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}{EDITORIAL

2020 foi um ano atípico, fora de qualquer curva
e projeção. Um vírus desconhecido e letal. Uma pan-
demia. Medidas necessárias de isolamento social e
confinamento. O que resultou diretamente em im-
pacto econômico para a cadeira produtiva cultural
potiguar, como em todo o Brasil. Com a impossibili-
dade de shows musicais, exposições, lançamentos de
livros, artistas e produtores se viram em uma situação
delicada, além de ter que se reinventar artística e eco-
nomicamente.

Apesar disso o que percebemos é que a cadeia
produtiva cultural potiguar resistiu! Com lives, lan-
çamentos e exposições virtuais, apoios colaborativos.
Enfim, a cultura norte-riograndense não parou neste
ano pandêmico e isso deve e será registrado.

E cabe registrar também o papel da Fundação
José Augusto no tocante tanto aos editais de apoio a
artistas ainda no começo da pandemia e agora na reta
final do ano à elaboração das normas para repasse

dos recursos da Lei Aldir Blanc, para auxílio a artis-
tas e fomento a produções culturais.

Esta edição da Galo celebra, portanto, essa re-
sistência cultural. Necessária. Visível. 

E celebra também datas culturais, marcantes,
efemérides, como os 60 anos do artista plástico Assis
Marinho, cuja obra ilustra a capa desta edição; os 80
anos do escritor e poeta Nei Leandro de Castro, que
atualmente reside no Rio de Janeiro; Os 210 anos do
nascimento de Nisia Floresta; Os 90 anos de Lenine
Pinto (in memoriam); os centenários de nascimento
de Vingt-Un Rosado e Raimundo Soares de Brito, o
Raibrito (ambos in memoriam). 

Também nesta Galo, reportagens sobre temas
diversos (Literatura negra feminina, Mártires de
Uruaçu e Cunhaú, flipAut!), além de ensaios, artigos,
crônicas e poesias. 

E um registro necessário e emocionado; ao
fazer a lista dos autores e autoras a quem pedir cola-
boração em forma de poesia ou conto, um dos pri-
meiros da lista que contatei foi o escritor, poeta e
dramaturgo Júnior Dalberto. Sempre gentil e aten-
cioso, prometeu mandar o texto dele em poucos dias.
Assinalei que não havia pressa, que o prazo era elás-
tico. Ele respondeu que preferia mandar logo e dois
dias depois, assim o fez, remetendo um conto exce-
lente, que abre esta edição. Dias depois de ter me en-
viado, eu soube que Junior havia sido internado com
Covid-19 e quinze dias depois partiu, para tristeza e
saudade da família, leitores e muitos amigos. Sim,
Júnior, eu estava errado e você certo: havia pressa,
sim. De viver e criar. Onde estiver, lendo estas mal
traçadas linhas, receba de mim e de todos que fizeram
esta revista nosso agradecimento pela sua obra, seu
legado, sua vida de generosidades e afetos. Essa edi-
ção da Galo, é para você, amigo. E um dia em algum
lugar a gente bebe o vinho que tanto combinamos e
que nunca aconteceu. Obrigado por tudo! 

CEFAS CARVALHO

Ano de
pandemia,
dores, perdas e
de resistência
cultural
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}{ CONTO

JÚNIOR DALBERTO

Apesar da chuva torrencial da noite
anterior que inundou consideravel-
mente as ruas e os canais de Ams-
terdã, um grupo de estrangeiros

confirmou presença e fez o seu desjejum no Café Es-
cape, na praça central da cidade. O inverno veio ri-
goroso e transformou aquela manhã de novembro
numa extensão da madrugada, trazendo frio intenso
e a escuridão característica da estação.

- Vamos? Pergunta mascarada para um co-
mando que revela sutilmente a uma ordem emitida
pela autoridade da ocasião, o jovem cirurgião
Dr.Tulp, que fez todos os presentes no recinto se le-
vantarem instantaneamente e o acompanhasse.

Havia vários criados uniformizados, na porta
do café, posicionando enormes e escuros guarda-chu-
vas a espera de seus senhores para protegê-los da
garoa, que insistia em cair e acompanhá-los durante a
curta caminhada que tinha como destino um pequeno
teatro, localizado a poucos metros do estabeleci-
mento, e já estava preparado com os devidos aparatos
técnicos para a tão esperada intervenção. A atmosfera
mórbida do lugar foi agravada por um cadáver des-
pido sobre uma mesa de carvalho no centro do palco,
cercado por algumas cadeiras vazias, um livro aberto
a seus pés com gravuras de corpos dissecados, além
de três painéis pintados com traços que remetiam a
uma sala abobada escura com uma papeleta ao fundo
datada de 1632, dando a impressão que a cena se tra-
tava de uma espécie de laboratório da época. 

O espaço total do tablado foi reduzido a um pe-
queno cenário em volta do defunto, enquanto a um
metro de distância da boca de cena se encontrava

uma das figuras mais respeitadas daquela região, um
jovem pintor holandês em fase de ascensão nas prin-
cipais capitais da Europa e fora convocado naquela
ocasião para reproduzir uma aula privada de anato-
mia do Dr. Tulp, patrocinada por um grupo restrito
de aristocratas apreciadores das artes plásticas. O re-
gistro da cena seria pintado sobre uma tela já insta-
lada no cavalete de madeira e o ambiente iluminado
por um vasto arsenal de velas acesas que também mi-
nimizariam a sensação gélida do lugar. Enquanto os
modelos se colocavam em posição para o início da
intervenção sob os cuidados do Dr. Tulp, o pintor
conferia suas ferramentas. 

A primeira orientação do artista foi que, os sete
presentes na cena com exceção do dr. Tulp curvem-
se sobre o cadáver e mirem o seu braço dissecado. A
inspiração e maestria no manuseio de paletas, tintas
e pincéis já tomavam conta do jovem Rembrandt
desde a primeira pincelada. Em seguida, o Dr. Tulp
sentou-se ao lado do cadáver com uma tesoura cirúr-
gica na mão direita sinalizando que acabara de dis-
secar o braço esquerdo do objeto em estudo,
apontando simultaneamente para o livro aberto,
como se comparasse a semelhança com a literatura.

A lição de 
Anatomia 
do Dr. Tulp
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O clima entre os mecenas não era amistoso, era re-
gado a arrogância, insolência e presunção, cada mi-
nuto juntos era como uma centelha, e o estopim
poderia representar o malogro da obra.

O conde inglês Martin Hughes Kent conhecido
pela sua prepotência e mau humor, entre resmungos
e cacoetes, se recusou a ficar junto a todos, preferindo
ficar de pé e olhar de cima para a cena, ele não era
capaz se abaixar diante de outros que não fosse da
realeza. Sua mente fervilhava de sordidez. 

- Estou quase arrependido de ter aceitado o
convite do Dr. Tulp, está sendo muito penoso parti-
cipar dessa encenação, sinto-me honrado pelo con-
vite, mas, é um preço muito alto para minha pessoa. 

- Nada disso, é para mim,
uma experiência agradável, não
costumo me misturar a outras
classes... puro constrangimento.
Estou considerando levar isso
até o fim somente pelo pedido
de um distinto amigo da rea-
leza, pois só os nobres têm
acesso ao Dr. Tulp. Embora eu
esteja repensando se continuo
ou não a me expor para a obra
desse pintor holandês iniciante,
sinto que devo prosseguir. O
que eu não faço pela influência
da amizade?

- Rembrandt, esse é o seu
nome. Pela cara de hipocrisia
que esse milionário escritor russo Fiodor Romanov
está fazendo diante da dissecação de um reles ladrão,
fingindo um legítimo interesse pelo procedimento,
deve achar que ao final vai comprar e levar a obra ao
seu país, ledo engano. 

- O cadáver ainda está fresco, o odor da po-
breza das ruas ainda exala dele, assim como o mofo
das roupas desses dois italianos da cena, posiciona-
dos bem abaixo do conde inglês. Ninguém os co-
nhece e não sabem porque estão aqui nessa cena. Eles
não se apresentaram, nem o anfitrião os mencionou
a qualquer momento.

- O infeliz deve ter sido enforcado no dia ante-
rior e deve ter custado algumas centenas de florins ao
nobre cirurgião para que pudesse estar ali, naquela
mesa de carvalho envelhecida, compondo a cenogra-
fia de um laboratório escuro. Uma tempestade asso-
lava a cidade naquele momento e isso só aumentava
a tensão entre todos os envolvidos, pois as chances de
uma inundação no teatro era real, como já tinha acon-
tecido com alguns dos canais e ruas no dia anterior.

- O nome do cadáver estava escrito naquele do-

cumento em posse do Thierry Balzac, um dos dois ir-
mãos franceses, proprietários de um hotel em Paris
que leva o seu sobrenome.

- Ridículos ambiciosos! Fingem também um
profundo interesse e curiosidade pela cena, mas nem
quiseram saber o nome desse desafortunado... Mas eu
sei, seu nome é... deixa me ver... Kint, Aris Kint, isso
mesmo, o dono do braço dissecado. Acho que consigo
ler aqui na declaração nas mãos do Thierry Balzac. 

- Deviam ter-lhe arrancado a mão antes de o
enforcar, afinal ele era um ladrão e nada mais justo
do que cortar a mão direita e o levassem sangrando
até o cadafalso, seria radical, um grande espetáculo
em praça pública, afinal, o público adora ver sangue

e corpos estrebuchando no ar.
Mas talvez nessa cidade não
saibam fazer justiça de verdade,
nessa época, se eu não me en-
gano, as ruas da cidade estavam
cheias de prostitutas e viciados
em ópio, cercada de canais
imundos. 

- Nessa hora, a chuva au-
menta e faz um barulho estri-
dente no teto do teatro, todos
ficam temerosos e dá a impres-
são que a qualquer momento
Amsterdã vai ser tomada pelas
águas e esgoto. Contudo, a
linda capital holandesa preza
por extrema beleza com os seus

lindos campos floridos de tulipas.
- Certamente o senhor da ponta estava impa-

ciente e não via a hora de pegar a sua carruagem até
o Porto de Roterdã e voltar o quanto antes para Lon-
dres no navio particular da família.

- Esse aqui com semblante blasé deve estar
pensando: a linda Paris é a melhor cidade do mundo
para se divertir, entretanto, seria ainda mais deslum-
brante se não existissem os franceses. 

- A quem será que o pseudo médico português
dr. Manuel Oliveira acredita que está querendo enga-
nar, olhando com tanta veracidade para o desenho do
braço dissecado no livro na frente aos pés do cadá-
ver? Sabemos que a sua miopia o faz tatear nas ma-
çanetas das portas para poder abri-las, é um perfeito
parvo, esse senhor!

- Quanto mais tempo teremos que passar aqui
nessa sala tão escura? Creio estarmos aqui desde o
desjejum e já se aproxima a hora do pequeno almoço.
Minha mente não para de fervilhar, será que vamos
dar um intervalo para descanso?

- Nossa, o cheiro frio da morte está em todos

}{Nessa hora, a chuva
aumenta e faz um
barulho estridente
no teto do teatro,

todos ficam
temerosos e dá a
impressão que a

qualquer momento
Amsterdã vai ser

tomada pelas águas
e esgoto
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os lugares desse teatro e meus ombros já estão
doendo e a minha perna direita está adormecendo...
mas não vou fraquejar diante desses idiotas, ficarei
até o fim, agora é uma questão de honra, afinal de
contas, eu tenho o puro sangue inglês e por si só, sou
superior, então manterei minha cara de arrogância
diante dessa cena e é assim que quero ser retratado,
distante deles e relativamente próximo a ação, vou
fingir estar atento a tudo, porém, com um olhar de
quem sabe até mais do que o próprio Dr.Nicolaes
Eliaszn, sim, porque alguém aqui que se permite cha-
mar pelo diminuitivo de uma tulipa ao invés do pró-
prio nome de batismo já diz bem quem ele é, e tem
mais, eu conheço muito bem os holandeses, pirateiam
tudo, roubam e afundam nossos navios até hoje, só é
uma pena de não conseguimos provar isso, até acho,
inclusive, que eles seriam capazes de piratear o título
de doutor do senhor Tulp.

- Um verdadeiro moleque que mal saiu das fral-
das, com vinte e poucos
anos e já é considerado o
melhor cirurgião da Ho-
landa? Não posso acreditar
nisso, tem limão demais
nesse chá! Esse talvez seja
o maior motivo porque me
insinuei e me coloquei na
lista de candidatos para esse
retrato, coloquei-me não,
paguei um preço muito alto
para estar aqui, cinco mil li-
bras, esse foi o preço que
cada um dos que estão aqui
pagou para ser pintado pelo
artista plástico da moda. Claro que paguei, paguei por-
que sei que ele vai retratar minha nobreza e a futili-
dade do olhar desses outros estrangeiros para o
mundo, nada mais intrigante do que mostrar a supe-
rioridade da Inglaterra pelas mãos de um pintor ho-
landês. Eu aqui de pé, na minha pose, já estou até mais
alto que o próprio Dr. Tulp, melhor chamá-lo assim e
colocá-lo no seu devido lugar, só é uma pena porque
ele não pronuncia uma única palavra sobre essa tal
aula de anatomia para que eu possa provar minha teo-
ria que ele é uma fraude. Cheguei a estudar meses
sobre a dissecação de cadáveres, desde que recebi o
convite do Dr. Tulp, e queria pôr em xeque o seu título
de doutor, mas com essa cena ridícula e estática, não
tenho chance de investigar e posso dizer que fui eu
quem ficou fora do jogo. Acho que ele tem cara de
tudo, menos de médico, de tudo mesmo, sempre com
esse olhar idiota de senhor da razão... que canastrão,
parece mais a fisionomia imbecil de um feliz e me-
díocre camponês italiano bêbado, chega a me faz rir...

preciso me controlar ou colocarei tudo a perder, estou
me segurando para não dar uma boa gargalhada dessa
pantomina. Daqui consigo a enxergar um pouco a tela
e vejo que ele conseguiu me retratar quase que fiel-
mente, pareço estar bem mais velho do que sou de
fato, mas pretendo arrematar a pintura mesmo assim,
afinal, ninguém aqui possui mais riquezas do que eu,
é uma questão de honra que esse quadro vá comigo
para a Inglaterra, já consigo ver a família real enlou-
quecendo ao ver a minha imagem na tela, melhor do
que ficar exposto em algum museu na Alemanha ou
até mesmo num corredor de hotel desses ratos france-
ses, ou pior que isso, pendurado em um quarto de bor-
del em Amsterdam.

O adolescente Bruno Gabriel só terminou as di-
vagações quando colocou a última peça que faltava no
enorme quebra-cabeça de duas mil peças montado no
chão do seu quarto, uma cópia do famoso quadro “A
lição de Anatomia do Dr. Tulp”. De mente muito fértil

e criativa, desde criança via-
java literalmente nas histo-
rias, costumava criar
mentalmente diálogos e es-
tórias para os personagens
de obras de arte ou livros
que chegavam as suas mãos.
Ao terminar, precisou se le-
vantar para ter uma visão
completa do quadro do pin-
tor barroco Rembrandt, em
seguida, espreguiçou-se e
percebeu que a luz do sol já
invadia as frestas das vene-
zianas da janela de madeira

do seu quarto, então, olhou para o despertador que se
encontrava sobre o criado-mudo e viu que já eram
cinco horas da manhã. Apaixonado por literatura e
pelos pintores renascentistas europeus, Bruno herdou
do seu genitor um gosto refinado pelas artes, que é pro-
fessor de História da Arte numa universidade local.

Ainda bem que era domingo e não teria aula,
pensou. Havia gostado demais de ganhar aquele que-
bra-cabeça de presente de aniversário do tio Fran-
cisco. No ano passado, no aniversário de treze anos
tinha recebido do mesmo tio, um de mil peças que re-
tratava a pintura “Baco” do mestre Caravaggio, e pas-
sou dois dias para completar o jogo. O orgulho era
tão grande que a sua vontade era de acordar o seu pai
para emoldurá-lo juntos, como fizeram no ano ante-
rior. Desde que ganhou o presente, uma parede do
corredor já tinha sido preparada para expor a obra
quando estivesse pronta. O cansaço foi mais forte e o
rapazola se jogou ainda vestido sobre a cama e ador-
meceu sem tirar os tênis.

6
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“Nosso silêncio não vai nos proteger”

Aos 40 anos, e com a descoberta relativamente
recente de ser uma mulher
negra, a primeira colunista
negra e primeira escritora
negra a ser publicada por
uma editora potiguar, Ana
Paula Campos reconhece o
processo de alienação pelo
qual passou ao longo da
vida, cita referências im-
portantes que percorreram
o mesmo doloroso cami-
nho, como a Lélia Gonza-
lez e Audre Lorde, para
ficar apenas em dois
exemplos. “A maioria vem
se descobrir negra de
forma tardia porque o pro-
cesso de apagamento do
povo negro é constante e
cruel”, declara.

Ana Paula também
conta que tem apenas três
anos que se descobriu
negra, e que esse foi o mar-
cador principal de sua vida,
a partir dele ela deu início a uma jornada de conheci-
mento e consumo de literatura feita por mulheres ne-
gras, no Brasil e no mundo.

“Em cada leitura, sobretudo de Lélia Gonzalez
e Neusa Santos Souza, ia passando um filme na

minha cabeça e eu ia lembrando de várias situações
de racismo pelas quais passei ao longo da vida, foi
um processo doloroso, mas necessário. Hoje tenho
consciência, ao reviver minhas lembranças, e sei que
essa dor que eu sinto era e é racismo”, ressalta.

Suas crônicas são todas autobiográficas, co-
nhecidas como crônicas-denúncia, são extremamente

inspiradas na escrita da
Conceição Evaristo – que
diz que o momento de es-
crever coisas boas, histó-
rias de vitórias e
conquistas do povo negro,
ainda não chegou -  por
isso Ana Paula concentra-
se em reescrever situa-
ções de violência extrema
pelas quais passou. “Eu
ter ficado em silêncio a
minha vida inteira não me
protegeu do racismo e eu
preciso dizer isso para que
outras meninas saibam
que elas não estão sozi-
nhas nessa dor, que essa
dor é compartilhada e que
podemos transformá-la
em literatura”, destaca.

A sua dor foi um
chamado para escrever
crônicas em forma de de-
núncia nas redes sociais,

inicialmente. A partir daí, a Ana Cláudia Trigueiro,
primeira grande incentivadora da escrita de Ana
Paula a estimulou a procurar uma editora e iniciar o
processo de publicação de seu primeiro livro. Nesse
momento teve início a parceria com a Editora CJA e

Formas de expurgar, curar, denunciar e mexer
com as estruturas do racismo no meio literário

Literatura Feminina Negra 
e seus processos no Estado do

Rio Grande do Norte

BETHISE CABRAL
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o convite para publicação.
Ao ser questionada sobre seu pioneirismo, Ana

Paula é enfática: “Esse pioneirismo é assustador e
vem carregado de muita responsabilidade uma vez
que sabemos que a mulher negra não tem o direito
de errar. A sociedade está sempre à espera de um des-
lize nosso. No entanto, eu me preparo  para fazer o
meu melhor sempre, e me sinto abrindo as portas
para as próximas que virão”.

Sobre o mercado editorial no RN, Ana Paula
Campos não o considera tão diferente do mercado das
outras partes do país. Nacionalmente a literatura que
prevalece é a branca, masculina e do eixo Rio-São
Paulo. “Precisamos reconhecer que existem potências
e saberes aqui dentro do nosso Estado, e valorizá-las
e investir nesse nicho do mercado editorial. Temos
que romper com o medo de escrever e o medo de pu-
blicar, somos capazes e talentosas”, conclui.

“Nós somos as ancestrais de amanhã”

Nascida em Natal, sempre envolta no meio
cultural, mantendo simultaneamente os processos
de estudar e escrever poesia, a qual gosta de deno-
minar poesia marginal. Jeovania Pinheiro respira
poesia, para onde vai a
leva, para sala de aula,
para os encontros com os
amigos, para a vida. “A
arte é uma coisa muito
forte dentro de mim e eu
gosto dela de várias for-
mas”, pontua.

Mestre em filoso-
fia, especialista em edu-
cação e doutoranda em
literatura, a poetisa levou duas décadas para publi-
car a primeira obra, em 2016, já aos 38 anos,
quando estava, digamos, financeiramente estabele-
cida. O Palavras Poéticas foi publicado pela editora
IXTLAN, de São Paulo. No entanto, não é o seu pri-
meiro livro escrito.

Paralelamente à produção dos livros, Jeovania
também se dedica à produção de coletâneas. O que a
motivou a organizar essas coletâneas foi a necessi-
dade da busca do lugar de fala das escritoras mulhe-
res negras. “As coletâneas são obras distintas. O livro
das Marias é uma obra feita exclusivamente por mu-

lheres - capa, organização textos, diagramação - e
abarcam dois gêneros literários: a poesia e o conto.
Já as Escrituras Negras apresentam  o recorte de gê-
nero e etnia, produzida por mulheres negras, seu re-
corte literário são contos, crônicas e poesias”, explica
detalhadamente.

Para Jeovania, existe uma necessidade muito
grande da  busca do lugar de fala da mulher negra.
“Ficamos por tanto tempo silenciadas, e quando a
gente pega o recorte da mulher negra, ele é pior
ainda. De modo geral, precisamos tirar do próprio
bolso para poder publicar. E muitas de nós não tem

como, às vezes não temos informações sobre o mer-
cado editorial, sofremos preconceito. É preciso criar
estrutura. Quantas mulheres negras escrevem e não
tem acesso a essa estrutura para publicação? Quando
produzimos uma coletânea trabalhamos com muitas
mulheres e oferecemos a possibilidade a mulheres
negras que nunca publicaram, o possam fazer. Isso
passa também por um processo de autoestima en-
quanto escritora e enquanto mulher negra e isso pre-
cisa ser pensado também", reflete.

Políticas culturais que fomentem a literatura

}{ “Ficamos por
tanto tempo
silenciadas, e
quando a

gente pega o
recorte da

mulher negra,
ele é pior
ainda”
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feminina negra é um desejo e um apelo às autorida-
des competentes por parte de Jeovania. Em Natal ela
enfatiza alguns nomes para ficarmos atentos em suas
produções: Mara Farias, Helena Monteiro, Dorinha
Timóteo, Rosy Nascimento, entre outras.

"A gente não precisa escolher só um caminho,
né? A gente pode ter a arte como parte da gente e a
luta para viver como parte da gente, e ambas segui-
rem juntas e alcançarem juntas o objetivo de crescer
enquanto ser humano e crescer enquanto artista"

”O acordar está sendo mais pautado”

Militante da literatura negra feminista, a nata-
lense Iatamyra Rocha Freire está em um pleno pro-
cesso de despertar. A sua escrita sempre esteve
entrelaçada com a música e com a dança. A música
tem influência maior em sua poesia, são poemas mu-
sicais, com muitas rimas, viscerais, instintivos. Iata-
myra diz que a vida sempre acorda a gente da pior
forma possível, “sou uma preta privilegiada, eu tive
acesso a boas escolas, bons livros, uma boa educa-
ção, mas nenhuma preta foge dos traumas causados
pelo racismo, por acontecimentos racistas pelo per-
curso da vida”, afirma.

O racismo e o mo-
vimento feminista negro
estão retratados em seus
poemas como um grito.
Teve sua primeira partici-
pação em uma antologia,
ControVersos, publicada
em 2001, pela editora Sa-
pere (RJ), e tem poemas
publicados em diversas
revistas literárias, como Ruído Manifesto, Ser Mu-
lher Arte, Papo Cultura e Folha Poética da Fundação
José Augusto.

Iatamyra também faz parte do Mulherio das
Letras Zila Mamede – núcleo de estudos Auta de
Souza (NEAS), dedicado ao estudo da literatura
negra. Isso a deu acesso às obras de outras escritoras
negras do país e do mundo, e também do Rio Grande
do Norte. Desta forma, considera que seu despertar
atual tem sido mais pautado. “O Mulherio das Letras
é um coletivo feminista literário apolítico que tem
como finalidade o encontro de várias mulheres que
escrevem pra gente ficar mais forte e assim adentrar

no cenário editorial e ter mais poder de publicação,
se impor ao mostrar o nome do coletivo. Mulher tam-
bém escreve e também vende livro”, explica.

O movimento do boca a boca reflete o nível
de invisibilidade da literatura negra no Estado, se-
gundo Iatamyra. “O movimento é mais forte nas pe-
riferias. O RN como um todo precisa despertar mais
em relação a sua condição e  ancestralidade. Temos
a maior parte da população preta (segundo dados do
IBGE) e no cotidiano mal vemos as pessoas se re-
conhecerem enquanto tal. Isso se deve ao racismo
estrutural, há um apagamento da memória, da his-
toriografia no Estado, há um apagamento da memó-
ria do povo preto, não diferente da construção

histórica do Brasil, pautada em uma perspectiva eu-
rocêntrica”, enfatiza.

