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Sempre fomos o que os homens
disseram que nós éramos. Agora
somos nós que vamos dizer o que
somos – declarou a personagem
do meu romance As meninas.
Lygia Fagundes Telles

(...) as mulheres deixam de ser faladas
pelos autores e passam a falar à sua
maneira, expressando ansiedades
e expectativas, tensões e conflitos
familiares, relações abusivas, medo,
vergonha e raiva, mas também afeto,
amor e amizade. Tornam-se, assim,
sujeitos de sua voz e de suas decisões,
fogem do vitimismo e enfrentam
os desafios, inclusive a violência
simbólica e a violência física.
Eurídice Figueiredo

Protagonista
Maria Amélia Elói
Agora se fiam nela?

Cria pra quê, essa criatura,

Na história que ela conta,

se há milênios ecoa uma mesma ordem grave,

no verso que ela jorra?

falando por faustos falos?

Respeitam sua letra de sangue
assombro açúcar?
Publicam seus saltos filosóficos
rimas e piruetas?
Desde quando diz e desdiz
o mundo próprio e abre outros?
Desde quando tece assim,
se amostrando tanto?
Narra com o cérebro
a cor da pele
o útero
a mística
o sexo
soda cáustica
à luz da lua?
Deixou de ser bruxa?
Ainda é musa? Santa? Eremita?

Não basta ler, ouvir, obedecer?
Quer falar por si
a verdade
a lacuna
o estrume?
Quer alcançar o infinito?
Cabe-lhe ainda o instinto?
E a dor do parto?
Pois este é o seu status
(pode ser atualizado):
ela se sabe mulher
e está farta de tribunal.
Escreve só porque quer.
Como quando enquanto onde
tudo o que bem quiser.
É no fluxo
de seus desejos
que a vida mora

Faz só quando o homem deixa?

sem ponto

Enquanto as crianças dormem?

nem final
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Apresentação
[...] sobre as mulheres muito
pouco se sabe.
Virginia Woolf, Mulheres e ficção

É

com imensa alegria que a bancada feminina desta Casa
recebe a publicação Escritoras brasileiras, da Edições
Câmara, organizada por Maria Amélia Elói. Além de
a obra constituir guia amplo e original para apreciadores da
literatura, compõe importante registro da rica – mas invisibilizada – produção literária feminina no Brasil.
A coletânea traz 32 biografias de escritoras brasileiras
muito interessantes e diferentes entre si. Nomes consagrados
como Clarice Lispector, Rachel de Queiroz, Cora Coralina e
Cecília Meireles dividem espaço com escritoras pouco divulgadas como Zulmira Ribeiro Tavares, Orides Fontela, Maria
Alice Barroso, Olga Savary, Gilka Machado e Maura Lopes
Cançado. Trajetórias e estilos absolutamente distintos, mas
que carregam em comum a escolha da escrita como arte e
forma de expressão.
Há que se notar que todos os textos biográficos foram escritos e ilustrados por mulheres. Trata-se, portanto, de um trabalho de mulheres sobre mulheres. Iniciativa como esta, por sua
qualidade e força simbólica, merece ser conhecida e louvada.
Apartadas dos espaços públicos por séculos, as mulheres
brasileiras tiveram acesso tardio à escolarização, ao trabalho fora de casa, ao voto, à representação política. Estiveram,
também, impedidas de escrever e publicar por muito tempo,
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já que a expressão feminina fora do ambiente doméstico era
socialmente condenada. Os obstáculos que restringiram a atividade das escritoras brasileiras ao longo da história literária
deste país podem ter se modificado com o passar do tempo,
mas ainda estão presentes e são impeditivos para muitas.
Pesquisa sobre a questão do gênero na literatura brasileira, realizada por Regina Dalcastagne, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, revelou que mais de
70% dos livros impressos no Brasil entre 2005 e 2014 foram
escritos por homens. Impressiona perceber que, mesmo nas
primeiras décadas do século XXI, o desequilíbrio de oportunidades de publicação entre autores e autoras ainda seja tão
expressivo.
É muito justo, portanto, que nossa sociedade – que se
deseja igualitária – dê espaço e voz a essas mulheres. Esta,
aliás, é uma das responsabilidades do Parlamento: dar voz às
cidadãs e aos cidadãos aqui representados.
A Secretaria da Mulher e a Procuradoria da Mulher da
Câmara dos Deputados reconhecem, neste novo título da Edições Câmara, valorosa oportunidade para que essas mulheres
escritoras, por meio da voz de outras mulheres – servidoras
públicas, jornalistas, professoras, artistas plásticas, bibliotecárias, historiadoras, leitoras apaixonadas –, nos contem suas
histórias e nos convidem a conhecer sua obra.
Deputada Celina Leão
Coordenadora da Secretaria da Mulher
Deputada Tereza Nelma
Procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados
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Nota da organizadora

