindo fazer a

juncao com as forcas do lsidoro
e Miguel Costa na regiao do

lguacu; pagou por este brllhante
feito de armas, todavia, um alto
preco, pois seus efetlvos, que
eram do dois mil combatentes
ao iniciar a revolucao, chegaram
a Foz do lguacu reduzldos a
oltocentos revolucionarios.
Finalmente, no acantonamento

de Santa Helena, no Parana, a
14 do abrll de 1925, fundiam-so

as brigadas gaocha e paulista e
flcava constltuida a forca que
passarla a Historia com o nome

de Coluna Prestes, tendo os
chefes revoltosos decldido
romper 0 cerco em direcao
oeste e marchar para o interior
do Brasil conquistando adesoes
para o seu objetivo final de
depor o presidente Bernardes, ja

que de imediato nao era
possivel uma campanha direta
contra Sao Paulo e o Rio do

cabeludos, vestidos llteralmente

do farrapos, calcados com
sobras do sapatos, magros e
tresnoitados." E Lourenco
Moreira Lima completa ("A
Coluna Prestes", pag. 135): "Ao
entrarmos em Mato Grosso,
comecaram a melhorar nossas

condlcoes. A quantldade imensa
do gado, mate e outros recursos
all exlstentes forneceram boa
allmentacao aqueles homens
que ha tanto tempo passavam
mlseravelmente. Além disso,

prlnclplamos a vestir, calcar e
montar a tropa."
No dia 1‘-’ de maio de 1925
chegava a vanguarda a

lguatemi, chamada na época,
como ja dissemos, Sacarao;

embora o grosso da coluna
tivesse deixado o lugar no dia 8
desse més, os combatentes da
retaguarda e alguns elementos
extraviados ainda se demoraram

por aqui durante mais uns dez
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dias. Nos livros mencionados
acima, o nome do local aparece
mudado para Sacaro ou Zacaro,
que é provavelmente como os
ouvidos paulistas e gaochos
entendiam o nosso falar
acastelhanado "Sacaron".
Aqul chegando, os prestistas
inauguraram o reinado do terror,
pois tinham a forca e servlam-so
dela a vontade. Naquela apoca,
a populacao do povoado nao
devia ultrapassar cinqiienta ou
sessenta habitantes, e as
fazendas vlzlnhas apenas
triplicavam esse nillmero; quase
dois tercos compunham-se do
mulheres, velhos e crlancas; nao
havia por aqui tropa governista,
que foi apanhada de
surpresa, pois esperava 0
desembarque dos rebeldes mais
ao norte, no porto D. Carlos,
quase em frente a Gualra, tendo
sido impedidos de chegar ao
Sacarao pelo batalhao
revolucionarlo Cordelro do
Farias, o qual nao permitiu que
os legallstas atacassem o flanco

sobrou foi dado aos cavalosz
estes, por seu turno, foram
roubados em massa das
fazendas vizinhas, bem como
gado, que multas vezes era
abatido a tiro e carneado no
local; com 0 passar dos dias, os
rebeldes tiravam apenas as
costelas para churrasquear e
delxavam o resto para os
urubus. Os poucos movels eram

arrastados para as cozinhas e
transformados em lenha; as
armas e municoes que nao

estivessem bem escondldas
eram tomadas; respeitou-se,
porém, 0 pudor e a vida: nao ha
relato do estupros nem
assasslnatos durante o tempo
em que aqui estiveram os
revoltosos.
Narra Lourenco Moreira Lima

que os cavalos, gado, armas e
municoes eram confiscados
mediante uma requisicao
escrita, pela qual os
revolucionarios so
comprometiam a ressarclr os
proprletarios através da Unlao;

direito da Coluna; as armas com

todavia, aqui eles nao tlveram

que a populacao contava eram
apenas revolveres e esplngardas
do caca, intiteis contra um
adversario que dispunha de
luzis, metralhadoras e até
artilharla (pouco mais tarde,
Prestes ordenou que os canhoes
fossem abandonados, pois
atolavam freqtlentemente e Ihe

essa delicadeza: simplesmente

estorvavam a marcha). O povo

nem sequer tentou esbocar
reacao; os que puderam,
fuglram, uns para o Paraguai,
proximas, Amambai (120 km) e