O cenário tá no comecinho, algumas portas
estão se abrindo, mas ainda de maneira incipiente.
"Precisamos lutar mais para abrir mais espaços pra
gente. Estamos em uma crescente luta para abrir os
caminhos, mas ainda é um trabalho de formiguinha",
e continua  “precisamos, foras dos coletivos, também
nos organizarmos enquanto escritoras negras para
que nosso trabalho flua de forma mais organizada,
que mais pessoas tenham acesso às nossas publica-
ções e assim sejamos reconhecidas, inclusive pelo
mercado editorial".

}{ "Precisamos
lutar mais
para abrir

mais espaços
pra gente.
Estamos em
uma crescente
luta para abrir
os caminhos”
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Guiado por uma estrela

}{ARTIGO

Nei Leandro de Castro, nascido em Caicó, ser-
tão potiguar, partiu com a família para a capital do
Estado quando ainda contava com cinco anos de
idade. Em Natal viveu sua infância e juventude. In-
gressou   na Faculdade de Direito, que ficava no
bairro da Ribeira, tornando-se bacharel, embora não
tenha atuado na área em que se formou. Nei identifi-
cou-se com a literatura e por ela se apaixonou.

Teve uma infância rica de liberdade pelas ruas

de uma Natal provinciana nos anos cinquenta e ses-
senta do século 20, com os pés nas areias da Rua da
Estrela e adjacências, nos banhos nas águas do Rio Po-
tengi e das praias da cidade, além da convivência com
o pai, o capitão Antônio de Castro, e professores como
Edgar Barbosa, Luiz Maranhão, Rodrigues Alves e o
poeta Luiz Rabelo, que lhe apontaram o caminho da
leitura. Nei se revestiu com a inspiração, a inteligência,
a sensibilidade, a imaginação e o gosto pelas Letras.

Poeta, cronista, contista e romancista, o autor
norte rio-grandense partiu para o Rio de Janeiro em
1969 e está hoje entre os grandes escritores contem-
porâneos brasileiros, tendo escrito vários livros, entre
os quais, “O Pastor e a Flauta”; livro de estreia na
poesia e “As Pelejas de Ojuara”, romance que ganhou
as telas do cinema em 2007.

Em meio a sua rica produção literária está o
livro de crônicas “Rua da Estrela”. Aliás, pode-se
perguntar: quantas ruas existem com nome que soa
como poesia? Talvez dezenas, centenas. Também
existem dezenas de livros em que a palavra Estrela
aparece como título principal ou complementar.

“Rua da Estrela” é uma coletânea que reúne se-
tenta e uma crônicas, apresentadas que foram orga-
nizadas em ordem alfabética.  Essa sequência que
facilita uma pesquisa, por outro lado, torna bastante
flexível a leitura do ponto de vista cronológico. De
qualquer forma, não perde a coesão e unidade, como
diz o escritor e crítico literário Manoel Onofre Jr.
“Apesar do caráter heterogêneo, há, nestas páginas,
grande unidade, pela forma adotada: estilo claro, ob-
jetivo; linguagem valorizadora do coloquial, espon-
tânea, num tom de conversa entre amigos, o que torna
a leitura um prazer.”.

Da Rua da Estrela, Nei resgata memórias e

Nei Leandro de
Castro 80 anos:

CHUMBO PINHEIRO
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conduz os leitores a um passeio “cósmico” por sua
trajetória no tempo e no espaço.

Da infância as lembranças das batalhas sa-
dias - impossíveis nos tempos atuais - entre os
meninos das ruas Camboim e da Estrela contra os
meninos do Marista; lembranças de Antônio de
Castro, “o velho capitão era um homem correto,
que punia com rigor qualquer manifestação de de-
sonestidade. Não admitia escorregadela de caráter
de ninguém, a começar pelos filhos.” As fugas
das aulas do velho Atheneu para pescar e se ba-
nhar no Rio Po-
tengi ou para ver
o bonde que subia
da Ribeira para a
Cidade Alta es-
corregando, de-
pois de alguns
meninos terem
passado sabão nos
trilhos.

Nei ingres-
sou na Faculdade
de Direito e colou
grau na turma de
1965, não sem
antes já haver es-
treado na literatura,
em um tempo em
que escrever poderia ser um crime contra o poder es-
tabelecido pelos militares. Passou alguns dias na pri-
são ao lado de um ícone do comunismo potiguar, o
Dr. Vulpiano Cavalcanti, além da companhia do pro-
fessor Luiz Maranhão, do prefeito Djalma e outros
líderes e intelectuais da cidade.

Em 1969 já no Rio de Janeiro, o jovem enfren-
tará novos desafios, as batalhas são outras. Uma luta
árdua para conquistar seu lugar, seu espaço, sua auto-
nomia financeira, seu reconhecimento. Lugar onde se
deu “a dádiva do encontro” com Carlos Drummond e
o “Encontro amoroso” com sua amada Sandra.

São as letras que pavimentarão a trajetória de Nei
no Rio de Janeiro. Como redator de propagandas, pu-
blicitário, escrevendo para o Pasquim, jornal semanário
alternativo que circulou durante o período da ditadura
e consolidando sua produção como poeta e romancista.

A rua da infância do escritor teria recebido o
nome de Estrela a partir da visão de   “um bêbado lí-

rico” deslumbrado com uma estrela a se banhar em
suas poças, formadas após as chuvas. Agora quem
brilha, não na poça de água da chuva e mesmo sem
saber, no nosso universo literário é o próprio Nei.
Ainda que a rua agora denomine-se José de Alencar.

A alma encantada pelo Rio de Janeiro, um
amor entre o homem e a cidade que lhe conquistou e
que foi conquistada. Do Rio para Europa, Lisboa, um
novo amor; Florença, Roma, Paris também fizeram
pulsar mais forte o coração do autor.

Mas Nei é raiz potiguar em sua trajetória está
sempre o seu olhar
atento a sua terra,
a seus amigos da
infância, da juven-
tude e aos que vai
fazendo pelos ca-
minhos da vida. E
lá estão em suas
crônicas brilhando
ao seu lado Luís
Carlos Guimarães,
Danilo Bessa, Luís
Romano, Luiz Ra-
belo.

E lá está
Caicó do seu tempo
de menino vivendo
em outro tempo no

calor humano de Oberdam Damásio e Moacy Cirne. Em
Natal, no Beco da Lama com Bosco Lopes e Blecaute.
Em Lisboa, com Melo e Castro, em Madri com Pedro
José Galván. E já nos tempos de internet e e-mails  sua
correspondência com Maria Maria Gomes, escritora do
Seridó e com o Professor Homero Costa, da  UFRN,
entre outros.

Há momentos em que Nei nos ensina através
das crônicas e nos mostra o valor da poesia: “Ah, a
poesia serve à humanidade, ao espírito humano; e a
amizade. A amizade nos conforta como o ventre de
uma rede de dormir. A amizade não exige troca de fa-
vores. Ela é rica por si mesma, por força das chama-
das afinidades eletivas.”

Assim é Nei Leandro de Castro! Um apaixo-
nado pela vida, pelos amores que fez, que conquistou
e que continua conquistando. Boêmio, amigo, huma-
nista. E muito ainda se pode dizer sobre Nei, um dos
principais escritores potiguares.
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O olhar do repórter

Fevereiro de 2000, redação do Diário de Natal.
Em uma tranquila manhã de quinta-feira, o diretor
de redação Osair Vasconcelos põe a mão em minhas
costas e dispara: “Acho que vou te mandar para a
Roma!  Surpreso, perguntei do que se tratava!
“Serás nosso correspondente na cobertura da beati-
ficação dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu no dia 5
de março”, completou.

Em meio a felicidade, o medo me invadiu: sabia
bem pouco sobre o assunto. Não me interessava pes-
soalmente pelo tema, pois meu catolicismo havia fi-
cado perdido em algum lugar da adolescência.

O que eu conhecia sobre o episódio do massa-
cre ocorrido em 1645 nas duas localidades vinha das
notícias sobre o processo Protomartires do Brasil,
movido junto ao Vaticano pelo monsenhor Francisco
de Assis, que posteriormente se transformaria em

livro e que clamava pela transformação dos 30 mar-
tirizados em santos que infelizmente o povo potiguar
até hoje desconhece todos os nomes.

Trabalhava desde 1994 na editoria de Cultura.
No Diário a cobertura do processo de beatificação
dos mártires era feita por colegas da Editoria de Ci-
dades. Havia, portanto, outros repórteres mais fami-
liarizados com aquela pauta.

Mas pesava ao meu favor silenciosamente o
fato de que eu falava italiano, tinha parentes e aco-
modações em Roma e já contava com uma experiên-
cia jornalística em território europeu quatro anos
antes. Nessa viagem anterior percorri durante 45 dias
várias cidades italianas produzindo matérias sobre di-
versos temas que seriam publicadas no jornal.

Pesquisas e as versões indígena e holandesa

20 anos da Beatificação
dos Mártires de Cunhaú
e Uruaçu:
MOISÉS DE LIMA

}{REPORTAGEM
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Dada a ordem, alegremente aceita, pus-me a me
pesquisar intensamente o fato histórico para a produ-
ção de matérias prévias sobre o assunto: entrevistas
com os representantes da Igreja, levantamentos histó-
ricos com destaque para a obra do escritor Olavo de
Medeiros Filho, além de matérias com o artista Gilvan
Lira que pintou o painel dos mártires que seria exposto
à frente da Basílica de São Pedro e com o Coral Canto
do Povo que se apresentaria a durante a cerimônia.

Sugeri que o Diário de Natal abrisse espaço
para a versão da indígena do episódio, já que os ín-
dios Tapuias foram historicamente colocados como
grandes vilões a serviço dos interesses holandeses.
Nesta narrativa colaborou o material apresentado
pela antropóloga Jussara Galhardo que defendeu a
versão de que houve distorção histórica favorecendo
portugueses e a Igreja Católica.

Também enriqueceu enormemente o material
enviado de Amsterdã pela nossa colega Sarita Bo-
gaard, ex-colega do DN, sobre a versão holandesa.
Em suas reportagens, o governo dos Países Baixos
sustentou que os índios tapuias souberam da revolta
dos portugueses em Pernambuco e, por isso, foram
para o engenho Cunhaú para impedir uma insurreição. 

Sobre o episódio de Uruaçu, os historiadores
batavos defenderam que o massacre ocorreu porque
os portugueses quebraram o acordo de paz e fugiram
para se juntar a revoltosos na Paraíba.  Essa segunda
chacina teria sido uma vingança pela morte de 40 ín-
dios em agosto de 1645.

Viagem e comitiva potiguar
Fui destacado ao Vaticano por sete dias para

produzir e enviar diariamente matérias sobre eventos
relativos a beatificação, envolvendo a cerimônia e
seus personagens.

Uma imensa delegação potiguar, composta por
mais de 300 pessoas, entre religiosos, fieis e autori-
dades, desembarcou no Aeroporto Leonardo da
Vinci, em Roma. Entre eles, o governador Garibaldi
Filho e a prefeita de Natal, Wilma de Faria, além de
senadores, deputados e vereadores natalenses.

Naqueles dias a Internet era apenas uma novi-
dade tecnológica que tentávamos nos adaptar profis-
sionalmente. Não haviam smartphones para enviar
informações on line ou redes sociais. Era uma fase
de transição e boa parte do material era ainda produ-
zido de forma analógica. Era o caso das fotos que ti-
nham de ser feitas através da revelação dos filmes.

Esquema de segurança
Para participar da cobertura a Sala de Imprensa

da Santa Sé exigiu um duplo e rígido credenciamento a

todos os profissionais de imprensa presente. No dia da
cerimônia, os correspondentes seriam destacados para
uma área localizada acima da imensa coluna esquerda
da Praça São Pedro de onde poderiam registrar as ima-
gens. Em nenhuma outra área seria permitido o acesso
devido ao rígido esquema de segurança monitorado por
inúmeros e sisudos homens vestidos de preto.

Desde a tentativa de assassinato ao papa João
Paulo II pelo turco Mehmet Ali Agca, ocorrido durante
uma solenidade em 1981, as medidas de proteção a
Sua Santidade foram intensificadas com a ampliação
do número de agentes, revistas ao público, detectores
de metais, sistemas de monitoramentos por câmeras e
uma completa investigação sobre as pessoas que te-
riam acesso ás áreas mais próximas do sumo pontífice.
Tudo isso tornava o trabalho mais difícil para os pro-
fissionais de imprensa. 

Correspondentes
Os jornalistas internacionais credenciados ti-

veram acesso a um centro de comunicações com ter-
minais de computadores, localizado próximo ao
Vaticano, para envio das reportagens, utilizado tam-
bém por correspondentes dos principais jornais bra-
sileiros como Folha de São Paulo, O Globo, Estado
de São Paulo e do extinto Jornal do Brasil, com des-
taque para a repórter Ilse Scamparini, da Rede Globo.

Nos dias que antecederam a cerimônia de 5 de
julho de 2000, produzimos matérias que mostravam
a preparação para a cerimônia de beatificação: entre-
vistas com fieis potiguares que estavam em Roma, a
apresentação do Coral Canto do Povo ao papa no gi-
gantesco Auditório Paulo V, palestras conferidas por
religiosos sobre o tema e o ensaio oficial realizado
na véspera da cerimônia e a missa realizada poste-
riormente na Igreja Santa Maria Della Vitoria, loca-
lizada em Roma.

Eugênio e Heitor Sales
Uma gratidão especial deve ser dirigida ao arce-

bispo Dom Heitor de Araújo Sales, que colaborou am-
plamente com a imprensa potiguar nas informações sobre
a participação da Arquidiocese de Natal, e sobretudo no
acesso às entrevistas realizadas dentro do Vaticano.

A principal delas foi concedida ao Diário pelo
seu irmão mais velho, o cardeal e arcebispo do Rio
de Janeiro Dom Eugênio Sales, que destacou a im-
portância do processo de beatificação para a história
da igreja brasileira.

Todavia, sem sucesso, tentamos uma declaração
do cardeal Dom Lucas Moreira Neves, Prefeito da
Congregação para os Bispos. Sua fama de religioso
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avesso à imprensa, revelou-se em sua solenidade no
Colegio Pontifício Pio Brasileiro.

Roma, cidade de trânsito intenso e confuso, não
favorece deslocamentos rápidos. Grandes engarrafa-
mentos de veículos, são compensados por um interes-
sante sistema de trens e metrôs de superfície. Na Cidade
Eterna, metrôs subterrâneos são até hoje impensáveis
diante da riqueza arqueológica soterrada há séculos.

Os 25 quilômetros que separam a Comuna de
Ciampino, onde estava hospedado, do Vaticano,
foram um grande problema para a minha mobilidade
diária.  Eu tinha que sair ao raiar do dia (por volta das
7h) e somente voltar após ás 22h, após o trabalho
feito. O dia era na
rua, tentando chegar
aos locais de apura-
ção das notícias e ao
centro de imprensa
para redação e envio
do material.

Para chegar à
Praça São Pedro na-
quela manhã do-
mingo de Carnaval
quando ocorreria a
cerimônia a partir das
(horário de Roma),
foi também preciso
sair muito cede desde
a estação ferroviária
de Ciampino até a es-
tação Vaticano. Mu-
nido de um bloco de anotações e de uma máquina
fotográfica Cannon, emprestada pelo amigo italiano
Stefano Crocco, cheguei meia hora antes para apre-
sentar minhas credenciais à rígida segurança

A cerimônia
Milhares de fiéis italianos, e principalmente

dos países que teriam católicos declarados beatos,
aglomeravam-se desde as primeiras horas da manhã
da Basílica de São. 

Além dos 30 mártires potiguares, seriam con-
sagrados religiosos e cristãos da Bielo-Rússia,
Vietnã, Filipinas e Tailândia, que formariam o maior
contingente de santos jamais visto em uma única ce-
rimônia da igreja católica.

A solenidade, presidida pelo papa João Paulo
II, durou cerca de duas horas, seguindo os ritos imu-
táveis da Igreja Apostólica Romana. O nome de todos
os bem aventurados foram citados pelo sumo pontí-
fice com a participação de leigos presentes, incluindo
o casal natalense Edson e Denise.

Edição extra histórica
Concluída a cerimônia, o desafio da cober-

tura seria revelar e copiar as fotos em um labora-
tório próximo antes de correr ao centro de
imprensa para escrever duas matérias principais
com textos auxiliarem que descreveriam a soleni-
dade de consagração dos novos beatos e futuros
santos brasileiros.

Com o fuso horário da Itália favorável (4h horas
a mais em relação a Brasília) havia tempo suficiente
para produção de uma reportagem ampla descritiva e
bastante ilustrada. O material foi publicado integral-

mente no dia seguinte,
6 de março, uma se-
gunda-feira em edição
extraordinária para o
Diário de Natal. As
matérias históricas
foram publicadas des-
taque na capa do jor-
nal e em quatro
páginas internas com
amplo destaque.

O maior mo-
mento desta saga ca-
tólica para o RN veio
em 15 de outubro de
2017 com a canoni-
zação dos santos po-
tiguares pelo papa
Francisco.

Para entender:
Os Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu ou

Protomártires do Brasil é o título dado pela Igreja
Católica aos trinta católicos martirizados no inte-
rior da capitania do Rio Grande — cujo território
daria origem à província do Rio Grande do Norte e
posteriormente ao estado do Rio Grande do Norte.
Foram vítimas de dois morticínios, ambos no ano
de 1645, no contexto das invasões holandesas no
Brasil. O primeiro massacre ocorreu na Capela de
Nossa Senhora das Candeias, no Engenho de Cu-
nhaú, município de Canguaretama; o segundo foi
na comunidade de Uruaçu, no município de São
Gonçalo do Amarante.

São vinte e cinco santos e cinco santas. Foram
beatificados pelo Papa João Paulo II em 5 de março
de 2000. No dia 23 de março de 2017 o Papa Fran-
cisco autorizou a canonização dos trinta mártires do
Rio Grande do Norte. A canonização ocorreu em uma
cerimônia no Vaticano, em 15 de outubro de 2017.
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}{ CONTO

Alice era uma moça de boa família. Tinha deze-
nove anos e era tão franzina, que desejá-la beirava o
pecado, era quase pedofilia. Falava baixo, a fala orde-
nando os gestos, cheia de pausas e explicações. Aliás,
achava tudo explicável, estava sempre explicando. Só
não se perdia em transparências. Seus vestidos eram
opacos, de cores discretas e muito bem passados. Sua
ternura estava meio amarrotada, mas não existe ternura
amarrotada que não se disfarce com plissados de gen-
tilezas. Afinal, gentileza é coisa aprendida, coisa trei-
nada; é diferente da ternura, esta é tão de cada pessoa,
que existem ternuras diferentes
como existem diferentes braços,
pernas, olhos e línguas. Gentil a
gente se torna, terno a gente é. E
cada um é terno a seu jeito. Ou às
vezes a ternura falta, ou se amar-
rota, ou se quebra. 

Para quem gosta de anali-
sar o conteúdo dos olhos das pes-
soas, dava para ver um medo
incubado no canto do olho de
Alice. Como se, em segredo, sua
alma rosada exuberasse delírios
e se despenhassem dentro dela as
cores do cio. Mas as mãos, pos-
tas na mesa, sossegadas feito
louça de porcelana, permaneciam
calmas. Se havia ânsia, era dissolvida em cinzas na
hora de a alma falar pelo corpo.

Alice era uma boa moça. Uma baratinha à ja-
nela. Tinha muitos dotes e prendas: aprendera canto lí-
rico, redigia as cartas oficiais da família, sabia bordar,
cozer e estancar. Principalmente, estancar. Sua forma-
ção era toda para conter-se. Tinha muito apego a sus-
pensões. Tanto apego, que até sua voz foi perdendo o
som. Lá pelos vinte anos, já tinha virado fumaça. Aí
não falava. Soprava nuvens. No começo, ela ainda fez
algum esforço para ser ouvida, quis fugir aos vícios do
silêncio. Abria a boca, movia a língua, batia os dentes,
mas nada. Tentou até falar desejos, encantos, espantos.
Coisas que nunca tinham saído dela. Até obscenidades
o vento tocou para longe, dissipou no murmurinho dos
riachos. E ela desistiu do som. 

Uma vez ficara noiva de um jovem estudante.
Estreara alianças. Mas a família de Alice não aprovou
o enlace. Desde o começo do namoro, sua mãe descon-
fiara que aquele não era um homem de bem. Pelo
menos, não o suficiente para Alice. Bem por bem, ele
de fato não era um homem de bens suficientes. Então
Alice casou com um velho rei e estreou vestidos: um da
cor do mar, outro do céu, um da primavera. Alice es-
treou cachos. Estreou ametistas, esmeraldas, diamantes. 

Por que a perfeição é tão efêmera? Isso pergun-
taram os anjos no dia em que Alice morreu. Durou
bem pouco aquela menina tornada rainha, aquela ar-
tesã de rogos. Artesã de quê? De rogos. Alice vivia
pensando em rogos. Rogava libélulas, rogava libido,

rogava calefação para dentro de
si. Porque dentro ela sentia
mesmo muito frio e o frio au-
mentava, porque ela só rogava e
rogos não curam frio. Queria o
calor como se o calor fosse res-
sonância, mas ele nunca veio.
Do calor a gente precisa correr
atrás. Precisa arrebatá-lo, roubá-
lo à vida. Alice não sabia. Alice
morreu de engano. 

(- Mas quem é que hoje
em dia ainda morre de não
saber? Quem é que morre de en-
gano, mãe? Vê como a rainha
está pálida? Vê como é bela a
rainha? Ela tem de ir, chegou sua

hora, está ouvindo, mãe, a musiquinha do relógio?)
Alice morreu tão leve, mas tão leve, que o peso

do caixão, com e sem Alice, era quase a mesma coisa.
Ninguém soube do segredo de tanta leveza. Também
ninguém queria saber. Quando a gente morre, a gente
se mistura com o céu e essas coisas que se misturam
com o céu dão medo. Melhor entregar tudo a Deus,
nada poderia trazer Alice de volta. Deixa então ela ir,
com o seu mistério. (- Deixa a menina ir, mãe, quase
como quem se evapora.) 

Nem toda pessoa se cumpre. Talvez Alice tenha
sido só alguém que não se cumpriu.

Ninguém soube a história toda, a história mesmo,
da pobre menininha que virou casca. Alice foi acompa-
nhada de um cortejo cheio de pompas até o cemitério.
Mas não foi em paz. Estava toda roída por dentro.   

A história de Alice
CARMEN VASCONCELOS
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“Talvez as novas formas de escritura que
vão emergir desse mundo novo mostrem que
a literatura como a conhecíamos morreu”

}{ENTREVISTA COM

Nascido em Natal no dia 7 de Fevereiro ´do
ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de
1974`, como ele mesmo descreve, de maneira
algo irônica, em biografia nas redes, Pablo Ca-
pistrano é escritor, filósofo e professor do IFRN.
Influenciado por Hermann Hesse, Jack Kerouack,
Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Carl Sagan,
HQs e rock gótico, além de contracultura, parti-
cipou nos anos 90 do grupo de ação cultural
Sótão 277 e se formou em Filosofia com mes-
trado em Metafísica pela UFRN. Publicou diver-
sos livros, com destaque para ´Descoordenadas
Cartesianas em três ensaios de quase filosofia´
(Sebo Vernelho,2001)
´Pequenas Catástrofes`
(Romance que em 2002
teve primeira edição pela
AS Editores na coleção
Letras Potiguares e em
2005 em uma segunda
edição pela Rocco) e ´É
Preciso Ter sorte quando
se está em guerra (Con-
tos, 2011 pela editora Jo-
vens Escribas). Em
entrevista para a Galo,
Pablo falou sobre arte
em tempos de pandemia,
sua experiência pessoal
com o vírus, expectati-
vas e temores. Confira:

Pablo Capistrano:

CEFAS CARVALHO O fato é que eu testei positivo pra

Covid-19 entre Abril e Maio e

fiquei quinze dias trancado num

quarto em casa para não

contaminar as crianças (...) Foi um

lance meio de urgência porque

essa experiência de ter uma

doença dessas é meio como uma

antecipação da morte. E no fim

das contas é a morte que torna a

vida assim, tão urgente.
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Vivemos tempos estranhos, com uma pande-
mia, um vírus letal sem vacina e negacionismo.
Você conseguiu produzir literatura neste período
de confinamento? Aproveitando o tema, acha que
o assunto isolamento-pandemia será uma recor-
rente na produção literária a partir de agora?