Ponta Pora (230 km), outros,
flnalmente, para as matas
proxlmas, onde asslstiram
impotentes ao saque do seus
poucos bens.
O tinico armazém do
povoado, mencionado
anteriormente, foi
completamente depenado: dez
toneladas do arroz foram
dlstribuidas entre os
revolucionarios; como era muito
arroz para pouca gente, 0 que

L-

do ladroes do gado que vlnham
do Paragual, os famosos

cruzaram com um caminhao do

“cuatreros", que logo apos a

soldados do 179 Batalhao de
Cacadores do Ponta Pora, aos
quais avisaram da presence dos
revoltosos, lnslstlndo em que os
soldados nao procurassem
enfrenta-los, pois nao chegavam
a clnqiienta homens. Os

passagem da Coluna
arrebanharam as cabecas que

esse gado.

militares nao deram ouvidos aos
avisos e segulram em frente.

esconderam no mato nao

Nao deu outra: poucas horas
depois os fugitivos ouviram a
fuzilaria do combate que se
travava na Panchlta: o

if
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ao so retirarem, deixaram os
habitantes desarmados, o que
facilitou a vida das quadrilhas

restavam e levaram-nas

tranqlillamente para um
esconderijo. Mals tarde os
moradores consegulram reaver
Mesmo os habitantes que so
tlveram multa sorte, pois como
preclsavam cozinhar para

comer, os revoltosos os

(250 homens) encontrara-se com

cavalo, pediu-Ihe que nao o
flzosse, pols o animal era o seu
melhor auxillar na lida com as
poucas vaqulnhas do corte e do

-

.lolte que possuia. O soldado
respondeudhez

- Seu Pedro, o cavalo ja é

falta. sem dar a menor
satisfacao. Do bolicho
mencionado so escapou um
molnho do ferro do moer milho,
talvez por ser muito pesado;
todo 0 restante, lncluindo
balcoes e prateleiras, foi
roubado ou destruido; uma das

—~

roupas e armas; e, o que é plor,

os soldados, dos quais a
maioria morreu, e alguns poucos
foram aprisionados. No relatorlo
olicial, o regimento Joao Alberto

Joao Alberto Lins do Barros

servlram-so do que lhes fazla

"para servir de exemplo",
porque o seu morador possuia
balas de fuzil guardadas, o que,
segundo os revoltosos, provava
ser ele um espiao do governo...
O morador em questao fuglu
para o Paraguai com a esposa
em adlantado estado do
gestacao, e a crianca acabou
nascendo em territorio
paraguaio. Com eles foram mais
duas ou trés famlllas, as que
puderam carregar alguns trastes
em carros do boi, lormando uma
triste e sobressaltada caravana,
que fellzmente chegou ao
Paraguai sem novldades; alguns

vasculharam tudo em busca de
alimento, calcado, montaria,

locallzavam pela lumaca. Um
dos iguatemienses, desesperado
ao ver um soldado prestista
passar a mao em seu onlco

regimento revolucionarlo de

meu. Mas, como 0 senhor
necesslta do um animal, eu

i—ﬂ
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concordo em vendé-lo. O que 0
senhor possui para dar em

troca?
Matutando um pouco, Pedro
respondeu-lhe que tinha um

revolver Smith 8- Wesson com

casas do povoado foi queimada,

outros para as cidades mais

IL? _

de seus partlclpantes ainda
estao vivos e se recordam das
péssimas condlcoes da jornada,
com criancas e velhos gemendo
nos sacolejantes carretoes. No
camlnho, pouco depois de
passarem por um pouso de
tropa chamado Panchita,

competente municao, e que

poderla barganha-lo polo
quadropede. O revolucionarlo
aceltou a proposta, foram ver a