Rapaz, sobre essa pandemia o fato que me assustou
é que calhou dela aparecer justo quando eu e Henrique
Fontes estávamos trabalhando mais intensamente na
peça nova do grupo Carmin (Gente de Classe). O cu-
rioso é que a peça fala sobre uma família de classe
média isolada dentro de um condomínio fechado. Pa-
rece coisa de assombração, não é? Mas o teatro tem
essas bruxarias mesmo (risos). Lógico que quando a
gente começou a pensar o texto ainda em 2018, após
o resultado das eleições, a gente
não tinha no horizonte essa
questão do vírus, mas tinha esse
foco nesse medo difuso que
criou essa “cultura do condomí-
nio”. Um medo que de certo
modo ajudou a eleger Bolso-
naro, não é? Isso é algo que a
pandemia intensificou. Então,
respondendo a pergunta... le-
vando em conta que dramaturgia
é um gênero literário, a gente foi
meio que apanhado (eu e Henri-
que), em pleno processo de cria-
ção literária quando a pandemia
desabou. Trabalhamos o texto da
peça até Maio e Junho, mais ou menos, bem no auge
da primeira onda. Confesso que foi um troço muito as-
sustador, porque de repente eu me vi como um perso-
nagem da nossa peça. Trancado com a família em um
condomínio fechado enquanto o mundo como o nós o
conhecíamos parecia que estava acabando para além
da cerca elétrica.

No final, em meio a crises de ansiedade e anteci-
pações catastróficas, eu acabei aproveitando bem o
isolamento. O fato é que eu testei positivo pra Covid-
19 entre Abril e Maio e fiquei quinze dias trancado
num quarto em casa para não contaminar as crianças,
esperando todo dia a tempestade de citosinas que iria
me levar para uma sala de UTI (coisa que não ocorreu
graças a Deus... ou ao acaso biológico). Sabe, eu aca-
bei aproveitando para acelerar alguns projetos que es-
tavam meio que empacados. Foi um lance meio de
urgência porque essa experiência de ter uma doença
dessas é meio como uma antecipação da morte. E no

fim das contas é a morte que torna a vida assim, tão
urgente.

Dai saiu o livro novo da série de crônicas sobre as
revoluções da modernidade (“Quando a História faz a
Curva”), umas traduções para o português de poesia
alemã que eu já estava com vontade de fazer fazia um
bom tempo, um diário sobre a experiência da pande-
mia que, quem sabe, no futuro eu possa “cronificar” e
uma seleção das crônicas que eu havia publicado em
papel no tempo do jornal impresso.

Em relação a essa questão da pandemia como
tema pra literatura, veja só... assim, é ainda difícil
saber a dimensão do impacto que essa experiência vai
produzir no século XXI. Estamos passando bem no
meio dela, bem no meio do processo e só podemos

especular sobre o quão intensa
e profunda ela vai ser. Mas a
aposta que eu faço é que ela vai
ser equivalente, para o século
XXI ao que foi a primeira
guerra mundial ou o colapso do
bloco soviético para o século
XX. Acho que estamos vivendo
um ponto de inflexão em que
uma velha ordem geopolítica,
social e econômica desaba e
uma nova ordem aponta no ho-
rizonte. A depender do quão
traumático isso vai ser a gente
vai perceber por muito tempo as
reverberações dessa experiência

no campo da arte e da literatura.

Na sua percepção, as pessoas consumiram mais
literatura, livros neste período, como se especula?
Como vê a relação leitores/as e livros nestes tempos
pandêmicos?

Cara, pelas informações que peguei com Fran-
cisco, da Távola dos Livros, uma livraria pequena
mas muito boa que fica ali no Shopping Cidade Verde
e que ficou fechada durante a quarentena atendendo
só pelo e-comerce, o consumo de livros parece que
cresceu no tempo da pandemia. Ele me disse que
vendeu bem nessa época, por incrível que pareça.
Acho que muitas pessoas que frequentavam bares, ci-
nemas e shoppings como forma de diversão, parece
que meio que descobriram o prazer de passar uma
tarde de Domingo trancado no quarto lendo. Espero
que isso dê um gás no mercado editorial potiguar que
está precisando de uma sobrevida.

}{ Eu cresci em uma
família da

geração de 68.
Então essa
conexão com
arte, música,

teatro e literatura
era algo que já
veio comigo no

pacote
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Fazendo uma viagem ao passado, como você vê,
com o prisma de hoje, suas influências que o leva-
ram à literatura e os primeiros passos no universo
da leitura e da escrita?

Eu cresci em uma família da geração de 68. Então
essa conexão com arte, música, teatro e literatura era
algo que já veio comigo no pacote. Mas a literatura me
pegou mesmo em 1988 quando eu tinha 14 anos e li
“Histórias Extraordinárias” de Edgar Allan Poe,
“Misto Quente” de Charles Bukowski e “Demian”, de
Herman Hesse. Tudo no mesmo ano. Posso dizer que
esses três textos me abriram pras possibilidades da li-
teratura. Agora, eu só botei na cabeça mesmo que que-
ria escrever profissionalmente quando conheci a obra
de Albert Camus, de Kafka, e os textos da Beat Gene-
ration. Especialmente Kerouac, me influenciou parti-
cularmente. A ideia que ele explorava de utilizar a
própria vida como elemento gerador da literatura e
criar um “mito pessoal” se tornou uma obsessão pra
mim por muitos anos. É óbvio que não foi ele que in-
ventou essa história e que tem a ver com a noção de
uma transubstanciação estética da vida bem ao estilo
do pensamento de Nietzsche. Mas, pensando hoje,
vejo que está tudo lá, nessa origem. O fantástico, o dis-
curso biográfico, a velocidade da narrativa, a estrapo-
lação pras reflexões mais filosóficas.... essas coisas
todas. Na poesia, acho que por influência de meu pai
e do pessoal das vanguardas, do poema concreto e da
poesia processo, que frequentavam a minha casa na in-
fância, acabei chegando em Paulo Leminski e Jorge
Fernandes. Também quando comecei a escrever crô-
nicas para os jornais impressos descobri a produção
pra jornal de Nelson Rodrigues, que me impactou bas-
tante. Li tudo que podia das crônicas de Nelson. Pra
mim ele é um gênio da nação.

Seu romance premiado “Pequenas Catástrofes”
publicado em 2002 (e em 2005 em uma segunda
edição pela Rocco) atinge neste ano de 2020, a
maioridade, exatos dezoito anos. Como avalia o im-
pacto que ele teve e a trajetória do livro? 

O PC (“Pequenas Catástrofes”) foi o livro que me
abriu portas, muitas portas. Me rendeu um prêmio Câ-
mara Cascudo, me levou a bienal do livro do Rio de
Janeiro em 2005, me abriu as páginas de jornais em
várias capitais do país, me colocou na coleção “Letras
Potiguares” da A.S. Editores, ao lado de escritores
como Eulício Farias de Lacerda, Newton Navarro,
Clotilde Tavares, Tarcísio Gurgel. O livro até me ren-

deu uma grana razoável, o que não é muito usual no
mundo da literatura, especialmente no Brasil. Mas o
fato é que eu comecei a escrever o romance em 1998,
e terminei em 2002, ou seja, bem na virada do milênio,
então, olhando hoje, vendo com algum distancia-
mento, penso que ele tem muito do barulho daqueles

anos, da velocidade daqueles anos. Eu ainda estava
muito influenciado por aquela ideia de que escrever,
na virada para o século XXI, era cruzar a fronteira dos
gêneros. Então tem uma pegada ensaística no livro,
que é muito forte. Uma mistura bem intensa de prosa
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literária e reflexão filosófica e um certo vai e vem de
cortes de informação e de narrativa, que as vezes me
fazem pensar em uma montagem de cinema. Sei que
devo muito a esse livro mas não estou tão convencido
assim que tenha realmente dado minha contribuição
definitiva no mundo da prosa com esse texto. Sinto
que preciso retornar ao romance. Acho que ainda tenho
contas a prestar com a literatura.

Você tem livros publicados pela Editora Jovens
Escribas. Como é a sua relação com a editora e qual
o impacto dela no cenário literário potiguar?

Cara, o trabalho de Carlos Fialho com a Jovens Es-
cribas pra mim é um dos mais importantes no cenário
editorial do estado nos últimos 20 anos. Só comparável,
diga-se de passagem, ao de Abimael Silva do Sebo Ver-
melho. A diferença é que enquanto Abimael ressuscita
os mortos, retirando do limbo
editorial textos fundamentais da
cultura potiguar, Fialho projeta
os vivos. Ele tem uma capaci-
dade única de abrir portas para
seus escritores. Ele estreita con-
tatos, aponta caminhos para que
o pessoal possa trilhar e divulgar
a literatura potiguar num circuito
que era muito fechado. Acho que
a Jovens Escribas também der-
rubou um mito. A ideia de que
havia um sudário de areia ocul-
tando a produção literária poti-
guar do resto do país. Fialho
furou essa barreira imaginária le-
vando autores potiguares para um circuito literário mais
amplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Minas...
colocou nos eventos da editora (especialmente no Ação
Leitura ou mesmo no Bazar das Independentes) Carlão
de Souza, Xico Sá, Márcio Benjamin, Sérgio Fantini,
Patrício Júnior, Marcelino Freire,  João Paulo Cuenca,
Carito Cavalcanti, Alice Carvalho, Daniel Galera e Re-
gina Azevedo, todo mundo junto, numa relação pro-
fundamente horizontal. Isso ajudou a romper um pouco
com essa espécie de “subcolonialismo de província”
que povoa os eventos literários no estado e de quebrar
a noção de que “artistas locais” serviam pra “abrir o
show” antes das “atrações nacionais”. Esse modo de
tratar os autores foi algo que me fez estreitar mais ainda
a parceria com a editora. Porque se tem um negócio
que me tira o juízo é essa história de “autor local”. Que

porra é essa? É uma territorialização completamente
vira lata. Coisa de província mesmo. A ideia é a de que
o autor local de Nova York é internacional, o autor local
do Rio de Janeiro é Nacional, o de Recife é regional e
o de Natal é... “local” (risos). Já imaginou uma coisa
dessas? Sempre pensei... “e o autor local de Pau dos
Ferros”, é o que?”. 

Como vê atualmente o Mercado editorial bra-
sileiro? Existe espaço para a literatura produzida
“longe demais das capitais”? E na mesma per-
gunta, como observa o mercado editorial potiguar?

Acho que a gente tem de fazer uma segmentação
na questão, porque existem vários mercados editorais.
Existe o mercado editorial para a literatura, para os li-
vros religiosos, os de autoajuda, os de direito, os sobre
política e por aí vai. Cada um parece que tem suas es-

pecificidades. Hoje parece
muito mais fácil romper a bar-
reira ilusória da geografia do
que na época em que meu pai
começou a publicar seus primei-
ros livros de poesia no começo
dos anos 80. Acho que a produ-
ção cultural potiguar dos últimos
anos prova isso. Lógico que a
gente não pode esquecer que vi-
vemos em um estado pobre, em
que, para uma parte muito subs-
tancial da população, ter acesso
a livros ainda é um luxo em fun-
ção do preço. Além do quê
temos uma elite econômica que,

ao contrário da pernambucana, por exemplo, não con-
segue entender que cultura pode gerar dinheiro. Nossa
elite é meio semiletrada, só consegue racionar conta-
bilizando monetariamente as coisas e como não con-
segue entender como é que você pode ganhar dinheiro
com teatro, com literatura, com a produção cinemato-
gráfica da sua cidade e do seu estado, por exemplo,
não dá muito valor a essas coisas. Ela acaba se tor-
nando uma elite de importação, sempre consumindo a
cultura feita lá fora ao invés de focar na que está sendo
feita aqui dentro. Simplesmente ela não consegue en-
xergar o que acontece bem embaixo do pau da venta.

Um desafio para além de publicar livros é o de
conseguir leitores e leitoras para eles. O brasileiro
médio ainda lê pouco na sua opinião? E como fo-

}{ Agora, eu só
botei na cabeça
mesmo que

queria escrever
profissionalmente
quando conheci a
obra de Albert

Camus, de Kafka,
e os textos da

Beat Generation
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mentar a leitura entre crianças e adolescentes a fim
de garantir o público leitor para a próxima geração
em tempos de tanta tecnologia?

As estatísticas que eu já vi mostram que o brasi-
leiro lê muito pouco, muito pouco mesmo. Mas a gente
não pode recair em um tipo de racismo cultural e achar
que isso se dá por algum “caráter inato” do povo. Acre-
dito que isso tenha a ver com condições muito objeti-
vas que envolvem o acesso ao livro. Num país com
uma concentração de renda brutal como o nosso, em
que uma parcela enorme da população sobrevive com
menos do que um auxilio emergencial do governo por
mês, comprar um livro de presente pra um filho em
uma livraria é um luxo.  A classe média não tem a mí-
nima ideia do que isso significa. Por isso eu ainda
aposto na educação pública de
qualidade, paga por todos e para
todos. Trabalho há onze anos no
IFRN, passei um ano no campus
Santa Cruz e nove no campus
Natal Zonal Norte antes de che-
gar no Campus Natal Central e
vi o que uma biblioteca bem
equipada, com bons livros, uma
boa condição de estudo, bons
professores e uma boa organiza-
ção da gestão podem fazer para
ampliar o horizonte de leitura de
nossos adolescentes. Você não
tem ideia do que vivenciei nes-
ses anos como professor no
IFRN. Eu que comecei a carreira dando aula para filho
de dono de Shopping, de Desembargador e de Depu-
tado , nas escolas e faculdades privadas de Natal, de
repente me vi dando aula pra filhos de empregadas do-
mésticas, motoristas de ônibus, trabalhadores rurais,
ambulantes... você não tem ideia da revolução que pre-
senciei nas comunidades atendidas pelos IFs. Colocar
adolescentes do Loteamento José Sarney pra participar
de uma feira de tecnologia na França ou em Moscou e
ganhar prêmios pelo mundo com o resultado de suas
pesquisas provoca um abalo sísmico nas estruturas
ideológicas de uma sociedade que se fundamenta na
segregação de classe e de raça, que você nem sonha.
Eu vi com meus próprios olhos isso acontecer durante
os anos em que trabalhei no campus Zona Norte. Por
isso sei que sem um investimento poderoso na educa-
ção não vamos chegar aos níveis de leitura, pelo
menos, nem perto dos da Argentina, (que nesse quesito

dá de 7 a 1 na gente todo ano). Foi assim em outros
países, basta ver o exemplo de Portugal que na época
do Salazarismo tinha quase metade da população anal-
fabeta e hoje já chega a padrões bem maiores de leitura
e acesso ao livro. Como eles conseguiram isso? Como
os alemães fizeram isso no século XIX? É só ir atrás e
ver que tudo passa pela escola pública. 

Você é professor e fala muito sobre a vida aca-
dêmica. Como concilia o papel de escritor com o de
professor? Um papel ajuda o outro ou são antagô-
nicos dentro de você?

Pra mim não tem muita diferença entre o modo
como eu dou minhas aulas e o modo como eu lido com
meus textos. Na época do lançamento de Jacy (peça

do grupo Carmin que escrevi
junto com Henrique Fontes e
Iracema Macedo) ouvi uma crí-
tica que dizia que a peça tinha fi-
cado “meio professoral”,
“parece uma aula”, disseram
(risos). Então é isso: pra mim dar
aula é contar histórias e pensar
em voz alta e escrever é contar
histórias e pensar em voz alta.
Não consigo ver muita dife-
rença. Lógico, a profissão de
professor vai muito além de “dar
aula”. Existe um procedimento
técnico, quase alquímico, na do-
cência. Isso envolve um trabalho

constante com o conhecimento, que vai muito além do
que acontece na sala de aula. Comparo ao trabalho de
um jogador de futebol. Você acha mesmo que Cris-
tiano Ronaldo entra em campo e faz três gols pela Ju-
ventus num mata mata de Champions League só por
obra do divino espírito santo? Não. É preciso condi-
cionamento, treino constante, foco. Há um antes e um
depois do jogo. Conosco é a mesma coisa. O tal, en-
sino-aprendizagem é um processo mais amplo. Tam-
bém tem o fato de que, do ponto de vista prático, é com
meu trabalho de professor que eu pago o grosso das
minhas contas e sustento meus quatro filhos. Então en-
sinar é meio que a base que me permite escrever e que
me liberta da exigência de ter de ganhar dinheiro com
a escrita num país como o Brasil.

As redes sociais são um problema para o escri-
tor ou úteis e inevitáveis? Qual a sua relação com

}{Hoje parece muito
mais fácil romper a
barreira ilusória da
geografia do que
na época em que
meu pai começou a

publicar seus
primeiros livros de
poesia no começo

dos anos 80
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as redes e as tecnologias de comunicação ao mesmo
tempo tão criticadas quanto inevitáveis?

Acho que elas são problema para todos. As redes
sociais são a  melhor síntese da grande crise em que
nos encontramos, mas ai tem aquele lugar comum, não
é? Que diz que crise é oportunidade. Então, elas abrem
uma oportunidade e um risco. A oportunidade é aquela
de colocar o escritor em contato com seu público sem
a necessidade de uma “indústria editorial” intermediá-
ria. Isso é algo que está acontecendo com todas as áreas
da vida social e com as outras artes também. Antes a
indústria cultural desenvolvia seus produtos (músicos,
atores, escritores) em linhas de montagem,  hoje ela
pesca esses produtos na rede, como se fossem peixes
num açude digital. Então há uma “precarização” do ofí-
cio do escritor, semelhante ao
que acontece com o pessoal que
está agora trabalhando de Uber
ou rodando de bicicleta pra aten-
der I-Food. Você tem de se virar.
Dar os seus pulos pra vender seu
produto. O risco disso é que
você tem de gastar muita energia
se promovendo no mundo digi-
tal e lidando com as armadilhas
do inquisitorial tribunal da inter-
net. Hoje o “Não basta ser Play-
boy, tem de ser DJ” do livro de
Carlos Fialho, mudou: agora é,
“não basta ser escritor tem de ser
Youtuber”. Isso obviamente vai
afetar a qualidade do texto porque não dá pra pensar
em Tolstói escrevendo Guerra e Paz enquanto tenta la-
crar no twitter ou rodar mais uma live batendo papo
com os leitores enquanto pede like no instagram pra
foto da capa do romance novo. Essa é uma encruzi-
lhada muito difícil de lidar porque a arte, a literatura,
exige uma entrega no processo criativo, isso toma
muita energia, desgasta, exige muito. E o artista é um
trabalhador como outro qualquer. Quem imaginou que
os escritores estivessem livres da precarização do tra-
balho na sociedade pós industrial em função de alguma
dignidade romântica do ofício deve estar se debatendo
hoje. Eu tento participar das redes sociais como forma
de divulgar meu trabalho desde o tempo do Orkut, mas
confesso a você que ando meio de saco cheio. Não sei
se é a idade, mas fico pensando, “porra, o que é que eu
estou fazendo aqui, perdendo tempo tretando no twit-
ter... podia estar trabalhando num texto agora...” ai bate

aquela culpa. Aquela sensação de desperdício. Mas tal-
vez esse seja o futuro, não é? Talvez nunca mais tenha-
mos algo equivalente a um Tolstói. Talvez as novas
formas de escritura que vão emergir desse mundo novo
mostrem que a literatura como a conhecíamos morreu
de verdade e algo novo deve aparecer, misturando,
games, Netflix, RPG. O próprio Tolstói escreveu em
seus diários em 1893, “A forma do romance acabou”.
Então é isso. Quem sabe a literatura como nós a conhe-
cíamos já tenha morrido e o que a internet esteja fa-
zendo é apenas limpando o corpo.

Quais os seus próximos projetos no chamado
´novo normal`, o pós-pandemia?

Rapaz... além de ficar vivo (risos)? Eu gostaria de
voltar a viajar. Tinha uma viagem
programada pra conhecer a
China. Justo em Janeiro desse
ano de 2020, já pensou? A gente
ia pegar a eclosão da pandemia in
loco. Mas aí veio Arthur, meu
filho mais novo, e a gente teve de
adiar. Mas quero voltar a viajar.
Pretendo passar pela costa orien-
tal da África, visitar a terra de
nossos ancestrais no Golfo da
Guiné. Ir a Cuba (afinal tem tanta
gente me mandando pra lá esses
últimos anos que acabei me sen-
tindo na obrigação de visitar a
ilha). Também quero voltar a Por-

tugal pra visitar o Alentejo que ainda não conheço.
Também quero ampliar meu trabalho com tradução.

Estou preparado uma coletânea de poesia em língua
alemã, com Trakl, Brecht, Hofmannsthal, quem sabe
fique apresentável e até dê pra publicar. Ando esvaziando
gavetas e peguei muitos dos meus diários das viagens
que fiz entre 2006 e 2018 e estou também transformando
em crônicas pra publicar no Substantivo Plural.

Fora isso preciso retomar a escritura de um texto
que tento concluir desde 1991, quando tive uma ideia
pra uma história. Várias vezes tentei começar, de mui-
tas formas, com vários estilos. Tento dar continuidade
a esse texto nos últimos trinta anos e nunca consegui
completar, sempre recomeço e jogo fora o que havia
feito antes. Nunca fiquei satisfeito. Posso dizer que é
uma fábula gnóstica sobre o fim do mundo. Depois da
Covid percebi que não posso mais adiar esse projeto.
Agora ou vai ou racha!

}{ Quero voltar a
viajar. Pretendo
passar pela costa
oriental da África,
visitar a terra de
nossos ancestrais

no Golfo da
Guiné.

Ir a Cuba.
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Múltiplo e focado

}{ARTIGO

Pode um intelectual ser, a um só tempo, múlti-
plo e focado? A indagação desafia, ao primeiro olhar,
uma resposta negativa. Entretanto, esse encaminha-
mento se esfuma quando é chamado à comparação o
escritor, pesquisador, historiador e jornalista Lenine
Pinto. É ele a síntese da resposta positiva à indagação
original deste texto. Estudá-lo, ainda que de forma
emblemática, sob o crivo de cada uma das caracte-
rísticas aqui gizadas, não é tarefa difícil. Trabalhoso
mesmo é colocar essas feições, uma a uma, nos limi-
tes editorias exigidos, pois a vontade do analista é a
de espalhar para as bordas do infinito, mercê da ri-
queza de elementos que o objeto da abordagem pro-
picia. Com o que podemos – e não com o que temos
– vamos ao labor! Doce labor, por sinal...

O vezo de tratá-lo como norte-rio-grandense é
inevitável. Difícil achar alguém com maior identi-
dade papa-jerimum! Mas, para cumprir o rigor da ori-
gem civil, é imperioso que se informe que ele nasceu
no Recife, no dia 12 de maio de 1930. Poucos dias
depois, lá mesmo na Terra dos Altos Coqueiros, es-
tourou uma revolução que Lenine decerto gostaria de
ter coberto, como jornalista. Mataram um Presidente
de Província, por desentendimentos fortemente mar-

cados por perfume feminino, que com um pouco de
pólvora política incendiou a nação. Porém, voltemos
ao homem que tem nome de inspiração russa e cuja
trajetória é agora do nosso interesse. 

Filho de Adamastor Pinto e de Maria Barros
Pinto, gente puro-sangue potiguar, o que decerto de-
marcou a vida de Lenine para – em idas e vindas –
fazer de Natal o fim da rota, o atracadouro. A vida
sempre lhe foi uma bússola da produção intelectual,
indicando rumos para temas como as grandes nave-
gações e as estratégias aéreas do segundo grande con-
flito mundial. Por isso mesmo, o irrequieto Lenine
deitou vivências por muitos solos, entre pesquisas e
trabalhos. Pernambuco, Rio de Janeiro, Brasília, mas
o Rio Grande do Norte sempre foi o seu porto. Ou
aeroporto, que seja...

Dedicou-se ao jornalismo praticamente im-
berbe, fazendo-o com qualidade, mercê da sua intre-
pidez e da facilidade no trato com as letras, aliando
essas características a um atributo nato que causava
boa inveja aos seus conviventes: a memória prodi-
giosa, sendo capaz de resgatar episódios e pessoas de
tempos remotos, com detalhes e contextualizações
impressionantes.

Fez correr a sua obra intelectual basicamente
sobre três eixos: as imbricações políticas internacio-
nais, notadamente aquelas circundadas pela segunda
guerra mundial; o perfil urbanístico e humano de
Natal em partes do século vinte, com especialidade
na Ribeira; e o descobrimento – ou a invenção, vá
lá... – do Brasil.