narrou que derrotara o 179 BC
na Panchita, ocasionando-Ihe
umas trinta mortes, deixando
subentendido que onfrentara
todo o batalhao, o que nao era
verdade, pois um batalhao conta
com 600 a 800 homens, e a

forca que lutou contra os
revolucionarios nao possuia
mais de 50 soldados, como
dlssemos acima.
Durante o tempo que aqui
estiveram, os revoltosos
1*
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arma, experimentou-a, eloglou o
seu bom funclonamento,
conversou um pouco mais e
dlsso afinal:
- Bom, seu Pedro:
ultlmamente (quer dlzer, para
encerrar o assunto), eu vou iicar

com o cavalo e o revolver. Multo
obrigado, e passar bom...
Luiz Guilhemre Jonior 6 médico e escritor. O

autor agradece os depoimentos das seguintcs
pessoas: Sra. Lila F. Waloszek, Srs. Francisco
Fernandes, Lindolfo Farias, Denir Martins,

Vitoriano Chaparro, Militao Batista, Claro
Nogueira e Erocy A. Moreira.
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Qorpo Santo em Duas Fases
Lothar Hesse]
uanto mais distanciado
no tempo, mais
suscetfvel esta nosso
pobre Qorpo Santo
sujelto a visoes e aprcciagoes
distorcidas. “Pobre Qorpo
Santo”, digo ma], antes dissesse
“rico Qorpo Santo", eis que,
mesmo passando por uma fase
sombria ao final, soube
conservar um bom cabedal de
bens, como se pode observar no
inventario de bens que deixou;
entre outros sete casas no centro

observou e examinou o corpo e
a alma dc Qorpo Santo:
“Atesto que da observagao
atenta e assidua que tenho feito
ao sr. Jose Joaquim de Qampos
Leao Qorpo Santo, tenho
concluido que, a nao ser alguma
exaltagao cerebral, com
pequenos e raros desvios da
inteligéncia sobre certos
assuntos, nada indica em seu
organismo um estado morbido.
A desordem que, segundo penso,
existe no orgao principal do
aparelho da inervagao,
conquanto traduzida por
fenomenos significativos,
todavia exige para ser bem
apreciado, de apurado exame
dos atos do sr. Qorpo Santo e de
prolongada conversagao com ele
entretida e habilmente dirigida.
Atesto também que, longe de
haver vantagem de qualquer
ordem que seja, na conservagzio

de Porto Alegre (duas das quais
assobradadas) uma em Triunfo e
um terreno no Menino Deus.
Quem dos intelectuais
atualmente viventes atingira at
hora final um rol de bens
analogo‘?
O estranho teatrologo natural
do Triunfo, pelos resultados,
parece ter estado, durante a
maior parte da vida, muito
lticido.
O cronista Aquiles Porto
Alegre (l848—l926) que 0
conhcceu pessoalrnente, refere
que depois do fracasso de seu
jornalismo e de sua poesia,
“Qorpo Santo foi dc desilusao
em desilusao, de queda em
queda, e desapareceu envolto
numa capa de ridfculo, porque
foi um D. Quixote sem
Dulcinéia. (...) Teve durante
anos uma escola na cidade do
Alegrete. A1’ foram seus alunos
o dr. Alvaro Nunes Pereira, o
dr. Adriano Ribeiro e outros
homens de valor. Quando ele
faleceu, acompanharam-no até o

estabelecimento de satide, pelo
contrario, a privagﬁo da sua
liberdade, contrariedades por
que tem passado, e sobretudo a
idéia que tanto o compunge, de
que o conservam recluso, porque
o julgam um louco nocivo, sao
causas muito poderosas que
podem agravar o seu incomodo,
o qual no grau em que esta, nao
0 priva dc cuidar em sua
famflia, nos seus negocios e
interesses, utilmente
aproveitando a sua inteligéncia
e educagao bastante
aproveitaveis. O referido é
verdade, o juro em fé do meu

ccmité.rio."‘ 1)

grau académico. Rio de Janeiro,

A pedra do meio de seu
caminho chamava-se “dr.
Antonio Correia de Oliveira",
um juiz de orfaos suplente; nao
se conformava com os laudos
médicos, tanto de Porto Alegre

deste senhor em urn

19 de maio de 1868 — dr. Joao
Vicente Torres Homem." (Um

dos membros peritos da Junta.)
E admissfvel que a pressao
exercida pelo juiz de orfao
suplente sobre Qorpo Santo

como do Rio de Janeiro.
Mas que diziarn os médicos?