Da participação de Natal na já tão mencionada
guerra ele foi praticamente testemunha ocular. Vol-
tava do Rio de Janeiro, temporada de estudos, em
1942, quando o navio em que viajava foi advertido,
à altura de Olinda, que submarinos alemães haviam
atacado várias naus brasileiras no litoral nordestino,
fazendo-se necessário um redobrado cuidado para
chegar são ao atracadouro da Tavares de Lira. Aqui,

Lenine Pinto: 

IVAN LIRA 
DE CARVALHO 
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aos doze anos de idade, ingressou no respeitável At-
heneu Norte-Rio-Grandense, onde foi aluno de lentes
respeitáveis, incluso Câmara Cascudo, que nele viu
talento para muita coisa, inclusive para manipular
marionetes em teatro de bonecos, fazendo ponte do
nosso biografado com duas célebres mamulenguei-
ras, Olga Olbry e, vejam só, a poetisa Cecília Meire-
les! Coisas de Cascudo mesmo1. Quem contou essas
estripulias de Lenine? Ele mesmo! Onde? No salão
maior da Academia Norte-rio-grandense de Letras,
quando tomou posse debaixo de um traje um tanto
incômodo para os seus padrões de informalidade –
disse-me certa feita, embora sem desdenhar da imor-
talidade. Voltemos à fala de Lenine, que se vanglo-
riava – com plena razão
– de ter conseguido uma
das raras entrevistas do
grande folclorista, no
seio da qual “tentou me
atrair para a criação de
um teatro de marionetes
no centro cultural que
idealizava instalar onde
é hoje o museu que leva
o seu nome, na Praça
André de Albuquerque”.

Como não tocou
pra frente o negócio do
joão-redondo, partiu
com unhas e dentes para
as leituras e as escritas,
umas amarrando as ou-
tras. O jornalismo integrando essa benfazeja costura,
por óbvio! Mas, nem só da produção de notícias,
notas e comentários se abastecia o seu espírito inte-
lectual. Queria arriscar alguma coisa nos livros... pu-
blicar, entendeu?

No jornalismo fazia a diferença. Por mais simples
que fosse o encargo que lhe tocasse nessa área, arran-
java uma forma de veicular opinião ou agregar algum
valor histórico ou cultural ao assunto. Tanto é que saiu
da sua caixola a formatação de uma entrevista com o
natalense Jorge Fernandes, praticamente redesco-
brindo para o cenário da cultura e do aprofundamento
literário o poeta que fez versos modernistas antes do...
movimento modernista! Essa matéria foi publicada no
Diário de Pernambuco, Recife, edição de 27 de no-

vembro de 1949, e meteu o bichinho da curiosidade
na mente do pesquisador Veríssimo de Melo, que saiu
esmiuçando a obra e a pessoa de Fernandes, passando
a ser figurinha carimbada na casa do vate, à Rua Vi-
gário Bartolomeu nº 6052. Tanto é que em livro bio-
gráfico sobre Veríssimo, o escritor Protásio Pinheiro
de Melo3 relata “Na década de 1940, Lenine Pinto en-
trevista Jorge Fernandes aos 70 anos de idade, cha-
mando-o de ‘Precursor da poesia moderna no Brasil’.
Na conversa com o poeta, de quem ouviu a célebre
frase: ‘Eu anunciei muita coisa e terminei em nada’,
Lenine nos deu um retrato de um homem simples, de
uma personalidade quase ingênua, que defendia seus
pontos de vista sem ferir susceptibilidades ou atacar

os poetas da terra que não liam por sua cartilha”. E
prossegue Melo4: “Vivi impressionou-se com as pala-
vras de Lenine, nas quais dizia que Jorge escrevia poe-
mas modernos numa época em que somente eram
poetas os nascidos no Assu, quem tomava banho do
puassá e rimava, segundo o folclore regional, lua com
nua, e poucos entendiam a sua poesia ‘sempre olhando
os moços com respeito, vendo em cada um uma pro-
messa’. E ali, bem no meio da entrevista, sugere a Ve-
ríssimo a tarefa de estudar mais a fundo a poesia de

1 PINTO, Lenine Barros. Discursos da posse de Lenine Pinto, Acade-
mia Norte-rio-grandense de Letras, Natal, pp. 20-41

2 Essa casa, sede de boa parte dos encontros de Veríssimo de Melo
com Jorge Fernandes, foi tragada pela “modernidade” urbanística de
Natal, conforme eu relatei em artigo: CARVALHO, Ivan Lira de.  Li-
geira investigação sobre o destino da casa de Jorge Fernandes, Revista
da Academia Norte-rio-grandense de Letras, Natal, nº 62, pp. 75-83,
jan-mar 2020.
3 MELO, Protásio Pinheiro de. Vivi: O homem que sabia viver. Natal:
IFRN, 2018. p. 51.
4 Mesma obra e página.
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Jorge. Veríssimo aceitou a sugestão e imediatamente
apaixonou-se por Jorge e sua poesia...”.

Trocando o jornalismo profissional pelo serviço
público, Lenine findou seu tempo de burocrata como
funcionário do Senado Federal. No paralelo, foi do-
cente, inclusive dando aulas na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Foi nesse tempo, entre ser
amanuense e professor, que saiu juntando elementos
para concretizar o velho sonho de encartar o que
sabia em livros. Tanto é que em 1968 soltou aos
olhos do leitor “Como começou: roteiros das origens
da II Guerra Mundial”, aliando informes da história
oficial com proposições associadas à sua vivência es-
peculativa. Achou pouco e no mesmo ano trouxe a
lume “Eisenhower e a conquista de Berlim”. Os
temas de conflitos internacionais davam as cartas na
sua produção intelectual.

De 1975 vem o livro “NATAL, RN”, onde cons-
trói um retrato sentimental da cidade nas primeiras
décadas do século passado, com olhar telúrico sobre
a Ribeira e adjacências, dando lastro para a obra que
viria no ano seguinte, “Os americanos em Natal”,
cujo título dispensa a explicação do conteúdo, mercê
das informações já acima lançadas: só pode ser a
turma que veio com a Segunda Guerra, mudando
costumes do lado de cá e levando da nossa gente sau-
dades e uns nacos de cultura, além de uns urubus ves-
tidos de peru, vendidos por Zé Areia, um folclórico
e esperto barbeiro que pintou e bordou com a grin-
gada durante a ocupação de Natal para ser ponta de
lança das tropas do norte.

Nessa linha de focar os yankees que viviam entre
nós, surgiu mais um livro, em 1995: “Natal, USA – II
Guerra Mundial: A participação do Brasil no teatro de
operações do Atlântico Sul”. Bom todo! A propósito
dessa produção, Veríssimo de Melo (olha ele de novo
aí...) disse em uma resenha publicada no periódico
“Notícias Culturais”, de Fortaleza (CE), ano V, nº 52,
ser um “livro definitivo de extraordinária riqueza de
informações e novas interpretações do conflito. O vo-
lume ainda se alarga em notas e comentários sobre a
guerra em Natal, com depoimentos pitorescos sobre
o impacto da presença norte-americana na nossa ci-
dade”, conforme rememora Manoel Onofre Júnior5.

Ávido por polêmicas e curioso por índole,
trouxe em 1998 “A reinvenção do descobrimento”,
cuidando da possível chegada de Pedro Álvares Ca-
bral e sua entourage à terra brasilis pelos costados
do nosso Rio Grande, aí pelas cercanias de Touros...
Cabo de São Roque... por ali assim. Pedradas e elo-
gios dos críticos e historiadores oficiais e oficiosos
na direção de Lenine, que não deu muito cabimento
a uns e outros. Era o jeitão dele.

Ainda em 1998 brindou os leitores com “A in-
tegração do Rio Grande do Norte e do Amazonas à
Província do Brasil”, parceria com o escritor aço-
riano José Gerardo Barbosa Pereira, tratando da ex-
clusão dos franceses do saliente potiguar.

Em 2000 ofereceu à leitura “Ainda a questão do
Descobrimento”, abrindo novos argumentos e docu-
mentos não explorados, a propósito das caravelas
manuelinas na nossa costa. Bem nossa, no Rio
Grande do Norte, Rio Grande de nós.

De 2002 é a “Coleção José Gonçalves”, que
coordenou para homenagear um ícone da poesia e da
oratória da sua juventude, o amigo acariense José
Gonçalves de Medeiros, “O Pássaro”, que precoce-
mente faleceu no abrir da década dos cinquentas.

Publicou “O mando do mar” em 2005, na
mesma temática dos descobrimentos navais, ano em
que foi lançado também “O Infante Dom Henrique:
navegador”.

2007 é pródigo para Lenine. Vem com “Vasco
da Gama passou por aqui” (discurso no IHGRN),
“Bojador – Aqui existem dragões” e o curioso “O
reino das bestas-feras”, onde explora talentosamente
as iniquidades do nazismo.

A grande maioria da produção de Lenine acima
narrada recebeu reedições, mercê do acatamento do
púbico leitor e da recomendação da crítica. Não as
desfio porque é propósito deste texto instigar o leitor
a pesquisar mais sobre vida e produção intelectual de
tão rica figura. 

Faleceu em Natal a 23 de junho de 2019, dei-
xando vaga a Cadeira 34 da Academia Norte-Rio-
Grandense de Letras, tendo a oração fúnebre sido
proferida pelo acadêmico Manoel Onofre Júnior e
após eleição fui para ela eleito e adiante empossado,
com muito orgulho.

Lenine deixou saudades e fez história.
5 SOUZA JUNIOR, Manoel Onofre de. O legado cultural de Lenine
Pinto, Papo Cultura. Disponível na Internet em https://papocul-
tura.com.br/legado-cultural-lenine-pinto/. Acesso a 09 nov. 2020.
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“Preciso parar. Já estou bem longe.” 
Mas a cabeça não sossega, a pedir que ele ande.

Como se a mente lhe ordenasse: “Vai, se afasta mais!” 
Lavou as mãos várias vezes, o cheiro do sangue

não saía. Esfregou-as com água e areia, nada. 
“Nem lembro quantos dias se passaram”. Ca-

minhando no sentido de enfiar léguas entre o infor-
túnio e ele. 

&&&

Eu disse a ele: “Vá se embora, meu filho!
Chega de sangue!” 

Mesmo assim ele veio na minha direção, com
os olhos vidrados, como se tivesse bebido. “Deixe-me
em paz! Já carrego uma cruz! Não quero outra, não!” 

Puxou a peixeira. O sol do meio-dia brilhava
na lâmina. Ele a me ameaçar: “Seu canalha! Crimi-
noso! Vim aqui vingar o meu pai!” 

“Vá-se embora, rapaz! Basta de sangue! A jus-
tiça já me julgou, fui absolvido: legítima defesa. Car-
rego, desde então, essa cruz.” 

“Vou vingar o meu pai!” 
De repente, correu para cima de mim, jogou o

golpe. Senti quando a lâmina raspou no meu braço.
Sangue e dor. Dei-lhe um empurrão, tangendo-o para
longe. “Vá, deixe de coisa! Não quero luta!” 

Ele não se aquietava, os olhos irados, verme-
lhos. Percebi que preparava novo ataque; com força,
no rumo do meu peito. Evitei-o, mas senti outro corte.
Desta vez, na perna esquerda. De raspão. 

Dei-lhe um tapa e um outro empurrão. Agora
com mais potência, tomado pelo ímpeto do sangue a
correr pela coxa e o braço feridos. 

Olhei ao redor, ninguém. “Ninguém para levar
esse condenado, tirá-lo daqui!” 

“Tá vendo seu sangue! Naquela tarde, foi o
sangue dele. Hoje, será o seu!” Aos gritos, como se

Culpa
CLAUDER ARCANJO
clauderarcanjo@gmail.com

contente. 
Aprumou-se na areia quente e retornou. O bri-

lho da peixeira ao sol, a enfiada forte. Puxei a minha
faca da cintura, e aguardei-o. 

&&&

Seus olhos se turvaram. Ele levou a mão ao
local do golpe, e cambaleou. 

Caiu na areia, a se espernear, o sangue jor-
rando, a manchar a roupa e o areal de vermelho vivo. 

Tentou se levantar, outra queda. “Você me
acertou, seu desgraçado!” 

Então corri, corri no rumo da serra. Sabia que
por ali a mata era mais fechada. 

&&&

Está cansado, a mente o atiça: “Vai, não para!
Não para!” 

Na copa das árvores, o festejo dos pássaros;
nos ouvidos, a voz do rapaz: “Você me acertou, seu
desgraçado!” 

“Pai e filho, meu Deus!” A culpa a zoar-lhe nos
miolos, como se abelhas. 

Batia nos ouvidos, a tentar se livrar daquele in-
ferno, daquela culpa. “Pai e filho, meu Deus!” 
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Depois do google e das redes sociais, detetive par-
ticular foi coisa que ficou totalmente anacrônica. Ainda
assim, Clóvis continuava teimando e resistindo no seu pe-
queno escritório do Centro da Cidade. E, vez ou outra, pa-
gava um anúncio prometendo sigilo ou mandava o
“pastorador” de carros da rua do boteco onde arrumava as
ideias ir lá, na calada da noite, pichar no muro da avenida:

Sua mulher anda pulando a porteira? Seu filho não
foi estudar na casa do amigo coisa nenhuma? Seu patrão
está sonegando sua previdência? Descobrimos. Com ra-
pidez e discrição, ligue: 999 069, etc. e tal.

Pois foi em mais uma manhã monótona de se-
gunda-feira que se fez o telefonema.

Fingiu-se ocupado e combinou o fim de semana.
Marcou com a cliente encontro num restaurante qualquer.
Perguntou antes a cor da blusa dela e esperou na esquina
já para fazer um balanço inicial. Ainda jovem, aparente-
mente modesta, viu quando ela chegou num passo ho-
nesto e, escondido em seu Corsa 96, acendeu um cigarro
e conjecturou acerca das duas multas que poderia pagar
só por conta da assessoria que haveria de prestar naquele
almoço. E pensou: é coisa de briga por herança.

Com o batom borrado de terceira idade que já não tem
firmeza na mão, em poucos minutos ela lhe diria que a missão
consistia em saber se aquele tal de Cláudio, o potencial novo
amor achado no aplicativo, era gente de confiança. E mais:

– Alguém pra se amar, entende? – disse ela, en-
quanto bebericava o licor, desviando o olhar.

Combinaram custos e comissão. Ela concordou com
tudo, pagou o almoço e ainda estendeu a mão quando se des-
pediram. Ele então correu, naquele mesmo sábado, ao goo-
gle e às redes sociais. Depois de algumas horas teclando,
tava na cara que o carinha era um michê, possivelmente bem

perverso, ainda que ordinário. Fazer o quê?... lamentou,
acendendo outro cigarro e sentindo ainda o perfume dela.

Um cheiro. Sutil, que não impregnava, mas do
qual, também, afinal, não se esquecia.

Apagou a ponta no cinzeiro e decidiu: eu vou atrás
desse mané.

No rádio do carro, uma balada dos anos 90 lhe
trouxe uma recordação infeliz logo quando ele mandava
ver seu lado obstinado e profissional. A canção antiga
desconcertava, mas ele se concentrou na rotina do tal:
academia, trabalho em pet shop e curso noturno de filo-
sofia para potenciais coachs.

Com parte do adiantamento, encheu o tanque e foi
colar na cola do cara.

Na espreita, tentava lembrar o nome dela, mas só
atinava com a primeira letra. Seria Silene, seria Sibele?
Lembrava que a achou bonita, em alguma medida. Tal-
vez porque, como dizia o poeta Manuel Bandeira, a be-
leza é só um conceito.

O boy, por outro lado, era feio de doer. Do tipo que,
nas piadas mais reles e maldosas, dá pra se comer bei-
jando, contanto que de olhos fechados. Viu, pois, quando
ele, com sua feiúra, saiu do trampo e foi curtir um chur-
rasquinho no fim da tarde numa espelunca qualquer. 

Caía a tarde, começava a noite. E não era jazz o
que se ouvia, era Zezo. Bem sincero.

As dores são parecidas, são sempre dores por demais
ou por de menos e ele ficou observando, sentado numa
mesa próxima, o don juan teclando no aparelho do celular.

O mundo digital ficou bem chato, considerou Cló-
vis, o detetive, vendo o moço rindo sozinho para sua tela.
Era tudo tão transparente, tão explícito, ao tempo em que
tudo se distanciava na falsa proximidade... Faltava dis-
crição e segredo na conquista e no encontro...

Faltava mesmo, no final, contraditória e indepen-
dentemente de rede de wi-fi, faltava conexão.

Fez apenas três fotos. Suficientes para flagrarem o
dito cujo recebendo um amigo com um longo beijo e um
carinho bem direto e incontido para quem quisesse ver.

A cliente viu as fotografias alguns dias depois,
mão tremendo, e não disse nada. Parecia até quase um
esboço de sorriso o que viu em seus lábios, mas, hones-
tamente, em todos aqueles anos de investigação da alma
humana, ele não poderia dizer com certeza.

No fim do ano, trocou de carro e o Corsa 96 ficou
pra trás. Feito namoro sem futuro.

O nome
dela era
Sônia

CELLINA MUNIZ
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}{ARTIGO

O jornalista Cefas Carvalho me pediu para es-
crever sobre o processo da escrita do livro Mitos En-
redados (editado pela EDUFRN /2020). 

O livro nasceu após a leitura do “O Livro dos
Seres Imaginários” (1981) do escritor Jorge Luis
Borges (1899-1986). Declaro na abertura do meu
livro que não sei nem
quando começou,
nem o porquê. Um
dia, me vi lendo e de-
senhando aquelas fi-
guras estranhas
criadas por Borges.
Inicialmente, tentei
compreendê-los atra-
vés das narrativas que
cada um carregava.
Como a escrita de
Borges é sempre
muito rica de referên-
cias me deixei levar
por aquele mundo
fantasioso do escritor.
As formas que foi
chegando através dos
desenhos também se-
guiam a escrita com-
plexa do autor,
lembravam humanos
ou animais misturados, como se fossem a plastici-
dade da junção entre natureza e cultura. Foi um exer-
cício instigante e obsessivo, me levou um ano de
trabalho. Em determinado momento tive que parar e
refletir. Passei a ler sobre mitos a partir de outros au-
tores, assim escolhi Câmara Cascudo e Lévi-Strauss.
Câmara Cascudo porque queria mergulhar no mundo
popular e Lévi-Strauss pela cultura indígena. 

Assim o trabalho foi tomando forma de pes-
quisa. Fui arrastada e atraída pelas afinidades im-
previstas. Os três autores tem uma obra bem
definida, rica e complexa. Cheguei apenas nas ca-
madas mais superficiais. De toda forma minha in-
tenção a partir daquele momento era criar uma rede

de ligações entre os
mitos que fui selecio-
nando. As escolhas
de qual mito eu iria
desenhar também es-
tavam no jogo da li-
berdade.

Consultando o
grande especialista na
obra de Lévi-Strauss,
o professor Edgard de
Assis Carvalho (que
escreveu o texto de
abertura do livro)
tomo conhecimento
da possibilidade de
apropriação que os
textos mitológicos
podem sofrer. Assim,
tive a liberdade de re-
colocar a narrativa
dos mitos do livro de
Cascudo na primeira

pessoa. Apenas com a intenção de aproximá-los um
pouco mais dos leitores.

As narrativas míticas vão se modificando a par-
tir de onde eles- os mitos- pousam, e dos povos que
os narram. Por isso, a forma que eles assumem torna-
se híbrida, assim como o percurso de acompanha-los
é sempre incompleto, bifurcado, sem a preocupação
de um ponto de partida ou de chegada. Não há uma

Mitos Enredados
ANGELA ALMEIDA
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adequação ao princípio cartesiano, uma vez que eles
não estão sempre iguais, mesmo mantendo uma pre-
cisão no núcleo central da história.

Fui me sentindo mais confiante para criar os
desenhos e trabalhar com as narrativas dos autores
escolhidos. Foi se tornando uma pesquisa que levou
mais de um ano para ser concluída. Talvez pela
minha natureza inquieta no processo de criação, não
me detive apenas aos desenhos e escritas dos textos,
passei a usar também a linguagem da fotografia e a
técnica dos bordados.

Senti a necessi-
dade de criar um per-
sonagem próximo a
figura dos mitos para
que eu pudesse foto-
grafar. Foi então, ins-
pirada na obra do
fotógrafo Borris Kos-
soy que tive a ideia de
criar um ser de certa
forma fantasioso. En-
comendei ao artista
plástico Carlos Sérgio
uma cabeça de propor-
ções que lembrasse
um Boi de Reis do fol-
clore.  Ele criou uma
cabeça maravilhosa-
mente bem. Levei
assim o personagem
para a igreja do Galo
no centro da cidade
para ser fotografado.
Eu precisava dessa mistura entre o sacro e o pro-
fano que é comum em certas narrativas míticas.
Carlos Sérgio no seu acervo encontrou um tecido
de tule preto que enrolamos o personagem, como
se fosse uma viúva negra na porta da igreja. Vale
lembrar que fui escrachada pelo pastorador da cal-
çada da igreja alegando que eu estava trazendo o
cão para dentro da igreja. Tentei explicar o signifi-
cado da figura popular sem muito sucesso. E com
medo de encontrar algum padre que me faria os
mesmos questionamentos, fiz as fotografias rapida-
mente, sem nenhum planejamento de luz especial
ou coisa desse tipo. São imagens mais brutas e fei-
tas com rapidez.

Depois desse processo, entrou a técnica mais
lenta, que foi o próprio bordado. A partir da fotografia
do desenho mandei fazer uma impressão em “can-
vas” e bordei cada imagem, também num processo
livre, onde as próprias linhas iam dando e cons-
truindo um assunto estético. E assim conclui o livro. 

Um livro pode ter apenas um autor, porém,
no processo para se tornar livro, são necessários
muitos profissionais. Quero ressaltar que já há al-
guns anos tenho o privilégio de trabalhar a progra-
mação visual dos meus livros com um parceiro, que

é Rafael Campos. Nem preciso mais discutir a es-
tética de um livro com ele, dou apenas alguma dica
como eu gostaria que fosse. O retorno é inegavel-
mente surpreendente, sempre bem melhor do que o
esperado. Nesse livro “Mitos Enredados” não po-
deria ser diferente. A princípio tomei susto com o
design da sobre-capa, achei exagerado a grafia do
meu nome, porém, ele fez argumentos que eu acei-
tei e hoje gosto muito do resultado. Graficamente
é um livro bonito. O livro assim chega as mãos
também do competente editor Helton Rubiano
(Vice-Diretor da Edufrn). Fora do processo de edi-
toração da Editora da UFRN, eu tinha a intenção de
tentar um patrocínio para impressão do livro. Foi
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aí que entrou o trabalho artesanal de costura e capa
de dois exemplares do livro assinado por Maíra
Leal.  Resultado: um objeto de arte, um livro de ar-
tista. Fiquei com pena porque só tinha grana para
fazer os dois exemplares. Porém, a intenção era
chegar aos mil exemplares em gráfica. 

Entreguei um exemplar desse livro de ar-
tista a diretora de marketing do Morada da Paz,
Elisa Fonseca. Cheguei assim, através de Elisa a
produtora de Projetos Mariana Hardi, outra pro-
fissional de um currículo invejável. Mariana

trouxe com ela uma equipe jovem e competente
depois do livro aprovado pela Lei Djalma Mara-
nhão, foram eles: Dimetrius Ferreira, Sofia
Bauchwitz, Rita Machado, Ianne Maria e Andre-
son Santos.  Tudo passou a dá certo. Assim, nas-
ceu o livro impresso com a tiragem de 1 mil

exemplares e distribuição gratuita. 
O livro carrega as seguintes Instituições envol-

vidas: UFRN, EDUFRN, Prefeitura do Natal, Pro-
grama Djalma Maranhão e Morada da Paz.

Angela Almeida- Mora em Natal, tem forma-
ção acadêmica em Comunicação e doutorado em
Ciências Sociais pela UFRN. É professora da UFRN
e desenvolve pesquisa nas áreas de artes, estética e
fotografia. Migra em atividades das artes plásticas,
fotografia e curadoria.

Fez a curadoria do Museu do Vaqueiro-Natal-
RN. Organizou o acervo de Artes Plásticas do SE-
BRAE-RN e do Sistema FIERN.  Fez a curadoria
da exposição em comemoração dos 50 Anos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fez
parte da Comissão de Seleção do XIII Prêmio FU-
NARTE Marc Ferrez de Fotografia (2013). Foi se-
lecionada na categoria portfólio no 8º Paraty em
Foco (2012). O livro de sua autoria “Quando a pele
incendeia a memória” foi selecionado para o festi-
val de Fotolivros da Revista Zum, do Instituto Mo-
reira Salles (2018).