Leia-se o seguinte documento
que, intrinsecamentc, recomenda

(ll P()R'l'O ALEGRE, Aquiles. A
Sombra du Arvores. Porto Alegre,
Livraria Selhach de J. R. da Fonseca

a Junta Médica que por 48 dias

& Cia., 1923, pigs. 96/97.
(2) op. ctt., pigs. ‘)4/96.

fosse transferéncia da pressao
da socledade provinciana da
época. E obvio que esta nao
veria com bons olhos a quem,
subversivamente, ousava mexer
até no solido ediffcio da
ortografia vigente. Como abolir
o w? o y? o u do dfgrafo qu‘?
E no entanto os princfpios
que o inovador invocava para
tanto, nao eram de cérebro
insano:
- 0 que se pode fazer com
menos, nao se dove fazer com
mais.
—- A civilizagio moderna é
mais devida 5 derrubada dc
erros antigos que a descobertas
de verdades novas.
De outra parte, que notfcias
nos déo seus contemporéineos‘?
Parece-nos que o mais amplo
e o mais isento retrato que dele
se tem, é ainda o do benemérito
Aquiles:

“Era alto, magro, moreno, de
uma palidez de morte. Usava a
cabeleira comprida, como os
velhos artistas da Renascenca.
Trajava calgas brancas,
sobrecasaca preta, toda abotoada
como uma farda, bengala grossa
para afugentar os caes, e chapéu
alto, de seda lustroso.
Andava sempre, na rua,
apressado como se fosse tirar o
pai da forca.
Fora muitos anos
mestre-escola da roga, mas com
certo preparo nao vulgar, que o
punha em destaque.
Tornou muito ao sério as suas
obrigagoes, cumprindo
religiosamente os seus devercs.
Por onde andou, deixou bom
nome pela sua conduta
irrepreensfvel, nao so na vida
intima, como no cargo que
exercia.
Nos tiltimos anos ja nao
regulava com acerto. Deu lhe a
mania para fazer versos de pé
quebrado, e sem nexo (...)
Era todo metido a aparecer
nos jornais ainda mesmo que a

sua colaboragao custasse
dinheiro. O que queria era ver o
seu nome em letra de forma. Era
uma mania como outra qualquer.

(---)
Os que conheceram de perto o
Qorpo Santo, desde o tempo em

que regia uma aula ptiblica,
falam dele nos melhores termos, p
nao so quanto a sua competéncia ,
como velho mestre, mas também
quanto aos seus sentimentos.
Nao tinha rasgos de
generosidade, porque nao os
podia ter, mas scrvia sempre os
pequenos nos seus apuros,
procurando ocultar a todos, os
beneffcios que fazia.
Era simples, modcsto e bom.
buscando espalhar o bem ao
redor de si, sem alarde.
Quando a luz da razao se

apagou no seu cérebro,
tornou-se cntao tristonho,
taciturno, fugindo da
convivéncia dos mais. Sentia-se
bem so, na solidao, a fumar o
seu cigarro de palha com fumo
crioulo.