Angela Almeida- Mora em Natal, tem formação acadêmica em Comunicação e doutorado em Ciências Sociais pela UFRN.
É professora da UFRN e desenvolve pesquisa nas áreas de artes, estética e fotografia. Migra em atividades das artes plásticas, fo-
tografia e curadoria.

Fez a curadoria do Museu do Vaqueiro-Natal-RN. Organizou o acervo de Artes Plásticas do SEBRAE-RN e do Sistema FIERN.
Fez a curadoria da exposição em comemoração dos 50 Anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fez parte da Comissão
de Seleção do XIII Prêmio FUNARTE Marc Ferrez de Fotografia (2013). Foi selecionada na categoria portfólio no 8º Paraty em Foco
(2012). O livro de sua autoria “Quando a pele incendeia a memória” foi selecionado para o festival de Fotolivros da Revista Zum, do
Instituto Moreira Salles (2018).
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}{REPORTAGEM

No último dia 25 de setembro Mossoró cele-
brou o centenário de um dos seus filhos mais ilustres,
o professor e editor da Coleção Mossoroense Jerô-
nimo Vingt-un Rosado Maia. Último filho do farma-
cêutico Jerônimo Rosado e Isaura Maia, o “vinte e
um” foi também o último a partir, ironicamente no
dia 21 de dezembro (12) de 2005, aos 85 anos.

Ao longo da
sua história Vingt-un
pautou sua vida na
perpetuação da histó-
ria do Rio Grande do
Norte, mais especifi-
camente da sua terra,
Mossoró, por inter-
médio de publicações
de obras de toda natu-
reza. A Coleção Mos-
soroense, a editora,
foi responsável pela
impressão de mais de
4000 obras, destas,
grande parte dedica-
das ao “país de Mos-
soró”, como ele
denominou.

Formado em Agronomia pela Escola Superior
de Agricultura de Lavras (ESAL/MG) em 1944, idea-
lizou a ESAM, versão mossoroense da tradicional es-
cola mineira, à sua imagem e semelhança e nos anos
60 veio a realizar o sonho, com o apoio do irmão,
Dix-huit, à época diretor do Instituto Nacional de De-
senvolvimento Agrário (INDA).

Em Lavras foi colega de gente do naipe de Os-
waldo Lamartine de Faria, construindo uma amizade
que perduraria por toda a vida e foi também onde co-
nheceu América Fernandes, que viria, futuramente,

a ser sua esposa.

Vingt-un e o petróleo mossoroense
Convocado a ser soldado padioleiro para a Se-

gunda Guerra Mundial, mesmo não tendo embarcado,
certa feita fugiu para encontrar com América, o que lhe
rendeu alguns dias de detenção na cadeia de Ouro Fino
por insubordinação. Já apaixonado por livros, deparou-
se com escritos de John Casper Branner e Luciano Jac-
ques de Morais que falavam sobre os fósseis na região
Oeste do Rio Grande do Norte e associando a uma pos-

sível existência de
petróleo na bacia po-
tiguar.

Vingt-un tor-
nou esta ideia quase
uma obsessão em sua
vida e passou a ma-
pear estudos que pu-
dessem chancelar a
possibilidade real do
“ouro negro” em
Mossoró e região.
Encontrou em Padre
Florêncio Gomes de
Oliveira, outros rela-
tos sobre aparição de
betume na lagoa do
Apodi: “em um dos

recantos da lagoa desta vila que está mais em contato
com as substâncias minerais da serra, tem-se coalhado,
em alguns anos, uma substância betuminosa inflamável,
e de boa luz semelhante à cera, em quantidade tal que
se pode carregar carros delas". 

Conseguiu fazer com que um dos cientistas
mais proeminentes do país, Aziz Nacib Ab’Saber,
durante um congresso já na Escola Superior de
Agricultura de Mossoró (ESAM), escrevesse um ar-
tigo embasado nos textos anteriores e que assegu-
rasse a possiblidade do petróleo mossoroense. Aziz
aceitou e escreveu, mas sob uma condição, assinar

Cem anos de
Vingt-un Rosado
CAIO CÉSAR MUNIZ
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o artigo com um pseudônimo,
nascia assim Antônio Natércio
de Almeida (ANA – Aziz,
Nacib, Ab’Saber).

O estudo levou a Petro-
bras a realizar os primeiros le-
vantamentos na região, mas as
descobertas apontavam para
uma inviabilidade financeira.
Pouco tempo depois, na cons-
trução do Hotel Thermas de
Mossoró, as piscinas foram
inundadas por petróleo. Vingt-
un estava certo.

Nos 25 anos de explora-
ção terrestre de petróleo na
bacia potiguar pela Petrobras,
Vingt-un foi o único homena-
geado que não fazia parte da
empresa, um reconhecimento
pela sua obstinação.

Na luta pelo petróleo, Vingt-un também se de-
parou com a descoberta de fósseis na bacia potiguar,
o que o também fez enveredar pelo mundo da paleon-
tologia. Em suas expedições, chegou a ter algumas
espécies batizadas com o seu sobrenome pela Socie-
dade Brasileira de Paleontologia.   

A Coleção Mossoroense e seus recordes
Questionada por muitos, por “publicar de

tudo”, a Coleção Mossoroense foi, talvez a maior das
criações de Vingt-un Rosado, além da ESAM, claro.
Nascida juntamente com a Biblioteca Pública Muni-
cipal e o Museu Municipal de Mossoró em 1948, a
Coleção se tornou
uma das principais
referências editoriais
do Rio Grande do
Norte.

Atua lmente
tem em seu leque
mais de cinco mil
edições, um recorde
nacional reconhe-
cido pelo jornal O
Estado de São Paulo
no ano 2000 e quiçá
internacional. Leve-
se em conta que
entre as obras publi-
cadas há dede cartas
que eram remetidas
ao editor até reedi-

ções de reedições de outros tí-
tulos, o que, para muitos tor-
nam os números questionáveis.

Ainda assim, se tirásse-
mos todos os “excessos” do
editor, só em títulos relaciona-
dos às secas no Nordeste Brasi-
leiro teríamos mais de 900
obras editadas, o que levou o
geomorfólogo Aziz Nacib
Ab’Saber, aquele mesmo do ar-
tigo sobre petróleo a dizer
numa entrevista em nível na-
cional que não se poderia “es-
tudar a problemática da seca no
nordeste sem passar pela Cole-
ção Mossoroense”.

A estética das publica-
ções também só veio a ser me-
lhor trabalhada a partir dos
anos 90, quando os autores pas-

saram a terceirizar as capas, por exemplo. Para Vingt-
un o importante era o conteúdo, recebia do colega
Oswaldo Lamartine, muitos puxões de orelha por
causa disto. 

A obstinação de Vingt-un pela Coleção tinha
especificidades mágicas. Quando havia interesse
por determinada obra, mas não tinha dinheiro,
Vingt-un recorria a agiotas e publicava o título
mesmo assim, fossem seus ou de outros autores.

Entregava-os aos autores gratuitamente, ia ao
lançamento, chegando muitas vezes primeiro que o
anfitrião e não aceitava de forma nenhuma receber o
livro (patrocinado por ele) de graça). Este “despren-
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dimento” não foi muito bom para o futuro da Cole-
ção. Com sua partida, em 2005, muitos autores que
antes tinham suas obras publicadas gratuitamente,
viam na Fundação Vingt-un Rosado, instituição man-
tenedora do selo editorial a partir de 1995, uma obri-
gação para que publicasse suas obras no mesmo
formato, 0800.

Seu primeiro livro foi publicado em 1940,
“Mossoró”, patrocinado pela sua mãe e mesmo com
mais de 600 obras de sua autoria publicadas no final
da vida, Vingt-un não se considerava escritor, dizia-
se apenas um “organizador de livros”.

O homem por trás de tantas histórias
Se há uma palavra que resume Vingt-un, acho

que é “pressa”. Talvez porque quisesse deixar sempre
mais e mais de legado para a história, tinha sempre
uma urgência que fazia parte do seu cotidiano. Isto
talvez tenha até contribuído para a sua saúde não tão
em dia, principalmente tendo em vista que também
era um guloso assumido e um apaixonado pela culi-
nária nordestina.

Não abria mão, no entanto, de algumas cami-
nhadas ao final da tarde, às vezes na Estação das
Artes, quando esta ganhou sua área comum de pas-
seio e, depois, ao lado de América, ao redor da “casa
dos 21 tamarineiros”. Era só, mas já era o bastante
como exercício físico.

Leitor compulsivo, não dá para mensurar quan-
tos livros leu durante a vida, mas é certo que rara-
mente se via Vingt-un sem algum livro em mãos. Em
sua biblioteca um grande acervo de música clássica
também compunha seu acervo e, mesmo com uma
audição comprometida, não deixava de ouvir os mes-
tres da música mundial. Se tivéssemos que descrever

suas maiores paixões, talvez tivéssemos que numerar:
livros, família e Mossoró, difícil dizer se necessaria-
mente nesta ordem.
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Homenagem ao
centenário de Jerônimo
Vingt-un Rosado Maia

}{ CONTO

No ano dois mil e vinte
Mossoró vai celebrar
O centenário de um filho,
A sua história exaltar
Com carinho e com cuidado.
Foi ele: Vingt-un Rosado,
Um nobre deste lugar.

Vinte e cinco de setembro
Marcará o grande dia,
Mas, certamente este ano
Será só de alegria,
Exaltando a competência
E toda a inteligência
Que o mestre Vingt-un trazia

Foi o último numerado
De Jerônimo Rosado¹,
Que juntamente com Isaura
Conduziram o legado
De uma prole numerosa,
Que deixou de forma honrosa,
Um marco no seu passado.

Começou os seus estudos
No velho Diocesano
Foi mandado pro Recife²,
Mas não era este o plano
Que o destino reservara
Para Vingt-un, a joia rara,
De espírito cartesiano.

Parabéns,
Vingt-un
Rosado!
CAIO CÉSAR MUNIZ

¹ Quase todos os filhos do casal foram batizados com numerais em francês, Vingt-un, o último, era o vinte e um.
²Vingt-un cursou pré-engenharia em Recife, nos anos de 1937-38.
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Foi lá nas Minas Gerais³
Sob ipês de várias cores,
Que Vingt-un também brotou,
Entre mestres e doutores,
De nobreza e de escol,
Colocando ele no rol
Dos grandes pesquisadores.

Ensinava aos colegas
Que tinham dificuldades,
O ensino da matemática,
E outras atividades,
Era querido e amado
O que tornava o Rosado
Um aluno respeitado. 

Soldado padioleiro,
Não resistiu aos encantos,
De América, a mineira,
E em desvarios tantos,
Ao fugir de um plantão,
Foi levado pra prisão, 
Pra ele, sem dor nem prantos .

E foi ali, no quartel,
Na cela trancafiado,
Que Vingt-un achou nos livros
Um muito do seu passado,
Dos fósseis que não sabia,
E a riqueza que havia
No seu Mossoró amado.

Foi como uma senda de luz
Que passou a lhe guiar.
Botou isto na cabeça,
Qual martelo a martelar:
“Apodi já teve um ‘óleo’ ,
Se há fóssil, há petróleo,
É preciso estudar”.

No retorno à Mossoró
Trouxe América ao seu lado,
Também trouxe outros sonhos
Que em Lavras tinha sonhado:
Escola de Agronomia,
Petróleo pra Economia
Conforme tinha estudado.

Convenceu a Petrobras
A fazer levantamento 
Sobre a viabilidade
De um “óleo” em descobrimento
Nas piscinas de um hotel
E o resultado, qual fel,
Não teve aproveitamento.

Mas Vingt-un não desistiu
Do sonho que tinha em mente
E anos depois, o “óleo”,
Veio à tona, novamente,
Transformando a cidade,
Com grande prosperidade.
Estava certo o “vidente” .

O Padre Florêncio Gomes de Oliveira, informava ao naturalista Louis Jacques Brunet, em 1854, sobre ocorrências de “subs-
tância betuminosa inflamável” na lagoa da vila do Apody. 

Em 1979, ao perfurar um poço de água no Hotel Thermas de Mossoró, aconteceu a primeira aparição de óleo no solo mos-
soroense, em princípio a Petrobras achou que a quantidade era pouca e inviável, porém depois veio a constatação de grande lençol
de petróleo na cidade e região.

5

6

³Vingt-un formou-se em Agronomia no ano de 1944, na Escola Superior de Agricultura de Lavras (ESAL/MG). 
Após a conclusão do curso de Agronomia, em 1944, na ESAL/MG, Vingt-un foi convocado a integrar o esforço de guerra

da ditadura Vargas contra as forças do Eixo, mas não chegou a embarcar para a Itália. Serviu no Quartel sediado em Ouro Fino, São
João Del Rey, Três Rios e Deodoro como soldado padioleiro de número 494. Por sair sem permissão para namorar América Fernan-
des, que se tornaria no futuro a sua esposa, sofrera então uma punição de 15 dias de detenção por “transgressão disciplinar”. 

4

5

6

4



35o galo ●  dezembro 2020 ●

À frente do IBS
Foi um líder sem igual,
Lutou como um guerreiro
Contra a importação do sal,
E zelando o trabalhador
Tornou-se um defensor
Do produto nacional.

Pra sua terra adorada
Foi pra onde olhou primeiro.
Criou escola pra os filhos
Do bravio salineiro,
E hospital de referência
Tratando com competência
Do doutor ao cozinheiro. 

Nas minas de gipsita
Lá de São Sebastião 
Embrenhou-se nas pedreiras
Da grande mineração,
Quando o gesso era franco,
Valia como ouro branco,
Vingt-un era o capitão.

Morava na mesma casa
Do humilde trabalhador,
Dona América ao seu lado
Demonstrava todo o amor,
Que seguiu por toda a vida
E era assim conhecida
Por “Galega do Doutor”.

Não quis a vida política.
Da família, um legado,
Mas botou no seu currículo:
“Candidato derrotado
A prefeito da cidade”
E dizia sem vaidade:
“Foi melhor não ter ganhado!”

“A mais belas das campanhas”,
O “Touro” contra “Capim”,
Contra Antonio Rodrigues
Que o povo escolheu por fim,
Por pequena diferença,
Mas limpa e sem desavença,
Sem briga e sem ter motim. 

Ainda foi vereador
Uma só legislatura, 
Depois disso não quis mais,
Foi pra os braços da cultura
A razão da sua vida,
E onde foi reconhecida 
Toda sua investidura.

Pra ESAM foi como um pai,
O grande idealizador,
Viu nascer cada parede,
Como um mestre-construtor,
E como muita ansiedade,
Viu nascer a faculdade
Desde grande sonhador.

Vingt-un foi candidato a prefeito de Mossoró no ano de 1968. Seu opositor foi o também seu amigo Antônio Rodrigues de
Carvalho que, apoiado por Aluízio Alves, obteve a vantagem de 94 votos. Vingt-un tinha um projeto de governo que prometia
realizar MIL obras em Mossoró, por isso dizia que fora melhor ter perdido a campanha, pois caso tivesse ganhado, não descansaria
até concretizar as mil obras. 

Em 1972 Vingt-un foi eleito vereador com a maior votação proporcional até aquela data, 3.807 votos.

9

Em 1961 Vingt-un foi nomeado presidente do Instituto Brasileiro do Sal (IBS). À frente da instituição trabalhou para valorizar
o produto nacional, com isto, favorecia, diretamente o Rio Grande do Norte, maior produtor de sal terrestre no país. Em Mossoró
criou o Hospital Francisco Menescal, que, por sua natureza, ficou conhecido como Hospital do Sal ou Hospital dos Salineiros, atual-
mente o prédio onde funcionou abriga o Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado. Construiu ainda escolas, tanto no RN, quanto
no Ceará, Sergipe e Rio de Janeiro.  

Atual cidade de Governador Dix-sept Rosado.
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10
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Foi um grande pensador,
Da AMOL também foi guia.
Do ICOP e no Estado
Também foi da Academia
De Letras e da Ciência,
Também sendo referência
Na História e na Geografia.

Escreveu o “Mossoró”,
A sua obra primeira,
Instigado por Cascudo,
Expandiu esta fronteira
Criando sua editora,
A maior propagadora
Da saga desta trincheira.

“Coleção Mossoroense”
Foi por ele batizada
A produtora de títulos
Para sempre eternizada
Por poetas e escritores,
Por grandes pesquisadores,
Por todo mundo exaltada.

Já são mais de cinco mil
Obras por ela editadas,
Sobre secas, outras tantas,
Uma a uma, resgatadas,
Um acervo sem igual,
Com recorde nacional
Destas obras publicadas.

Não caberia aqui
Quantos títulos recebeu
Pela sua trajetória,
Por tudo que escreveu,
Pelos feitos de bondade,
Mas também pela humildade,
Da forma como viveu.

Com América construiu
Uma família ordeira:
Cinco filhos respeitados,
Guiados a vida inteira
Para o bem e pro respeito,
Vivendo do mesmo jeito,
Qual Vingt-un e a mineira.

Dix-sept, Isaura e Leila 
Maria Lúcia e “Telena”
São legados do casal
Que da forma mais serena
Perpetuam sua memória
Como parte desta história
De beleza pura e plena.

Vários netos e bisnetos
Complementam este legado
De pessoas valorosas
Que honram o seu passado,
Com orgulho e com carinho
Como flores no caminho
Do mestre Vingt-un Rosado.
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Mas os grandes também partem,
Pois a vida é mesmo assim.
Ao nascermos já sabemos
Ter começo, meio e fim,
E o grande Vingt-un partiu,
Mossoró, triste assistiu,
Seu livro fechar, enfim.

Foi em “vinte e um de doze” (21/12)
Do ano dois mil e cinco
Que Vingt-un subiu aos céus,
E Jesus puxou o trinco
Da porta do firmamento,
O abraçou com sentimento,
Com fervor e com afinco.

Mas Vingt-un ainda vive
Cá, no nosso imaginário,
Este ano arrancamos
As folhas do calendário
Pra que Mossoró, altiva,
Ao seu filho grite: “Viva,
E um feliz aniversário!”

Que comecem os festejos
Em cada canto do Estado!
No “País de Mossoró”,
Por ele imortalizado.
Do sertão até o mar
Vamos todos celebrar:
Parabéns, Vingt-un Rosado!
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}{ENSAIO

Desde que comecei a pesquisar a vida e obra
de Nísia Floresta, em meados da década de 1980, fui
definitivamente conquistada pelo mistério que a en-
volvia, alimentado ora pelo mito de nossa primeira
feminista e mulher “mais ilustre de nossas letras”;
ora pelo estigma que durante décadas a acompanhou,

taxando-a de adúltera, cortesã, e mesmo duvidando
que tivesse escrito tantos livros. Não foi fácil encon-
trar as marcas de sua longa e movimentada trajetória,
que o tempo parecia determinado a apagar; nem
mesmo os seus livros, encantados nas prateleiras de
antigas bibliotecas do país e do exterior. Nísia Flo-
resta estava fadada – como tantas de nossa história –
a ser vítima do memoricídio, e quase desaparecer
como se nunca tivesse existido. 

O que seria lamentável, diga-se de passagem. 
Ainda hoje, pesquisadores, e todos que ouvem

falar de sua figura, se veem fascinados pela jovem
nascida em Papari no longínquo ano de 1810, que se
tornou exceção entre as mulheres de seu tempo. Sua
obra, com pelo menos quinze títulos – entre ensaios,
romances, novelas e poemas, publicados em portu-
guês, francês, italiano e inglês – testemunha a ousa-
dia e o ineditismo de suas ideias. 

A mudança de domicílio da família para Per-
nambuco, em meados da década de 1820, foi decisiva
para sua formação. Afinal, era uma das mais impor-
tantes províncias do Império, com intenso comércio
marítimo, responsável pela exportação e importação
de inúmeros produtos, e detentora de um centro edi-

Desvendando
o enigma da
tradução do

Direitos das
mulheres

CONSTÂNCIA LIMA DUARTE 
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torial efervescente, movimentado principalmente
pelas insurreições que se sucediam e precisavam di-
vulgar seus propósitos. Foram muitos os jornais de
inspiração liberal e republicana que aí circularam na
primeira metade do século XIX e que Nísia Floresta
teve acesso, como Bússola da Liberdade, Voz do
Povo Pernambucano, O Sete de Setembro, O Cara-
puceiro, e O Espelho das Brasileiras que, inclusive,
acolheu seus primeiros escritos.

Foi neste ambiente convulsionado por novas
ideias, quando a esmagadora maioria das brasileiras
vivia espartilhada em estereótipos antinaturais, sem
qualquer direito que não fosse o de ceder à vontade
masculina, que Nísia Floresta publicou seu primeiro
e mais conhecido livro: Direi-
tos das mulheres e injustiça dos
homens. Na capa trazia impor-
tantes informações: a obra era
atribuída a “Mistriss Godwin”
(nome de casada de Mary
Wollstonecraft); havia sido tra-
duzida “livremente do francês
para o português” por Nísia
Floresta Brasileira Augusta; e
era dedicada às mulheres e aos
acadêmicos brasileiros. No ano
seguinte, 1833, nova edição
surgiu em Porto Alegre para
onde a autora havia se transfe-
rido; e, em 1839, já residindo no Rio de Janeiro, outra
edição era divulgada nos principais jornais da Corte.
Como Mary Wollstonecraft era mais conhecida por
seu famoso libelo feminista Vindication of the rights
of woman [Reivindicação dos direitos da mulher],
surgido em Londres em 1792, importantes dicioná-
rios bibliográficos – como os de Inocêncio Francisco
da Silva e Sacramento Blake, entre outros – registra-
ram que se tratava da tradução desta obra, e isso foi
repetido por todos que se seguiram. 

Mas apesar de três vezes impresso, a existência
deste pequeno/grande livro estava praticamente ter-
minada, pois não era encontrado em nenhuma das
principais bibliotecas públicas do país. Apenas cento
e cinquenta anos depois, em 1989, quando localizei
um exemplar de 1833, numa biblioteca particular, foi
possível trazê-lo novamente a público através da Edi-
tora Cortez, de São Paulo.  E teve início um novo
ciclo de mistério em torno da escritora potiguar. 

Assim que cotejei as duas obras – de Wollsto-

necraft e de Floresta – ficou evidente que não se tra-
tava de uma tradução, pois não havia qualquer seme-
lhança entre elas. Enquanto a inglesa reivindicava
uma educação mais sólida para as meninas de seu
país, o livro de Nísia Floresta se ocupava em de-
monstrar que as mulheres eram seres dotados de in-
teligência, capazes de estudar e de ocupar espaços
públicos, tanto quanto os homens. Como pleitear
uma instrução consistente se mesmo a alfabetização
esbarrava em toda sorte de preconceito? Como plei-
tear emancipação política se as mulheres nem eram
consideradas seres racionais? Esta poderia ser uma
das razões para Nísia Floresta optar por fazer uma
“adaptação” – ou tradução cultural – em lugar de tra-

duzir fielmente o texto da in-
glesa, pensei. Desde então,
afirmei em palestras, artigos e
livros que não se tratava de
uma tradução – nem mesmo
livre – da famosa obra, e que
Nísia Floresta teria se “inspi-
rado” nela, e em outros autores,
para escrever sobre os direitos
da mulher brasileira.   

Em 1996 a história desse
livro sofre uma reviravolta
quando a pesquisadora Maria
Lúcia Garcia Pallares-Burke
divulgou que, na verdade, Nísia

Floresta havia traduzido um livro publicado anoni-
mamente em 1739, em Londres, intitulado Woman
not inferior to man [A mulher não é inferior ao
homem], depois atribuído ao pseudônimo “Sophia, a
Person of Quality”.   E mais:  que Woman not inferior
to man seria a tradução livre de De l´egalité des deux
sexes [A igualdade dos dois sexos], de François Poul-
lain de la Barre, de 1673. Mais tarde, outras pesqui-
sas revelaram que la Barre teria calcado suas ideias
a partir de ponderações que Christine de Pisan havia
deixado no livro La citè des dames [A cidade das mu-
lheres], de 1405. Sintam o tamanho da confusão!

Dentre todos, o livro de Sophia foi o mais di-
vulgado, pois mereceu em poucos anos diferentes
versões para o francês, sofrendo inclusive alterações
em seu título: Dissertation dans laquelle on prouve
que la femme n'est pas inférieure à l'homme [Ensaio
em que se prova que a mulher não é inferior ao
homem], publicação anônima de 1749; La femme
n’est pas inferieure a l’homme [A mulher não é infe-

}{ Escrever é retirar-se.
Não para a sua tenda
para escrever, mas da
sua própria escritura.

Cair longe da
linguagem, emancipá-la

ou desampará-la,
deixá-la caminhar

sozinha e desmunida.
Abandonar a palavra. 
(Jacques Derrida, A escritura e a diferença) 
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rior ao homem], de 1750, tradução atribuída a Ma-
deleine Darsant de Puisieux; e Le triomphe des
dames [O triunfo das mulheres], de 1751, também
atribuída a Madeleine de Puisieux, ou a seu marido
Philippe Florent de Puisieux, segundo alguns pesqui-
sadores. O provérbio italiano “traduttore, traditore”
[“o tradutor é um traidor”] parece se aplicar exem-
plarmente a esta situação.  

Ora, nenhum dos títulos mencionados conti-
nha a expressão “in-
justiça dos homens”
presente no livro de
Nísia Floresta. Como
explicar isso? Por
que a autora norte-
rio-grandense teria
estampado a infor-
mação de que se tra-
tava da tradução de
uma obra de Wollsto-
necraft? Teria sido
ideia do editor, pelo
fato de o nome da in-
glesa ser mais conhe-
cido que os de
Sophia, Poullain de
la Barre, ou Made-
leine de Puisieux? E
por Vindications
estar repercutindo
fortemente na Eu-
ropa e Estados Uni-
dos? Enfim, tantas indagações motivaram inúmeros
artigos, teses e livros nos últimos anos, na tentativa
de esclarecer o mistério. 

Ainda assim, continuei afirmando que Nísia Flo-
resta merecia o título de precursora dos ideais de igual-
dade e independência da mulher em nosso país, pois não
se conhece (ainda) outro livro que tenha trazido antes
estas questões, e não apenas no Brasil, mas em toda a
América Latina. E as denúncias do estado de inferiori-
dade em que se encontravam as mulheres, e do precon-
ceito que as oprimia, presentes em Direitos das
mulheres e injustiça dos homens, eram pertinentes não
só na Europa como também entre nós. O fato de Nísia
Floresta ter enriquecido seu escrito com enxertos de ou-
tros escritores não era tão relevante, a meu ver, pois tra-
tava-se de um procedimento comum à época e só

demonstrava o quanto ela os conhecia e partilhava suas
ideias. 

O gesto da jovem nordestina que, mesmo longe
das grandes metrópoles, estava ciente das vindicações
sobre educação feminina que ali circulavam, e teve a
brilhante iniciativa de incluir as brasileiras nesse de-
bate, com certeza merece nosso apreço. E o fato de
eu conhecer os demais trabalhos da autora, me per-
mitia visualizar a amplitude de seu projeto de refletir

e interferir na sociedade de seu tempo, presente nos
demais títulos que publicou, no Brasil e na Europa.
Em Opúsculo humanitário (1853) ela concilia a ex-
periência de professora com reflexões sobre o sistema
de ensino que vigorava no país, denuncia o predomí-
nio de estrangeiros na direção das escolas da Corte,
muitos despreparados, segundo ela, e ainda critica a
educação das meninas voltada apenas em prepará-las
para atuar nos salões. Neste livro, e também em A lá-
grima de um Caeté (1849), Cintilações de uma alma
brasileira (1859) e Três anos na Itália seguidos de uma
viagem à Grécia (1864), entre outros, Nísia Floresta
faz críticas à sociedade escravocrata e patriarcal, de-
nuncia o extermínio dos povos indígenas, e reposi-
ciona o país diante do olhar estrangeiro.

Mas, no momento em que preparava mais uma

Capa e folha de rosto do livro de Cesar Gardeton
(Source Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque National de France)
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edição do Direitos das mulheres, fui surpreendida
com nova avalanche de pesquisas sobre este livro .
Envolvida com novos trabalhos, havia me distan-
ciado dos estudos que se faziam em torno da escritora
norte-rio-grandense, quando a professora do Depar-
tamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Monalisa Carrilho de Macedo (a
quem sou muito grata), comentou a descoberta feita
por Charlotte H. Matthews . Segundo esta pesquisa-
dora, cujo trabalho contou com a colaboração de Ei-
leen Botting, o livro que Nísia Floresta havia
traduzido era outro, intitulado Les droits des femmes
et l’injustice des hommes [Os
direitos das mulheres e a injus-
tiça dos homens], uma tradu-
ção feita por César Gardeton
(1786-1831), em 1826 , do já
mencionado Woman not infe-
rior to man, de Sophia. E mais:
foi esse tradutor que atribuiu a
autoria do livro a Mrs. God-
win! 

Charlotte Mattews, após
constatar a fidelidade entre os
dois textos, afirma que, na ver-
dade, Nísia Floresta teve
acesso à edição de Gardeton,
ou seja: esclarece que a brasi-
leira não “plagiou” Sophia ou Poullain de la Barre;
que foi correta ao dizer que o livro era de Mrs. God-
win; assim como foi correta ao informar que se tra-
tava de uma tradução.

Mas o fato deste título não constar entre as pu-
blicações de Wollstonecraft provocou novas
indagações aos pesquisadores: se não era
ela a autora, por que César Gardeton teria
incluído seu nome na capa? Mary Wollsto-
necraft havia residido na França de 1792 a
1795, publicado livros no período, e era co-
nhecida nos círculos intelectuais, principal-
mente devido ao sucesso de Vindications,
que já contava com edições em inglês, fran-
cês e alemão. Terá sido esse o motivo? Pro-
vavelmente sim. O apelo ao nome de Mrs.
Godwin como autora pode bem ter sido
uma manobra comercial para dar mais cré-

dito à publicação e, assim, ampliar as vendas. 

Paulo Margutti, também estudioso de Nísia Flo-
resta, após comentar exaustivamente as cópias, plágios
e traduções ocorridas desde Poullain de la Barre – e
sabe-se lá se antes dele também – até chegar no livro
de Nísia Floresta, conclui: 

Mal informada pelos dados constantes da edi-
ção pirata de Cesar Gardeton, a jovem Nísia acre-
ditou estar traduzindo para o português a versão
francesa do texto de A vindication of the rights of
woman, de Mary Wollstonecraft, induzindo ao
mesmo equívoco boa parte do público leitor brasi-

leiro dos séculos XIX e XX,
bem como muitos dos pesqui-
sadores que se debruçaram no
estudo de seu pensamento sem
conseguir acessar a bibliogra-
fia relevante para realizar as
necessárias comparações.

Para melhor esclarecer
tantos títulos, datas e autores,
apresento um esquema, por
ordem de publicação: 

1405 – La citè des dames
[A cidade das mulheres], de
Christine de Pisan (1363-1430). 

1673 – De l´egalité des
deux sexes [A igualdade dos dois sexos], de François
Poullain de la Barre (1647-1723). Pesquisadores afir-
mam que o autor teria se inspirado no livro de Chris-
tine de Pisan. 

1739 – Woman not inferior to man [Mulher não
é inferior ao homem], tradução anônima do livro de
Poullain de la Barre. Depois apareceu assinado com
o pseudônimo “Sophia”, que costuma ser atribuído à
escritora Mary Wortley Montagu (1689-1762), mas
não há unanimidade entre os pesquisadores.  

1749 – Dissertation dans laquelle on prouve
que la femme n'est pas inférieure à l'homme [Ensaio
em que se prova que a mulher não é inferior ao
homem], tradução livre de Woman not inferior to
man, de Sophia, publicado anônimo, costuma ser atri-
buído a Madeleine Darsant de Puisieux (1720-1798). 

1750 – La femme n’est pas inferieure a
l’homme [A mulher não é inferior ao homem], anô-
nimo, depois atribuída a Madeleine de Puisieux. Tra-
dução de Woman not inferior to man, de Sophia.

}{ Nísia agiu
como

intermediária e
trouxe para o
país as vozes
que muito
antes já
clamavam

pelos direitos
das mulheres. 
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Notas

Mais recentemente surgiram outras edições impressas: em 2016, pela Editora Fundação Ulysses Guimarães, de Natal; em 2019, pela Editora Moiras,
de São Paulo; em 2020, pela Editora Luas, de Belo Horizonte; e, em 2021, deverá sair mais uma pelo Museu Nísia Floresta, do Rio Grande do Norte.
Pallares-Burke, M. Lucia. Nísia Floresta, o Carapuceiro e outros ensaios de tradução cultural. São Paulo: Hucitec, 1996, p. 167-192. 
O título completo é Woman not inferior to man, or, a short and modest vindication of the natural right of the fair-sex to a perfect equality of power,

dignity, and esteem, with the men. [Mulher não é inferior ao homem, ou uma breve e modesta reivindicação do direito natural do belo sexo a uma perfeita
igualdade de poder, dignidade e estima com os homens], por Sophia, a person of quality. O fato de a autora se identificar como “a person of quality”
era uma forma de dizer que se tratava de alguém pertencente à elite social e econômica. Alguns pesquisadores atribuem este pseudônimo a Mary Wortley
Montagu (1689-1762); outros, a Sophia Fermor (1721-1745).
Entre tantos estudos, cito os que tive acesso recentemente, e foram úteis para repensar esta apresentação: “O livro Direitos das mulheres e injustiça dos
homens de Nísia Floresta: literatura, mulheres e o Brasil do século XIX”, de Isabela Candeloro Campoi. In História, vol. 30, n. 2, Franca, dez. 2011. Versão
on-line ISSN 1980-4369. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-90742011000200010. Acesso em: 10/06/2020>; “Nísia Floresta e Direitos das
mulheres e injustiça dos homens: uma tradução em busca do original”, de Anna Olga Prudente de Oliveira & Márcia A. P. Martins. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/284973447_Nisia_Floresta_e_Direitos_das_Mulheres_e_Injustica_dos_Homens_Uma_Traducao_em_Busca_do
Original> Acesso em: 10/06/2020); “Nísia Floresta e a questão da autoria de Direitos das mulheres, injustiça dos homens”, de Paulo Margutti. In ANNALES
- ISSN 2526-0782 V.2 N.3. 2017: 5-28 - Annales, Belo Horizonte, v.2 n.3. 2017. Acesso em: 10/06/2020; e “Direitos das mulheres e injustiça dos homens:
a tradução utópico-feminista de Nísia Floresta”, de Catarina Alves Coelho. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em:
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8160/tde-04092019-161315/pt-br.php>      Acesso em: 12/06/2020.
Gender, race, and patriotism in the works of Nísia Floresta, de Charlotte Hammond Matthews. Woodbridge, Suffolk: Tamesis, 2012; “Between “founding

text” and “literary prank”: reasoning the roots of Nísia Floresta’s Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens”, de Charlotte Hammond Matthews. In
Ellipsis 8, p. 9-36, 2010. Disponível em: <http://www.ellipsis-apsa.com/Volume_8-atthews_files/Matthews.pdf>Acesso em: 14/06/2020; e “Overthrowing
the Floresta– Wollstonecraft Myth for Latin American Feminism”. Gender & History, Vol.26 No.1 April 2014, p. 64–83. Disponível em <https://online-
library.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-0424.12052>. Acesso em: 13/06/2020.
Gardeton, C. Les droits des femmes et l’injustice des hommes. Par Mrs. Godwin. Trad. de l’anglais sur la 8e édit. par C. Gardeton. Paris: s. l., 1826.

Disponível em: <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3230031> Acesso em: 14/06/2020. Gardeton (1786-1831) publicou também Le triomphe des
femmes (1822), Bibliographie musicale de la France et de l’étranger (1822), e Dictionaire des alimens (1826).

Margutti, Paulo. “Nísia Floresta e a questão da autoria de Direitos das mulheres, injustiça dos homens”. ANNALES – ISSN 2526-0782 V.2 N.3 (2017):
5-28, p. 21. O detalhamento das diferentes edições está relatado também pelo ensaísta em Nísia Floresta, uma brasileira desconhecida: feminismo, po-
sitivismo e outras tendências [recurso eletrônico]. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2019. 374p. ISBN - 978-85-5696-536-3. Disponível em:< http://www.edi-
torafi.org>. Acesso em: 17/06/2020.

I

VI

V

VI

VIi

II

III

1751 – Le
triomphe des dames
[O triunfo das mulhe-
res], tradução de
Woman not inferior
to man, de Sophia,
atribuída também a
Madeleine de Pui-
sieux, ou a seu ma-
rido Philippe Florent
de Puisieux.

1758 – Female
rights vindicated, tradução livre para o inglês do livro
de Poullain de la Barre. Anônimo.  

1826 – Les droits des femmes et l’injustice des
hommes, par Mrs. Godwin [Os direitos das mulheres
e a injustiça dos homens, por Mrs. Godwin], tradução
livre de Woman not inferior to man, de Sophia, por
César Gardeton (1786-1831), que atribui a autoria da
obra a Mrs. Godwin. 

1832 – Direitos das mulheres, injustiça dos ho-
mens, de Mistriss Godwin. Traduzido livremente do fran-
cês para o português, da edição de 1826, de César

Gardeton, por Nísia Flo-
resta Brasileira Augusta.

Diante de tão
longo e sinuoso per-
curso – feito de tradu-
ções fiéis ao texto
“original”, e de outras
nem tanto – o Direitos
das mulheres e injus-
tiça dos homens conti-
nua suscitando
reflexões, apesar do

muito que foi dito e descoberto. Daí acredito que esta
obra pode ser considerada uma obra coletiva, porque
se alimenta de vários textos, tem variadas raízes, e se
remete a uma coletividade. Como o Rizoma de De-
leuze, também a luta das mulheres por direitos não
nasce com a Revolução Francesa, sendo mesmo an-
terior a ela. E a jovem nordestina termina por assinar
a tradução de um texto de múltipla autoria, que vinha
sendo construído ao longo de séculos. Nísia agiu
como intermediária e trouxe para o país as vozes que
muito antes já clamavam pelos direitos das mulheres.



43o galo ●  dezembro 2020 ●

}{ CONTO

Olhou para a linha do horizonte e respirou
fundo. Como era belo o amanhecer. E dali, àquela al-
tura, onde dava pra ver a cidade
inteira adormecida, pensou em
como era fácil ser leve. Bastava
coragem. Fechou os olhos para
ouvir os ruídos permanentes,
aqueles que nunca silenciavam,
como os que viviam em sua ca-
beça e que nunca davam sos-
sego. Que perturbavam de dia e
de noite, sem tréguas. Ainda es-
tavam lá.

As vozes sempre diziam
que ela não era nada. E de ser
nada, ela entendia bem. Desde
o bom dia que dava ao porteiro
da escola até a lista de cha-
mada, onde seu nome nunca aparecia.

Quando veio morar no parque das flores, esco-
lheu ficar ali pertinho da feira, imaginando que as
vozes em sua cabeça iriam ser sufocadas com o ba-
rulho das pessoas, as conversas na madrugada, o bur-
burinho dos feirantes chegando, o barulho dos
carrinhos de mão. Mas foi em vão. As vozes conti-
nuaram dizendo que ela era um nada, uma coisa dis-

forme, invisível.
Sentiu uma tontura e a náusea subir à gar-

ganta ao lembrar de todos os adjetivos que era
chamada ao cruzar o corredor da escola quando
terminava o horário de aula. Era sempre a pri-
meira a chegar e a última a sair para não ter que

encontrar ninguém nos corre-
dores, mas sempre havia al-
guém para chamá-la de suja,
feia, gorda, baleia.

Até aquele dia em que
decidiu que não mais ouviria
as vozes. Nem as de dentro,
nem as de fora. Decidiu que
ficaria mais leve. Que sairia
da invisibilidade e mostraria
como era bela, leve, flu-
tuante. Iria se livrar dos debo-
ches, das piadas, seria
reconhecida quando apare-
cesse nas redes sociais.

Nunca mais os tapas no rosto, os cortes entre as
pernas, o dedo na garganta forçando o vômito.
Nunca mais aquele corpo disforme, sujo, feio e
gordo.

Olhou a linha do horizonte e respirou fundo.
Pela primeira vez na vida, sentiu-se plena. Leve.
Quase feliz. Fechou os olhos, abriu os braços e sentiu
a leveza de um pássaro quando abre suas asas e voa,
sem medo da queda e da escuridão.

Leve
como um
pássaro
JEANNE ARAÚJO

}{ Nunca mais os
tapas no rosto, os
cortes entre as
pernas, o dedo
na garganta
forçando o

vômito. Nunca
mais aquele

corpo disforme,
sujo, feio e gordo
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resistem e se reinventam em
tempos de pandemia

}{REPORTAGEM

Para quem ama livros, sebos são mais que
meros estabelecimentos comerciais onde se compra,
vende e se troca livros usados. Para aficionados por
leitura, sebos funcionam, seja no imaginário, seja na
prática, como centros culturais, pontos de conversas
e debates, locais de encontros literários, principal-
mente em cidades como Natal e as vizinhas da Re-
gião Metropolitana tão desassistidas e carentes dos
citados equipamentos culturais.

Portanto, em tempos de pandemia e necessário
isolamento, a situação dos sebos, tanto a dos frequen-
tadores como, principalmente, a dos proprietários
deles, se viu bastante alterada. Entre a reinvenção do
sistema de atendimento, a expectativa e a resistência,
os sebistas falaram com a reportagem de O Galo,
sobre temores e esperanças durante este período e
como fazer para manter acesa a chama do sebismo
em Natal e região.

Um dos sebistas em atividade mais antigos de
Natal e também editor, coordenando o Selo Sebo Ver-
melho, Abimael Silva registrou que "nestes trinta e
cinco anos de sebo, ou seja, desde 1985, eu nunca
havia vivido no ramo um período tão terrível. O mais
perto que passamos de um tempo como este foi em
1990 quando Collor confiscou o dinheiro de muitas
cadernetas de poupança, mas a pandemia atual se
mostra muito mais grave", disse.

Porém, Abimael registra esperanças e fatos pe-
culiares neste período. "Ficamos meses sem abrir o
sebo, e quando reabrimos recentemente, percebi que
alguns frequentadores antigos deixaram de vir, cer-
tamente com medo, mas também que gente jovem
que não costumava frequentar o sebo passou a vir,
talvez porque durante o isolamento tenham se acos-

Sebos potiguares

CEFAS CARVALHO

Abimael

Oreny
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tumado a ler, ou porque querem ter livros em casa
para alguma eventualidade", assinala.

Ainda um pouco avesso às redes sociais e
novas tecnologias, Abimael registra que durante estes
tempos realizou entregas em domicílio a pedido de
clientes, principalmente os mais antigos. 

Outros sebistas, investiram pesado no universo
virtual. É o caso de Oreny Júnior, sebista dos mais
recentes no ramo, mas já respeitado e consolidado no
mercado. Oreny , que também é poeta com livros pu-

blicados, que mantém no Mercado de Petrópolis o
Sebo Gajeiro Curió há quase cinco anos, afirmou que
"ferramentas como a Estante Virtual se transforma-
ram em um porto seguro para muitos sebos, como o
meu caso", diz, se referindo ao site de vendas de li-
vros usados que mobiliza milhões de usuários e de
reais. "Posso dizer que foi com a Estante Virtual que
mantivemos o sebo em atividade nestes meses",
disse, registrando que também entrega a domicílio
para clientes que assim o desejarem.

Sobre a queda no movimento presencial no
sebo, que já reabriu, Oreny defende que "normalidade
e como era antes, só com a vacina", lembra, acrescen-
tando que muitos dos frequentadores habituais do
sebo são do grupo de risco e temem aglomerações.

Também funcionando no Mercado de Petrópo-
lis, com o Cata Livros, Vera é uma lenda no sebismo
natalense, juntamente com o marido Jácio, que coor-
dena outra unidade do sebo na avenida Prudente de
Morais. Para Vera, "no começo da pandemia e do con-
finamento eu e Jácio nos olhamos e nos perguntamos
como iríamos fazer, já que sobrevivemos unicamente
dos sebos. Aí percebemos também que muitos clientes
gostam muito da gente e do sebo de maneira que pe-
diam entregas, nos apoiaram", recorda.

Outra fonte de rende e de resistência, veio tam-
bém da internet. "O site Estante Virtual ajuda muito
nas vendas, e também entramos na plataforma Ama-
zon para vender nosso catálogo".

PARNAMIRIM
Conhecido em Natal, Vicente Januário há dez

anos mantém o Sebo Zahir, no município vizinho de
Parnamirim, na Praça Paz de Deus, no Centro da-
quela cidade. O sebo funciona também como um cen-
tro cultural e ponto de encontro. "Antes da pandemia,
o sebo sobrevivia tanto da venda de livros, cds e dis-
cos de vinil como do movimento de bar, com a venda
de cervejas, já que funcionamos, sim, como ponto de
encontro de quem quer ouvir música, conversar sobre
cultura", afirma.

Vicente assinala que o movimento caiu em vir-
tude do temor das pessoas, mas que confia que com
a vacina em 2021 o movimento volte a ser como era
antes do vírus. "Muita gente v~e no sebo um lugar
de encontros e de reunião entre pessoas que gostam
das mesmas coisas. Não podemos deixar este aspecto
se perder", finaliza.

Vera

Vicente
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A literatura nordestina e
o neo-realismo português
de Amando Fontes

}{ENSAIO

Em Literatura Pelo Caminho (1958)1, o crítico
português Amândio César afirmava que «muito de neo-
realismo português se encontra mais a partir de
Amando Fontes do que qualquer outro escritor».  No
Portugal dos anos 30 a intelectualidade lia Máximo
Gorki e Emílio Zola, e também o escritor sergipano
Amando Fontes, cujos livros Os Corumbas (1933) e
Rua do Siriri (1937) entusiasmam muitos jovens, que

os partilham e os comentam. A primeira obra aborda a
degradação e deslocamento de uma família de proletá-
rios do interior de Sergipe que migra para Aracaju em
busca de melhores condições de vida, Geraldo (pai), Sá
Josefa (mãe), Pedro, Albertina, Rosenda, Bela e Caçu-
linha (filhos). «Tão violenta foi a seca de 1905, que o
capim cresceu e secou no leito estorricado dos ribeiros.
Assolou tudo, matou tudo! João Piancó, doente, não
pôde salvar as reduzidas criações. E morreu de des-
gosto. Geraldo, a esse tempo, tinha já três filhos. Lutou
contra a miséria o quanto pôde. Josefa o ajudava dia e
noite. Mas tiveram de desanimar, com outros tantos.
Perceberam que só lhes restava o recurso de desertar,
fugir para sempre daquele torrão. Arrumaram alguns
objetos indispensáveis, as poucas roupas que tinha e pu-
seram-se na estrada. Destino certo, não levavam». 

A primeira paragem da família foi no Engenho da
Ribeira, no município da Capela. Tendo eles permanecido
aí por dezesseis anos. «Naquele ano, a baixa do açúcar
veio agravar-lhes mais e mais a situação, de si já tão pre-
cária. Os usineiros e senhores de engenhos reduziram à
metade o jornal da sua
gente; e passaram a pagar a
tonelada de cana por tal
preço, quem nem valia a
pena plantá-la. Foi Josefa
quem inventou de se muda-
rem para Aracaju». 

Amando Fontes traz
para a sua narrativa o de-
clino da economia açuca-
reira no Nordeste
brasileiro e o impacto da
industrialização das cida-1 Amândio César. Literatura Pelo Caminho. Alguns Romancistas Brasileiros, Braga.

Ofic.Gráf. da Livraria Cruz, 1958, p.118.

Zonas de
aproximações: 

ELIZABETH OLEGARIO 
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des brasileiras nos anos 1930. A obra tem como eixos
temáticos a precariedade da vida em cidades fabris e a
marginalização das classes populares. O texto literário
como «uma categoria social e histórica»2, isto é, uma
possibilidade de interpretação do real, leva a pensar as
obras do escritor sergipano como documentos humanos
e históricos. Para Rancière 3«a ficção não é a criação
de um mundo imaginário oposto ao mundo real», mas
um elemento que «modifica os modos de apresentação
sensível e as formas de enunciação», que constrói.
Logo, além de instrumentos capazes de revelar a reali-
dade social e histórica da sociedade aracajuana das pri-
meiras décadas do século XX Os Corumbas e Rua do
Siriri são fontes históricas, isto é, «um lugar de onde
se faz a pergunta»4

A segunda obra de Amando Fontes: Rua do Si-
riri tem como foco um grupo de prostitutas liderado
por Marianna e Esmeralda. Os eixos temáticos são o
processo de marginalização das classes populares,
neste caso as meninas pobres que migram do interior
para as cidades fabris e o papel social das mulheres na
sociedade aracajuana. O autor traz para dentro de sua
narrativa as transformações que aconteceram nas pri-
meiras décadas do século e a moralização do centro da
cidade de Aracaju e o afastamento forçado das prosti-
tutas. «De ordem do Exmo. Sr.Dr.Chefe de polícia do
Estado, ficam intimadas todas as mulheres de vida fácil
que hoje residem nas ruas de Arauá, Estância, Propriá
e Santa Luzia a se mudarem, no prazo improrrogável
de 8 (oito) dias, para a rua do Siriri, no trecho com-
preendido entre as ruas Laranjeiras e Maruim».