E passava, assim, horas e
horas, completamente estranho a
tudo que o cercava, na
indiferenga da sua desgraga." I3)
Por tudo isso, como niio
louvar o empenho de uma
pléiade de homens, de letras ou

de teatro (entre os quais o seu
descobridor, no sentido
cabralino do termo, Anibal
Damasceno Ferreira), em trazer

a luz esse vulto singular, esse
“Quixote sem Dulcinéia“, como
o chamou Aquiles?
Em verdade, o que se vem
praticando nos tiltimos tempos
nao é somente dar a Qorpo
Santo 0 que é dc Qorpo Santo,
mas também, e principalmente,
incorporar a fragil dramaturgia
brasileira do século XIX, uma
figura de inusitado relevo, com
refulgéncias proprias.
___i_.__i
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Artesanato em estopa — Paraiba

2 — Salvador - BA
Independéncia da Bahia. Data magna

com festa cfvico-popular, alvorada
dc sinos nas igrejas, celcbragéio de
Te-Deum na Catedral Basilica,

dcsﬁle civico com participagao de
carros alegoricos, batalhoes das
Forgas Annadas, colégios oficiais e
particulares, sindicatos, autoridades
civis e militares e o povo em geral.
Fonte: Calcndarios de Festas

8 — Sergipe
Emancipagao Polftica de Sergipc
Ato comemorativo da Carta Régia de
8 dc julho dc I820 ao Conde Palma,

Govemador e Capitao-General da
Capitania da Bahia que “iscntava“
Sergipe, absolutamente da sujcicao
em quc cntao tinha estado aquele
Governo.
_
Fonte: Calendfmo de
Eventos1EMSl-QTUR

Populares1BAHlATURSA
I6 - Recife - PE

JULHO

Datas comemorativas
no més de julho

I a 30 - Mosqueiro - Belém-PA
Festa de Veréio
Promogéio: Secretaria Municipal de
Educagao e Cultura ~— SEMEC
Fonte: Calendario de
Eventos/PARATUR

2 - diado Hospital

Decreto n9 50.311/61

2 - Dia do Bombeiro
Decreto n‘-1' 35.309154

Abertura da temporada de verao com
eventos de carater artfstico, cultura],
esportivo e recreativo.
Promogao: Secretarla dc

T
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dos Guimaraes
Promogaoz SEC da Prefeitura
Municipal
Fonte: Calendzirio de
Eventos/TUROESTE

Fonte: Calendério de

Eventos/MARATUR
7

_‘

'

Festa dc Sao Tiago
Festa tradicional que revive
episddios da batalha entre Mouros e
Qristaos. em terras da Mauritania, na

I9 a 2/8 — Chapada dos
Guimaraes - MT
V Festival dc lnvemo da Chapada

Montagem do cspetaculo
comemorativo ao aniversario dc
Artur Azevedo
Local: Teatro Artur Azevedo

Parnafba.
Fonte: Calendario de
Eventos/PIEMTUR

16 a 25 - Macapa - AP

DETURIAP

7 - Sao Luis — MA

Cultura1FAGEPl/Prefeilura de

Aniverszirio do Maracatu “Estrela
Brilhantc"
Alvorada festiva, toques dc clarins e
salvas.
Forte: (‘alcndario de
Eventos1EMPETUR

Africa.
Fonte: Calendario de Eventos do

I a 31 - Parnaiba — PI

Decreto n9 48.630160
___

festa religiosa que homenageia

Nossa Senhora do Rosario.
Fonte: Calendario Turfstico
EMBRATUR 88

Eventos/PRTUR

2s - Dia do Agricultor
F

seus folguedos no subtirbio da

cidade e muitas vezes eram proibidos
pelas autoridades, por causa de
abusos cometidos. Esses folguedos
deram origem as dangas folcloricas a
partir dos catupés e anexaram-se £1

Fonte: Calendéirio de

l9 -- Dia da Caridade
Lei n9 5.063166
25 - Dia do Motorista
Lei n9 5.032/66
25 — Dia do Colono
Lei n9 5.496168

I

quando os cscravos organizavam

Promogao: Comissao de Turismo
lntegrado-Nordeste

mento

I

Tradicional e popular, a ocorréncia
dessa festa data do Século XVII]

Festival de Inverno

Decreto n9 53.967164

i

Festa do Rosario

I a 30 - Campina Grande - PB

9 - Dia do Soldado Constitucionalista
Lei n9 1.547178
13 - Dia do Engenheiro de Sanca-

I~'*

2a3 - Serro-MG

7
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