Para Luís Bueno, em Uma História do Romance
de 30 (2006), uma característica do romance desta época
é o papel de protagonista assumido pelas classes popula-
res. E é através delas que Amando Fontes insere a cidade
de Aracaju na literatura nacional e internacional. Em
1933, Os Corumbas ganha o prémio «Felipe de Oliveira
de literatura», e juntamente com Cacau, de Jorge Amado
e Serafins Pontes Grandes, de Oswald de Andrade, traz
para o campo literário brasileiro o debate sobre o Ro-
mance Proletário. Conforme Luís Bueno (p.160) o debate
estendeu-se até 1935 sem perder o entusiamo.

CONTAMINAÇÕES 
Desde 1934, as obras de Amando Fontes provo-

caram várias repercussões em Portugal, sendo de Fer-
reira de Castro (O Diabo, nº10, p.5) o primeiro de
muitos artigos que referem o escritor sergipano, bem
como a publicação de um poema intitulado «Rua do Si-
riry», em Relevos (1937) livro de estreia de Fernando
Namora.

As mulheres da noite têm os olhos pisados e tristes.
O mundo é bem cruel para as mulheres da noite:

Não admira que elas tenham os olhos pisados e tristes
…

E  a morte no coração…

As ruas do Siriy têm todas as mesmas histórias,
Histórias negra, bem negra,
Que as mulheres da rua

Contam com os lábios amargurados de carmim.

Os dias morrem todos no mesmo ramerrão
Afogados naquela penumbra profética.

Dos dias sem sol.

Mulheres-dama já teve um sonho na alma
Como qualquer outra.

Mas um sonho de agonia breve, morto pela vida.

As mulheres da noite têm histórias magoadas para
Por isso os seus olhos são pisados e tristes…

Para o escritor português Joaquim Namorado,
outro dos jovens que nesses anos discutia o papel trans-
formador da literatura, o carater social do Romance
Brasileiro despertou em parte das camadas dos escri-
tores mais jovens de Portugal uma maior compreensão
das posições que eles deveriam assumir «perante a vida
e a arte». E para ele «esta oposição perante a vida cor-
responde em literatura à necessidade duma arte realista
e social». (O Diabo nº223, 31 de dezembro de 1938).

Namorado conta que o novo romance brasileiro,
o romance social de 1930, estabelecia um forte diálogo
com a mais jovem geração portuguesa, e advertia que
Amando Fontes não deveria ser esquecido ao se falar
do neo-realismo, pois, nas suas palavras, «dos escrito-
res que escrevem em língua portuguesa é ele o que
mais se identifica com este sentido do romance mo-
derno. Os seus livros (conheço «Os Corumbas» e a
«Rua do Siriry») são de facto a vida contada simples-
mente, com as suas lutas mesquinhas, as vitórias e as
derrotas, as alegrias, as tristezas, os heroísmos que en-
chem os dias sempre iguais e diferentes» (O Diabo
nº223, 31 de dezembro de 1938).

Em 15 de maio de 1938 Alves Redol publicara já
o artigo “Amando Fontes: Impressão da sua obra” I.
Nele, o autor de Gaibéus diz: «Pujante e rica, humana e
bela criou raízes, e ergue-se dominadora, essa moderna
literatura do Brasil, guarda avançada na mais profunda
renovação que a arte reflexa da língua portuguesa terá
produzido. Não atraindo, por cobarde, evasão, os novos
horizontes que novos anseios determinaram, a nova ge-
ração de além-mar soube construir «a forma actual e
viva, intensificada e imposta pela evolução histórica, da-
quilo a que se chama literatura popular». Debruçados

2 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores,1979, p.2
3RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. Lisboa: Orfeu Negro, 2010, p.97.
4 PESAVENTO, Sandra. História & História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2005,
p.5.
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num abismo que ameaça solver a humani-
dade, onde aqui e além se ouve já o fragor
das batalhas cruentas, que a força impõe ao
direito, os romancistas e os poetas brasilei-
ros vislumbram, para lá da ravina, um
mundo novo de promessas e realidades que
arrancariam as multidões à angústia do mo-
mento que se vive. (…) das caatingas, do
cais, das fabricas, do bulício das cidades, da
quietude do sertão. Recolhem seu vasto
material humano.» (Sol Nascente, 15 de
maio de 1938, p.12)

O primeiro artigo de Alves Redol,
publicado no nº 29 da revista Sol Nascente, fora dedi-
cado ao romance Os Corumbas. O segundo artigo, pu-
blicado no n.º 30 em 1 de julho de 1938, foi dedicado
ao romance Rua do Siriri. «Ignoro se foi vasto ou es-
casso o tempo decorrido entre a feitura de «Os Corum-
bas» e a «Rua do Siriry». De uma a outra edição vão
apenas dois anos e, contudo, bem longe é a distância
que as separa, de tal modo se evidencia a evolução da
sua forma. O conteúdo das obras, o seu caudal, é de na-
tureza idêntica – vida estuante que brota em jarros e
nos encharca da sua realidade brutal por vezes, mas
sempre humana – dolorosamente humana».

A presença da literatura brasileira provocou ten-
sões. Em 8 de abril de 1939, José Régio
começa na Revista Seara Nova (nº 608)
uma série de cartas intituladas “Cartas
intemporais do nosso tempo.  XI - A
um moço camarada, sôbre qualquer pos-
sível influência do romance brasileiro na
literatura português”. Nessas cartas, en-
dereçadas ao jovem escritor  e político
português Álvaro Cunhal, José Régio
dizia que reagia ao «(…)  alarido de ad-
miração ou reclamo actualmente erguido
entre nós em Portugal ante a literatura
brasileira em geral, o romance em parti-
cular. Pela segunda vez Portugal desco-
briu o Brasil!». 

Álvaro Cunhal havia entregue Os Corumbas ao
presencista. Na segunda carta, publicada no n.º 609, em
15 de abril de 1939, o autor de Canto Negro diz: «Não
foi você próprio, prezado camarada, quem, por come-
çar a convencer-me, me apontou, entre outros roman-
ces Os Corumbas. Várias vezes vi depois êste romance
citado em artigos apologéticos e doutrinários: dessês
que seus próprios juvenis autores atiram ao vento do
alto das ameias conquistadas, e a que chamam ensaio
e críticas». Para José Régio Os Corumbas era um livro
pobre de estilo, de curto folego e sem poesia.  E afir-
mava: «não há grande romance sem poesia». Para ele,
a historia d’Os Corumbas não interessava enquanto ob-

jeto artístico, pois era apenas o produto de
uma propaganda social e política.

Respondendo às cartas de Régio
(Seara Nova, n.º 611, 29 de abril, n.º 615,
27 de maio e n.º 619, 24 de junho de
1939), Cunhal, ainda na mesma revista
(nº626) acusa-o de escrever para o umbigo
e diz que «O conhecimento do homem não
é o conhecimento dum homem ou do que
há de excecional ou de anormal neste ou
naquele homem – ou em nós próprios. É
também e principalmente, o conhecimento
do que há de comum, de anormal (sic) e

até tragicamente vulgar em um grande número de ho-
mens», logo, «Para conhecer o homem não basta uma
análise psicológica. É igualmente necessário conhecer
o seu meio, as suas condições de vida». Estas cartas são
peças da polémica que envolveu presencistas e neo-rea-
listas e acabou por reverberar em outros periódicos. No
n.º 37 da Revista Sol Nascente o autor de Até Amanhã
Camarada escrevia uma espécie de continuação desta
discursão em “Numa Encruzilhada dos Homens”, Em
resposta a Régio, Cunhal dizia-lhe que toda arte literária
exprimia (in)voluntariamente uma posição política e so-
cial.  O «problema não é «farejar o talento onde quer
que se encontre”, mas sim de encontrar atitudes de ou-

tros homens que nos fortaleçam, nos entu-
siasmem ou nos esclareçam acerca do
caminho a tomar na encruzilhada. É inútil
um talento que se limita a adorar o próprio
umbigo» (Sol Nascente, 1 de junho de
1939, p.11)

O neo-realismo é uma «poética do
testemunho» 5disse o poeta português Ma-
nuel Gusmão (2018, p.9). Por isso, em
1938, no n.º 29 da revista Sol Nascente
compreendemos as energueia que alimen-
tavam e iluminavam as po-éticas neo-rea-
listas.

Diante de uma Europa esfacelada
e em suspensão com clima de guerra permanente,
diante do avanço dos regimes autoritários, os jovens
escritores neo-realistas tiveram como inspiração a lite-
ratura produzida no Nordeste brasileiro. Para estes
moços a literatura era um instrumento de conscientiza-
ção das coletiva das lutas. Alves Redol, autor do pri-
meiro romance neo-realista português, compara a
família Corumba com os Rougon –Macquart, de Emí-
lio Zola. Para ele o romance nordestino cumpria a mais
alta missão da arte, isto é, a socialização dos sentimen-
tos. O regional tornava-se universal ou, nas próprias
palavras de Redol, “um sopro de humanidade”.

5 5 GUSMÃO, Manuel. Neo-Realismo Uma Poética do Testemunho. Alguns Exercícios de
Releitura. Lisboa, Editorial «Avante!», 2018, p.9.
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}{ POESIA

Os mocós
correndo
nas cercas
de pedra
não me
espantam.

Eu mesma
correria se
tivesse pés ágeis
e tamanha
vontade de 
viver.

O que me
assombra
nas pedras
das cercas
é seu manto
solitário,

a espessura
úmida
do seu porte
misteriosamente
cético
e viril,

tantas esperanças
mocozadas
entre mil 
tumores
estirados
sob o sol.

Fascinada,
penetro o caminho
oblíquo
dessa cortina
de lágrimas
secretas:

tão imensa
é a fatia de
Seridó
no terreno
maduro
das lembranças.

Pelo caminho

IARA MARIA CARVALHO
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O mais presente em
paredes natalenses

}{ARTIGO

Assis Marinho é assinatura do artista plástico
mais presente em salas, escritórios, paredes do Rio
Grande do Norte.  Na casa do natalense, na repartição
pública, em exposições, escolas, tá lá um Assis Ma-
rinho presente.

Produtivo como ele, só Dorian Gray, que levou
a vida pintando, tecendo, escrevendo, registrando, se
fazendo poesia, poeta na cor e no traço, na palavra.
Um industrial monumental da arte potiguar.

Assis é um afeiçoado pelo traço, pelas cores

marcantes iluminadas a sol forte, Nordeste.
Desenha e dá cor a Redinha, ao farol de Mãe

Luíza, igrejas do centro de Natal, Cristo, São Fran-
cisco de Assis, São Miguel, Quixote, algodoais e o
homem, a mulher, os meninos muitos, filhos do seu
Seridó de criação, São João do Sabugi, Cubati, Pa-
raíba, onde nasceu filho de santeiro que gostava e to-
cava a sanfona, a mãe cuidando do feijão dos
meninos no fogão e na lavoura.

Conheci Assis Marinho no muro da Galeria do
Povo, Praia dos Artistas, 1978.

Tímido, quase ainda menino, pelos 16, 17 anos.  
Papéis mal cuidados a

mão, a outra escurecida pelo
carvão que segurava.

- Você desenha, menino?
- Faço o desenho das pes-

soas e saio por aí.  Na Praia do
Meio, antes de vir aqui, vendi
cinco trabalhos. 

Começou a formar-se
roda de circunstantes em volta
e logo apareceu voluntário para
ser retratado.

Em menos de um mi-
nuto, estava a obra pronta,
guardando fiel semelhança fi-
sionômica da pessoa que puxou
do bolso certa quantia e a entre-
gou ao artista.

Artista, sim. Aquele me-
nino era um artista!

Assis Marinho
60 anos:

EDUARDO ALEXANDRE
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Ele percorreu a mostra do muro calado e vol-
tou para conversar.

- Como a gente faz para participar da exposição?
- É só trazer seu trabalho. 
Conversamos mais e ele revelou desconhe-

cer a Arte, os elementos que compõem a percep-
ção do sentimento através do encantamento
provocado pelo labor humano. Temática, Assis
não sabia o que era.

Semana seguinte ele chegou com uma tela ris-
cada a giz de cera, perfil de Cristo crucificado em preto,

emolduramento  vermelho em látex no
próprio suporte.  Um lindo Cristo, cabeça
tombada, olhos semicerrados como de
quem chora.  Semanas seguintes, outras
visitas e participações, Assis ganhando a
cidade. Conhecendo gente, outros artistas
e permanecendo, conversando, apren-
dendo, num momento que parecia efer-
vescer e no qual foi criado o Prêmio
Governador do Estado de Pintura.

Assis arrebatou a primeira classi-
ficação no salão, diplomando-se artista
consagrado da cidade.

Não por favor de ninguém nem
apadrinhamentos, sozinho no mundo,
pintando para viver.

São mais de 40 anos passados. 
Ele ganhou da sociedade o reconhecimento de

seu valor artístico e em razão disso sua produção in-
vadiu a cidade. Como Dorian, é um industrial da
arte que deixa valores para o espírito e para o co-
mércio. Bens.

Podia estar rico se disciplinado fosse.  Mas co-
brar o quê de um artista que se quer como é, pere-
grino e vendedor, tirando o pão do dia-a-dia no
dia-a-dia das ruas onde vai o menino.

- Faço o desenho das pessoas e saio por aí.
É disso que ele gosta. É assim que ele quer ser.
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Festival literário alternativo de
Pipa celebra com livro dez anos
de êxito e se prepara para 2021

}{ENTREVISTA

Qual o impacto que a pandemia trouxe ao fli-
pAut! e como fazer o evento de maneira alternativa,
ou virtual, digamos?

JACK D´EMILIA - O flipAut! – festival literário
alternativo de Pipa – comemorou em 2019 dez anos de
existência, colecionando desde 2010 dez edições conse-
cutivas. Nos últimos quatro anos, firmamos a data de rea-
lização do evento no começo do mês de dezembro, assim
como tinha sido também já em 2013.

Neste ano de 2020, quando a pandemia chegou ao
Brasil, embora não tivéssemos alguma certeza, nós reser-
vamos no calendário cultural de Tibau do Sul uma data no
período habitual, quer dizer da quinta-feira 3 ao domingo
6 de dezembro. Isso na esperança otimista que a pandemia
fosse durar menos do que de fato está durando.  

Com o passar dos meses, ficou decretada claramente
a proibição de realizar na praça pública eventos culturais que
possam gerar aglomeração e eventualmente o contágio.

O coletivo de produção cultural do flipAut! se reuniu
virtualmente mais de uma vez. Examinamos a possibilidade
de realizar um evento “híbrido” e até um “adaptado”, pla-
nejado e produzido em poucas semanas para dar tempo ao
tempo e ver uma melhora na situação geral.

Desde o começo, ficou bem claro para todos nós
que a realização do festival literário estaria diretamente
condicionada à execução da Feira de Livros na Praça do
Pescador; a feira de livros novos e usados que, desde
2013, é peça fundamental no calendário do evento.

Assim, após muita reflexão, depois de ter exami-
nado a questão atentamente, não sem uma dorzinha no
coração, no fim de novembro decidimos acatar plena-

mente as recomendações sanitárias e não nos arriscarmos
minimamente, adiando a 11ª edição do flipAut! para uma
data que divulgaremos ao público o mais cedo possível.  

Quais suas melhores lembranças do festival? O
que mais o marcou?

JACK D´EMILIA - Todas as lembranças que tenho
do flipAut! são boas, porque as coisas ruins que aconte-
cem a gente tende a esquecer com o passar do tempo
(risos). Nesses últimos meses, durante o trabalho de pes-
quisa que deu como fruto o livro “10 Anos de flipAut!”,
muitas lembranças antigas voltaram à tona e revivi em
flashback numerosas cenas do passado. Entre muitas,
tenho um carinho especial para todas as apresentações dos
grupos folclóricos da região que foram propostas ao pú-
blico, assim como para todas as apresentações de dança,
teatro, poesia, música etc. realizadas pelos jovens estu-
dantes do município.

flipAut!:

CEFAS CARVALHO
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Mas, definitivamente, preciso admitir que a maior
satisfação para mim é ver uma tenda literária cheia de mi-
lhares de livros novos e usados, com livreiros, sebistas,
editores e escritores oferecendo seus produtos para os lei-
tores reunidos na Praça do Pescador.

Quais os números do festival? Quantas edições?
Quantas pessoas envolvidas no total? Quantos livros
lançados no total?

JACK D´EMILIA - Confesso que até alguns meses
atrás, eu não saberia responder a estas suas perguntas;
mas como recentemente fizemos uma acurada pesquisa
para a edição do livro “10 Anos de flipAut! - Uma década
de resistência cultural”, tenho aqui alguns números para
lhe repassar.

De 2010 para cá foram dez as edições do festival li-
terário alternativo de Pipa. As pessoas envolvidas,
reunindo todas elas, foram dezenas e dezenas, tal-
vez algumas centenas. Isso sem calcular todos os
estudantes do município e das redondezas que se
beneficiaram das atividades realizadas ao longo de
uma década.

Temos registro de 58 diferentes oficinas das
mais variadas naturezas, realizadas especialmente
com os estudantes do município, mas também ofe-
recidas para o público em geral. Quanto aos livros,
cordéis, zines etc. atingimos em 2019 o total de 72
publicações lançadas na Praia da Pipa num decênio,
sendo 16 os títulos lançados na mais recente edição
do flipAut!, quando idealizamos um esquema apri-
morado, que nos permitiu apresentar ao público até
cinco diferentes novos títulos por noite. Para maio-
res detalhes a respeito de tantas atividades e pessoas, sugiro
aos interessados acessar o blog histórico do flipAut! - fli-
paut.blogspot.com - ou adquirir o livro do qual falei.

Qual a importância de levar um evento demo-
crático à população que não costuma ir a equipamen-
tos culturais nem comprar livros?

JACK D´EMILIA - O que me parece mais rele-
vante citar nesse caso é o real e concreto incentivo à leitura
que o flipAut! vem proporcionando às comunidades de
Praia da Pipa, de Tibau do Sul e dos municípios limítrofes
realizando, entre outras atividades, uma feira de livros
novos e usados que oferece por alguns dias à população o
acesso a milhares de livros com um preço acessível. Nossa
parceria é com livreiros e sebistas que trazem para a praça
pública bons livros a um preço popular.

O bordão das mini entrevistas realizadas nos es-
tandes de lançamento de livros no ano passado foi: – Qual
o preço especial para os leitores do flipAut! ? – O dife-
rencial do flipAut! é justamente ser um evento para a co-

munidade, feito pela comunidade. Não é verdade que as
pessoas não gostem de ler. Monte uma bibliotequinha co-
munitária no meio do nada e descubra quantas pessoas
gostam de ler.  Muitos apenas não têm acesso a bons li-
vros para ler. Ninguém empresta um livro para eles; de
repente, eles não têm umas calças compridas boas e um
tênis para entrar na tenda literária de um festival “oficial”,
nem dinheiro para adquirir um pequeno livro em lança-
mento a 50 reais ou mais.

Quais os apoios que o flipAut! tem e para o fu-
turo existe ideia de torná-lo ainda mais amplo?

O flipAut! é um evento cultural do qual podemos
afirmar que sempre esteve, ano após ano, numa constante
evolução. Ao longo de uma década foram muitas as mu-
danças no formato que o transformaram sem mudar sua

essência independente e alternativa. Nesse sentido, o fli-
pAut! quer crescer e ampliar sempre mais sua abrangên-
cia popular para continuar a oferecer ao cidadão comum
a opção de adquirir um bom livro a um preço justo, boas
apresentações culturais na praça pública, oficinas e pa-
lestras gratuitas variadas.

Para a realização do evento, a produção cultural
conta com o apoio básico da Prefeitura de Tibau do Sul,
que desde 2013 disponibiliza toda a infraestrutura ne-
cessária (palco, tendas, cadeiras, mesas); quanto aos
custos vivos do evento, que tem bastante conteúdo, por
ser uma produção colaborativa sem fins lucrativos, con-
tamos com o apoio dos MECENAS de PIPA, um pe-
queno grupo local composto de amigos da cultura e das
artes que garantem esse exíguo suporte econômico do
qual o flipAut! precisa. Estamos de fato falando de pou-
cos milhares de reais. Esse custo de realização do
evento, notavelmente em conta, com certeza é um fator
peculiar e distintivo do festival literário alternativo de
Pipa, o flipAut!
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Cinema 
e Diversidade

}{ENSAIO

A compreensão do mundo se dá pelo corpo, já
nos dizia Merleau Ponty. Perceber a cultura afro-brasi-
leira no imaginário dos que fazem a sétima arte no Bra-
sil é, no mínimo, instigante! Nos faz refletir sobre a
situação deste corpo negro no contexto atual e, ao
mesmo tempo, entender e reconhecer este, como su-
jeito da história. Enxer-
gando todo o seu percurso
de conquistas e resistência.

Embora perceba-
mos que a história que se
conta sobre o negro, com
certa frequência, ainda es-
teja centrada na escravidão,
há uma luz no fim do túnel.
O cinema brasileiro, reser-
vado as exceções, vem
rompendo esta barreira e
mostrando os negros sobre
outras perspectivas.

É importante sa-
lientar que as produções
cinematográficas têm um
importante papel de pen-
sar e representar, por in-
termédio de imagens, a
nação, propiciando refle-
xões diversas acerca da
diversidade cultural, sobretudo, as relações interétni-
cas. O cinema com seu modo de ação que opera com
imagens, sons, cores, luzes, movimentos, tempo e es-
paço, pode gerar reflexões críticas e questionamentos,
deste modo, encontra afinidades com a filosofia, cuja

principal função é “fazer pensar”. O filósofo Gilles
Deleuze diz que o pensamento precisa escapar dos cli-
chês, sair do senso comum, portanto, é perceptível que
as narrativas fílmicas podem gerar afetos capazes de
levarem a questionamentos profundos acerca da his-
tória e da dimensão humana, tanto numa perspectiva
existencial, como social.

O Filme Bacurau (2019), o western de Kleber
Mendonça Filho e Juliano Dornelles, grande prêmio
de júri em Cannes, por ser um filme profundamente
brasileiro, expressa características deste povo, pobre
e trabalhador, oprimido pela miséria. Retrata o ra-

cismo e a xenofobia, mas
também o espírito de luta.
Bacurau é um filme que
trabalha livremente e de
forma muito segura com
as regras do cinema de
massa, o filme brinca com
os recursos visuais. É um
suspense narrativo e uma
reação a tendência unifor-
mizadora da indústria ci-
nematográfica.

O filme é rico em
Imaginação e resistência,
busca transformar o real
vivenciado ou experimen-
tado num real imaginado.
Ficção e realidade se en-
trelaçam no contexto da
obra. A produção bebeu
das fontes do cinema po-
pular dos anos 1960 e

1970, o denominado Cinema Novo, que é um movi-
mento cinematográfico brasileiro, destacado pela sua
crítica à desigualdade social que se tornou proemi-
nente no Brasil durante este período.

Percebermos, no desenrolar das cenas a íntima

Corpo 
negro em
cena: 

SUÉLY SOUZA

Estreia do filme na comunidade Barra (cenário do filme) – figu-
rantes da comunidade Boa Vista (Parelhas/RN)

Fonte: arquivo pessoal/Suély Souza (2019)
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relação entre a questão negra, a cultura
e tradição nordestina. O elenco do
filme traz personagens marcados pelas
tonalidades de peles e fenótipos do
povo negro. O colorido de suas peles,
os cabelos crespos e ondulados são ex-
plicitamente características de um
povo cujas marcas no corpo despertam
o ódio de uma burguesia que se cons-
truiu anulando a força dos quilombos
pelo Brasil a fora.  As relações raciais
em Bacurau são conflituosas, apresen-
tam os problemas sociais que o povo
daquela pequena cidade do interior do
nordeste está imerso, marcados pelo
racismo e opressão. História de uma
aldeia do sertão, que apesar de apre-
sentar-se num Brasil futurista, mostra-
se perceptivelmente que esse “futuro”
não é para todos. 

A trama mostra um sertão sendo
visto por dentro, onde os personagens não são os ou-
tros, sim nós. O sertão sendo visto por cineastas nor-
destinos, sem preconceitos ou estereótipos de quem
vem de fora. Mostra uma pequena população que é ex-
plorada perversamente, mas jamais resignada. Se mos-
tram sempre prontos a defender os interesses de seu
povo e, mais importante, tem
como representantes uma ma-
triarca negra, um líder comu-
nitário negro, um professor
negro, ou seja, uma série de
negros e negras, nordestinos
e nordestinas de cabeças er-
guidas enfrentando as adver-
sidades de um Brasil vítima
do imperialismo e colonizado
social e culturalmente.

A geração mais jovem
de negros e negras da ci-
dade, apresentadas no filme,
preservam uma identidade
negra e há neste ponto uma
reivindicação do orgulho ra-
cial. Bacurau através de seus personagens cria uma
sociedade com dimensões antirracista.

Como apreciadora das produções cinematográ-
ficas brasileira, pesquisadora, defensora das causas do
povo negro e nativa do município de Parelhas - sertão
norte-rio-grandense, cenário do filme Bacurau, pude
testemunhar de forma satisfatória o enredo e o res-
peito aos personagens, em sua grande maioria negros.
Os atores não foram ali reduzidos a estereótipos, seja
de classe, gênero ou etnia. Houve uma narrativa que

se mostrou ética. O povo negro é apre-
sentado a partir de uma perspectiva de
luta e resistência e, consequentemente,
trouxe a comunidade filmada e aos te-
lespectadores, pontos de reflexão bas-
tante positivos. Diferente do
recorrente, onde os negros não pare-
cem fazer parte da mesma nação da
qual pertencem os brancos, ou seja,
onde é perceptível o sistema de repre-
sentação dominante. Os personagens
do enredo, apresentado por Kleber
Mendonça e Juliano Dornelles causa-
ram identificação com os moradores
do quilombo Boa vista (grande parte
do elenco), por exemplo. Os negros ali
representados não se portam pacifica-
mente ou se deixam manipular pelas
forças hegemônicas, como nos acostu-
mamos a assistir. 

A população negra é valente e
forte, porém, sabemos que “o muro é muito alto”. O
colonialismo europeu fundamentou a base do ra-
cismo e este se enraizou na modernidade, por se fazer
fundamental para a chamada acumulação primitiva
do capital. Portanto, a luta antirracista é também uma
luta de classe, tendo em vista que, quem está vulne-

rável é a população negra;
os mais pobres dentre os po-
bres são os negros; quem
mais são assassinados é a
população negra e pobre.

Portanto, a partir do ci-
nema vemos a possibilidade
de um diálogo entre Arte e
Ciência, há uma potenciali-
dade educativa na experien-
cia fílmica, artistas e
cientistas representam a luta
do homem contra a perda de
sua finitude, os dois são
construtores de símbolos. As
diversas cenas e os cenários
apresentados nos filmes são

possibilidades de educação, os filmes mostram valores
que são necessários à condição de nos tornarmos hu-
manos. E se somos tocados através da percepção dos
sentidos por tudo que nos acontece e experienciamos
com o corpo, logo, a educação acontece de forma
aberta e transversal. Neste caso específico, o filme Ba-
curau procurou celebrar a humanidade, mostrando que
a gênese do povo negro além de livre é forte e este fato
pode ser considerado um elemento estético admirável
para as temáticas áudio visuais. Fica a dica!

 
 

Estreia do filme na comunidade
Barra (cenário do filme) – figurante

da comunidade Boa Vista (Pare-
lhas/RN), na expectativa de se ver

na tela do cinema.
Fonte: arquivo pessoal/Suély

Souza (2019)

Figurantes da comunidade Boa Vista (Parelhas/RN), no ci-
nema.Fonte: arquivo pessoal/Suély Souza (2019)
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Em solidariedade à
Mariana Ferrer.  

}{ POESIA

“Estupro culposo!”,
ele escreveu.

dopada pelo machismo,
fui tateando as paredes frias
da minha cela,
previamente preparada pelo violador.

a música eletrônica
martelava:
violador!
violador!
violador!

viola a dor minha
de todos os dias
num mantra entorpecente.

sigo emparedada
pelo violador,
pelo juiz,
pelo Estado
de coisas que me embrulham o estômago.

na audiência....
o hálito ébrio da gargalhada
que me esbofeteia;
o dedo em riste
que me enterra viva;
uma sentença
que bolina a minha honra,
ou o que restou dela.

não, juiz, esse estupro
está sendo coletivo.
meu sangue tinge descaradamente
as mãos desse sistema.

e pela segunda vez,
senti medo por ser mulher.

Uma voz no
fim do túnel

KALINA PAIVA

}{“a tirania, entre
muitas outras
vantagens, tem
o privilégio de
fazer e dizer o
que lhe apraz.”

(Antígona – 442 a. C.)
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}{ POESIA

Noite escura!
O som das imagens cortam- me a cabeça.
Tudo foge na hora extrema banhadas na neblina da agonia da solidão.

As constelações me  abrem portas, janelas.
Um odor lascivo me chama de outra parte
Minhas narinas dilatam com o cheiro dos amantes.

Elevo-me acima dos pensamentos.
A noite se espreguiça elástica e em todos os portões da terra
Movem-se desejos...

Danço...Rio...Choro...
Estou aqui, estou ali desarticulada.

Me puseram um rótulo de mulher,
Meus sonhos se dissolveram no nevoeiro do tempo..
Não sei mais quem sou!

Noturna

CLÁUDIA BORGES
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}{ POESIA

escrevi um poema
na minha carteira de trabalho 
e me tornei 
um vagabundo profissional

profissão I

quem separa a vida profissional
da vida pessoal
é o engenheiro civil

o poeta fez a misturada
botou limão 
é se serviu 

profissão II

ELIANO
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}{ POESIA

não pense nela
como um cachorro raivoso
prestes a abocanhar sua canela

não pense nela como
um cão assustado
ladrando para quem passa
no passeio

ela já quis um dono
hoje não quer mais

não pense nela como
arruaceira
só porque não mija
no mesmo poste
não tem osso de estimação
nem troca as ruas por um prato cheio
não

quem ladra nesta calçada
é uma cadela
ouviu?

uma cadela
e luta como tal

nem cólera nem coleira
o cio é armadilha

Poema Retrato:

ANA DE SANTANA
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}{ POESIA

entrego como sacrifício um coração
vivo
oco de amor

corvos me beijam
enquanto leio cartas solares

tenho o sol em leão e sobre meu sexo

reinvento o mundo
nua
quase divina
pagã
pronta para parir
fecundar a terra

sou mãe
adaga
bainha
néctar
fagulha geométrica

a chuva que chove lava o céu
e o prepara para o alinhamento
dos astros e dos nossos corpos
sob o rubor da penumbra
de hemorrágicas luas

THIAGO SILVA
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}{ POESIA

Acalmamos nossas agonias
Com a singularidade do terno
Amores, enfoques modernos
Uma paz que acalentará a dor.

A paixão, submersa e fecunda
A vida, uma solidez profunda
Longe e para sempre, o dissabor.

Imenso é o nosso esperar
Grande, mas finito em teu nascer
O amor é despertar para viver
Barreiras removidas pelo canto.

Abraços, sem choros nem prantos
Redemoinhos com cabelos aos ventos
Os olhos, íris amorosa dos talentos
E a verve esplendorosa dos encantos...

A calma
imensidão
do amor

ALUÍZIO MATHIAS
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e a famosa
Confeitaria Delícia

}{CRÔNICA

Sobre o gênio artista e boêmio Newton Navarro
(1928-1991) já se publicou muito em jornais, revistas
e livros. Sua biografia foi muito bem escrita pela jor-
nalista e escritora Sheyla Azevedo, em 2013. Tanto o
boêmio Newton como o português Olívio, dono do
bar e confeitaria, foram verbetados com biografias, no
grande livro 400 Nomes De Natal, com coordenação
da jornalista, escritora e pesquisadora, em 2000.

Eu estive com os dois citados várias vezes quando
comecei a frequentar a Confeitaria Delícia da velha Ri-
beira. Isso ainda nos tranquilos dias boêmios dos anos
70. No qual a maioria dos bares colocavam mesas nas

calçadas e dávamos até muito trabalho para sair e os
donos fecharem e irem para suas casas: me traga mais
uma. Despache a saideira, por favor. Me venda a dobra
esquina. Acho que o personagem bíblico Jó, que dizem
ter inventado a paciência, deve ter sido dono de bar.

Comecei a trabalhar no bairro da Ribeira no
início dos anos 80 e, no final das tardes, acompa-
nhado de amigos, ia tomar umas e principalmente
bater papo lá no velho português ‘seu’ Olívio. Ali vi
muita gente nas mesas ao meu lado e algumas delas
foram companheiras de mesa e copo. O próprio Na-
varro que, às vezes, chegava para conversar e outras,
para ficar silencioso e só ouvindo. João Alfredo Lima
sempre dando suas gargalhadas estridentes. Carlos
Lima, que foi editor em 1994, chegava e tomava seu
costumeiro uísque. Acendia seu cigarro e partia para
o Carneirinho de Ouro. José Alexandre Garcia, o
grande e único historiador da referida Confeitaria,
também era um dos assíduos da velha confraria.
Único bar em Natal, com dois livros de histórias, suas
acontecências e seus tipos humanos. Obra indispen-
sável para uma futura história da boemia natalense.
Quando ouso a bela interpretação da música Café
Nice, o carioca, na divina voz do saudoso cantor Mil-
ton Carlos (1954-1976) me faz lembrar muito da
nossa Delícia ribeirense. “Aí que saudade me dar/ do
bate papo e do disse me disse...”.

Ainda alcancei a Confeitaria em seu auge de
clientela. Aos sábados, tinha uma turma animada para
esperar a lavagem da calçada. Ali vi vários tipos po-
pulares da Ribeira, os quais foram parar no nosso
livro de 1999, como as prostitutas Maria Tereza e
Maria Barra Limpa. O velho Coquinho do Teatro Al-
berto Maranhão e tantos outros. Em 1986, a Confei-
taria já estava sob outra administração. Eram o José
Feitosa Machado, o Zezito, e seu garçom e colabo-
rador, o jovem José Alves, quem nos atendia com a
mesma classe e gentileza de antes. Quem ainda es-

O artista Newton
Navarro

GUTENBERG COSTA
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tava vivo dos tempos antigos, pouco ia por lá. A foto
do dono português emoldurada estava fixada na pa-
rede lateral para os novos fregueses não perderem o
rumo da história. E o amigo memorialista Nilo Eme-
renciano, sempre me fala que ia buscar o seu pai aos
sábados, o telegrafista e radialista ‘seu’ Amaury Dan-
tas, lá na Confeitaria, antes da água com sabão mo-
lhar os pés dos últimos moicanos ali resistentes ao
último toque de recolhimento das mesas e cadeiras,
que pareciam estarem coladas com Super Bond...

Em 1993, eu tinha uma coluna semanal no sau-
doso semanário Dois Pontos e fui rever e entrevistar o
‘seu’ Olívio Domingues (1907-1996), em sua residência
na Rua Joaquim Manoel, 588, na descida do Tirol para
a Ribeira. Chegando lá fui muito bem recebido por sua
filha de nome Mara. O velho estava lúcido e saudoso de
muitas recordações do seu
tempo de dono de bar e
amigo de inúmeros intelec-
tuais e boêmios que lá mar-
caram presença. Muito
emocionado, mostrou-me
seu precioso álbum fotográ-
fico e dele retirou dezenas
de fotos suas, da Confeitaria
e de Newton Navarro e me
deu de presente, das quais
muitas estão inéditas em
nosso arquivo.

O mesmo ainda re-
cordou de antigos amigos
e fregueses, como Luiz
Tavares, Roberto Freire,
Clidenor Lima, João Machado, Zé Areia, Alcides
Cicco, Câmara Cascudo, Eider Reis, entre outros.
Não esqueceu do trágico acidente do popular Saci,
funcionário do Teatro Alberto Maranhão, o qual foi
vítima de atropelamento automotivo em frente à sua
Confeitaria. O negro magro e apelidado era quem
dava graça ao ambiente, isso depois de Zé Areia que
reinou na boemia natalense entre os anos 40 a 1972.

Em 1999, três anos da partida de ‘seu’ Olívio
Domingues, publicamos o nosso Natal, Personagens
& Populares e o mesmo foi incluso, entre outros ilus-
tres que marcaram a nossa cidade do Natal. Depois
de Zezito, veio o comando de Antônio Batista do
Nascimento, ‘seu’ Bibiu. O local já estava muito mu-
dado, mas, para atender a tradição e manter o contato
com a velha guarda, ainda o continuei a frequentar.
Faz anos que virou em uma oficina de eletrodomés-
ticos sob a administração do amigo José Moreira, fer-
renho boêmio das antigas.

Em homenagem ao antigo ponto, que nunca

mereceu uma placa por parte do nosso poder muni-
cipal, a nossa banda carnavalesca Antigos Carnavais
ali parava por dezenas de anos. Vizinho ao existente
bar do Djalma, que já partiu desta. Se foram e não
viram a tão falada revitalização da Ribeira. Promessa
mais antiga do que eu...

E durante a entrevista-depoimento do dono da
Confeitaria Delícia, este contou-me sobre o trabalho
artístico do irrequieto Navarro, equilibrando-se em
cima de uma mesa, com giz de cera em diversas cores,
pintando aos poucos entre 1970 e finalizado e assi-
nado em 1985. Desenho arte que ilustrou as capas dos
livros de José Alexandre Garcia (1925-1997). Ima-
gens que nos mostram um pouco do gênio de Navarro.
Restou a foto. Depois que Zezito deixou o local, o
atrapalhado Bibiu, que não entendia de arte e nem

muito menos sabia quem
tinha sido o autor daquele
traço artístico, o Navarro,
este mandou pintar em
cima do original, com tinta
lavável restando uma gran-
diosa desgraça. Quando
cheguei por lá em 1995,
nada podia se fazer para a
recuperação ou restauração
do desenho/pintura do
nosso grandioso artista.

Eu não vi o traço na-
varriano em outro bar em
nossa descuidada cidade
com o patrimônio material
e imaterial. Com as tradi-

ções e pontos saudosos de nossa boemia. O referido
ponto agora em 2019, voltou com sua história resu-
mida em nosso Breviário Etílico, Gastronômico e
Sentimental da Cidade do Natal. Um pedaço do que
foi a nossa cara boemia e não merecia o descaso de
nossas autoridades.

Recentemente encontrando o amigo fotógrafo
Canindé Soares, na Ribeira, vendo que o mesmo estava
municiado de seus equipamentos, pedi-lhe para regis-
trar o que restou da antiga Confeitaria e Bar Delícia.

Tenho andado por outras capitais e observo o
respeito que se dá aos tradicionais bares, com placas
nas fachadas e incentivos fiscais dos municípios aos
mesmos. O turista cultural quer saber da nossa histó-
ria, como eu, quando chego em lugares distantes. E
eu prefiro os locais mais tradicionais em funciona-
mento ou respeitados e com história.

E Bar é vida e é história! O resto é aquela con-
versa fiada que fechou, há muito tempo, outro ponto
tradicional da Ribeira, o Bar/Café, Cova da Onça.
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Nosso ´Google`

}{ARTIGO

Nascido em 1920, Raimundo Soares de Brito,
ou Raibrito, como era carinhosamente tratado, estaria
completando 100 anos. Centenário que não pode pas-
sar em brancas nuvens, apesar das limitações que este
2020 nos impõe.

Raibrito publicou vários livros, principalmente
sobre historiografia mossoroense, caraubense (ele era
natural de Caraúbas/RN) e oestana. Porém, o que
sempre despertou admiração foi sua hemeroteca, para
usarmos um termo mais técnico.

Mesmo falando em um passado recente, coisa
de duas ou três décadas, torna-se complicado descre-
ver como era a vida do pesquisador sem o Google e
outras ferramentas ofertadas pelas novas tecnologias.
Então, de forma um tanto simplista, diria que Rai-
brito era uma espécie de “google” para nós, pesqui-

sadores mossoroenses e potiguares. Tentarei explicar.
Qualquer assunto que despertasse nosso inte-

resse sobre fatos e pessoas, íamos até Raibrito, e ele
nos atendia de forma solícita. Exemplifico: certa vez
cheguei em sua casa e perguntei sobre a presença dos
frades carmelitas na história de Mossoró. Raibrito fez
algumas perguntas para saber o que eu já tinha de in-
formação. Lembro que falei em Câmara Cascudo.
Após essa conversa inicial, Raibrito dirigiu-se ao in-
terior de sua casa/arquivo e voltou com duas “pas-
tas”: uma com o título de “Carmelitas” e outra
denominada “Cônego Francisco de Sales Caval-
canti”. A primeira, continha artigos e notas sobre o
assunto por ele coletados. Na segunda, muito da bio-
grafia do Cônego Sales e, especificamente, o que o
clérigo tinha publicado acerca dos carmelitas.

Pois bem, com o exemplo acima tento demons-
trar quão vasto e organizado era seu arquivo. Com
uma peculiaridade que vale registro: o material que
me interessou, ele reservou e disse para eu ir pegar
cópias no dia seguinte. Contra-argumentei que eu
mesmo providenciaria, mas não houve jeito. Era sua
maneira de proceder, conjugado aos cuidados com
aquele valioso material.

O Acervo Raibrito materializou-se como resul-
tado de um trabalho diuturno de esmerada colheita.
Anotações, recortes de jornais, pacientes conversas e
as perquirições mil com devidas anotações, tudo ao
longo de dias, meses, anos, décadas a fio.

Outro imenso detalhe: Raibrito morava na rua
Henry Koster, em Mossoró. Todos os cômodos da
casa eram ocupados com estantes e prateleiras.
Como já não havia espaço físico, ele adquiriu uma
outra casa bem em frente à sua, para continuidade
do trabalho.

Atentem que tudo era diligenciado com os par-
cos recursos de sua aposentadoria; ou seja, sem con-
tribuição alguma do chamado Poder Público.

100 anos de Raibrito:

DAVID DE MEDEIROS LEITE
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Vale registrar que houve um projeto
Petrobras/ICOP, cujo objetivo era digitalizar parte do
acervo. Empreitada que não prosperou, o que já la-
mentamos em outro texto.

Nesse mesmo texto, entre outras coisas,
disse que todo norte-rio-grandense com pretensões
na seara da pesquisa historiográfica deveria, antes
de qualquer coisa, conhecer a trajetória de Rai-
mundo Soares de Brito. Uma biografia recheada de
abnegação, dedicação
e, acima de tudo, de
superação.

Imaginem vocês
como um homem, que
inicialmente dedicava-
se ao comércio e,
numa segunda etapa,
ao serviço público,
despertou o interesse e
motivou-se, sobrema-
neira, a pesquisar a
historiografia potiguar.
E o fazendo como au-
todidata, além de en-
frentar outras tantas
dificuldades materiais,
percorria caminhos os
mais difíceis possíveis.

Numa determinada tarde, em meio a uma da-
quelas intermináveis conversas sobre fatos e perso-
nagens mossoroenses, indaguei-lhe sobre o seu
despertar e consequente interesse pela pesquisa his-
tórica. Raibrito, com a fleuma que lhe era tão pecu-
liar, estirou o braço esquerdo e,
levando o indicador da mão di-
reita ao antebraço oposto, como
que sugerisse a aplicação de
uma injeção, respondeu-me di-
daticamente:

— Tudo acontece quando
somos contaminados por um
bichinho que costumo chamar
de vírus da pesquisa. A partir
daí, ninguém consegue parar.

Por mais simples que a metáfora usada possa
parecer, naquele momento passei a compreender
melhor a dedicação, o esmero, o denodo e a quase
obsessão que o pesquisador sempre demonstrou em
relação à sua saga de “Guardião da História do

Oeste Potiguar”.
Ficou-me mais evidente o entendimento sobre

seu total despojamento de vaidades e interesses pró-
prios. Aquela vida simples, a modesta aparição em
eventos e, até mesmo, pasmem, a enorme cautela em
publicar. Tudo tinha sentido e explicação na “conta-
minação pelo vírus da pesquisa”.

No item publicação, vale lembrar o “impren-
sado” (no melhor dos sentidos) que Raibrito vivia

entre sua enorme cau-
tela em publicar e a
(boa e providencial)
insistência do esti-
mado amigo e editor
Vingt-un Rosado em
publicá-lo.

E a obstinação
“vantaniana” resultou
em bons frutos: Rai-
brito publicou vários
títulos: Legislativo e
Executivo de Mossoró
– Uma Viagem quase
centenária, Ruas e
patronos de Mossoró,
Apostila do Afeto:
Câmara Cascudo, In-

dústria e Comércio do Oeste Potiguar – Um pouco
de História, Nas Garras de Lampião, Alferes Teó-
filo Olegário de Brito Guerra, Eu, Ego e os outros,
dentre outros.

A conclusão é mais que óbvia: Raibrito tradu-
zia, na essência, o que é ser um pesquisador.

Fico a perguntar-me:
quantos raibritos existem em
nossa realidade? Quantos pes-
quisadores labutam na difícil
tarefa de preservação da memó-
ria de sua gente? Quantos são
contaminados pelo “vírus da
pesquisa” e vivem dilemas aná-
logos? São indagações sem res-
posta, bem sei.

Somente a coragem, o
desapego a bens materiais e uma forte dosagem
de altruísmo podem explicar um pouco da moti-
vação que possui a legião dos infectados pelo
“vírus da pesquisa”.

Salve, Raibrito!

}{ Raibrito
traduzia, na
essência, o
que é ser um
pesquisador.
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(Para Ruyter de Carvalho) 

Na boca de cena da vida,
todos nós somos atores
diretores e autores.
Ora de comédias, 
ora de tragédias.
Tragicômica a vida:
engole-nos entre o riso
e a lágrima que se acende
a brilhar na ribalta.
Cada um de nós tem um papel
e o desempenha com maior
ou menor galhardia.
Às vezes, somos canastrões.
Outras vezes, fazemos jus ao
“merde” que nos sussurram
na entrada de cena.  
Ah, quanto desengano pensar
que todos nós ganharemos o Moliére!

Que seremos aplaudidos a cada
fim de espetáculo, e teremos
por companhia a estatueta 
do riso e do choro a brilhar
como glorioso troféu...
Cada um de nós é um pouco
clown de si mesmo, feito
os bobos da corte que 
tiram sorrisos de nobres e plebeus.
E, em suas loucas tonterias, 
são mais sábios que os reis.
Mas, prosseguimos 
no ensaio grotesco  
de treinar o mesmo gesto  
de repetida cena da mesma peça, 
entra ano e sai ano.  
E da qual já sabemos
o final: sempre o desengano,
o ranger de dentes e
o escuro, sempre o escuro
depois que cai o pano.
E seguimos avante.
A arte não pode parar.
A vida precisa de
cada um de nós, poetas,
dramaturgos, demiurgos,
loucos, malabaristas, 
artistas que acreditam
na sua própria arte. 
Mesmo que a vida diga não,
digo sim, sou poeta,
ator, diretor da minha vida,
autor do destino que teima
em criar mais uma comédia,
uma cilada, uma tragédia.
Mesmo que venha me pregar 
uma peça no futuro,  
ainda assim engato o sorriso.
Acendem-se as luzes da ribalta.
A plateia calada espreita. 
De novo, entro em cena. 
Merde. E salto no escuro.

O teatro da vida
}{ POESIA

JOSÉ DE CASTRO
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Poema para Jorge Luis Borges que
em 1969 escreveu Elogio da Sombra

}{ POESIA

Vim gordo dum ventre cristão.
Por algum motivo de sangue,
não são bastos meus pelos.
Conheci a vida e amiúde a
reneguei. Quis rechaçá-la 
e não pude. O ódio dos homens
também quis que eu a rechaçasse.
Outra vez não pude. Para eles,
é muito desagradável o mero
fato de eu continuar vivo.
E belo. E com cordas vocais

Conheci a beleza e sua fonte
de desperdícios úteis. Conheci
a arte e adorei as tintas.
Adorei sobretudo a tinta negra
dos deuses. E a pele dourada

de Oxum. Com o azul pintei
meu desejo. E dei várias
demãos de tinta. Os mesmos
homens de ódio detestaram.
Conheci através dos livros
as tristezas históricas
(falar de história hoje em dia
se converteu em imprescindível:
pássaro que há de nos visitar)

Conheci a baba venenosa
dos poderosos. A mão grossa
dos ditadores. As táticas
febris dos novíssimos ditadores.
Conheci a crueldade e a ignorância,
essas duas faces da mesma medalha.
Conheci o peso morto dos sonhos,
este que tange nossos suores.
Conheci o rosto límpido que
estampa as revistas, os jornais
e quis rir. Mas era o mesmo rosto
que queria para meus irmãos
o adorno de sete pás de terra

Meu corpo se tornou etéreo.
Entre meus dedos levantava
cacos de poesia. Entre minhas
nádegas carregava a palavra
abismo. Em plena testa a possível
figura de um milagre. Não para
mim, senão para todos esses
olhos que me devoram em bruto
silêncio. E o que era matéria
virou só poema e dessa fusão
refiz-me inteiro como deu
de ocorrer na bíblia quando o verbo
se fez carne. Eu volto sempre 
ao ventre cristão de onde vim.

LEONAM CUNHA
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