E

m 2018, o Centro Cultural Câmara dos Deputados realizou a exposição As Mensageiras: Primeiras Escritoras
do Brasil, que apresentou ao público várias desbravadoras das nossas Letras. Ao fazer a curadoria da mostra, tive o
prazer de conhecer um pouco mais da literatura feita por brasileiras antes do século XX e de me apaixonar pela história de
pioneiras incríveis, como Nísia Floresta, Maria Firmina dos
Reis, Júlia Lopes de Almeida, Maria Ribeiro e Emília Freitas.
Só nessa época tive a dimensão do perverso “apagamento”1
imposto a tantas escritoras brasileiras por jornalistas, historiadores e críticos literários ao longo dos anos. Descobri que
as pesquisas em torno do assunto só ganharam força nas universidades brasileiras com a formação, em 1984, do Grupo
de Trabalho Mulher e Literatura, no âmbito da Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística
(Anpoll) e que, desde então, a academia passou a se dedicar
mais ao resgate da memória de nossas pioneiras.
A partir da leitura de estudos, debates, publicações e iniciativas importantes de pesquisadoras como Constância
Lima Duarte, Izabel Brandão, Zahidé Muzart, Nelly Coelho,
Maria de Lourdes Eleutério, Ignez Sabino, Eurídice Figueiredo e Regina Dalcastagnè, pude entender a importância de
salvar as escritoras brasileiras do anonimato e de ler e divulgar também as autoras do século XX e as contemporâneas do
século XXI, tanto as consagradas quanto as menos divulgadas.
1 A professora Constância Lima Duarte usa o termo “memoricídio”
para designar esse tipo de apagamento ou destruição da memória
das mulheres que, em algum momento da história, se destacaram na
literatura ou em outras artes.
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Sabendo do meu interesse pelo tema, em 2019, a diretora
da Edições Câmara me convidou para escrever um livro, a ser
publicado pela editora, que servisse como guia de apresentação biobibliográfica das maiores escritoras brasileiras.
O chamado foi tentador, mas não pude aceitá-lo totalmente,
por conta da extensão do corpus da pesquisa. Continuamos sonhando e planejando a obra que, naquele momento, já nos parecia certa, útil, inevitável. Fizemos uma relação das escritoras brasileiras que, a nosso ver, mereciam ser elencadas no
livro (obrigatoriamente as já falecidas). Sabendo que não haveria unanimidade numa lista como essa, tentamos privilegiar
o volume e a constância de textos produzidos, os prêmios recebidos, o pioneirismo da obra, a popularidade e o acesso a informações sobre as escritoras, entre outros traços singulares
que as destacaram na sociedade. Assumi a redação do capítulo sobre a poeta2 oitocentista Francisca Júlia da Silva e a organização de toda a obra.
Para escrever os outros capítulos deste Escritoras brasileiras, atraímos mais mulheres, todas ligadas à Câmara dos
Deputados. Acreditando no poder da união, recorremos à sororidade, ao esforço coletivo. Buscamos cativar possíveis interessadas em escrever sobre aquelas romancistas, cronistas, contistas, poetas, dramaturgas, memorialistas, roteiristas.
Convidamos colegas que nos pareciam apaixonadas por literatura: algumas comunicadoras, bibliotecárias; outras, escritoras, leitoras vorazes, psicólogas, historiadoras, algumas
adeptas ou estudiosas de questões feministas. Entramos em
contato com servidoras, terceirizadas, CNEs, secretárias par2 Neste livro, usamos deliberadamente o termo “poeta” para
qualificar a escritora que escreve poesia. Isso porque a palavra
“poetisa”, feminino proposto em nossa língua para “poeta”, costuma
dar conotação pejorativa e ofensiva às autoras – como se a poesia
feita pelos homens fosse superior à produzida pelas mulheres.
Os textos são de responsabilidade das autoras, não coincidindo,
necessariamente, com o ponto de vista da editora.
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lamentares e estagiárias que fazem ou já fizeram parte do quadro da Câmara. Nosso entusiasmo aumentava à medida que
tantas colegas demonstravam interesse pelo projeto. Recebemos sins prontos e calorosos e nãos com desejo de sim. A lista de autoras e o time de colaboradoras sofreram mudanças
ao longo do processo de edição, o tempo se estendeu além do
desejado; mas, enfim, deu certo. A coletânea está aqui, enfim
publicada, e é fruto do trabalho de mulheres fortes, dedicadas, parceiras, corajosas. Cada uma das colegas, a seu modo,
fez um belo e inventivo trabalho ao se debruçar sobre a autora
que lhe coube como objeto de pesquisa.
Procuramos respeitar a leitura que cada uma fez da vida e
obra de sua autora, estabelecendo uma certa padronização
no tamanho e nas partes constitutivas dos textos, mas com
o mínimo possível de interferência no estilo e no conteúdo.
Os capítulos assinados pelas colegas estão bem diversificados – alguns mais informativos, outros mais críticos, alguns
mais acadêmicos, outros mais afetivos –, mas todos servem
como aperitivo para que os leitores desejem se aprofundar
mais nas obras.
As artistas plásticas e ilustradoras convidadas também são
do quadro de empregadas da Câmara dos Deputados e, cada
uma a seu modo, com sua arte singular, sabedoria, delicadeza e sensibilidade, retrataram muito bem as escritoras
homenageadas.
A nossa lista traz escritoras consagradas, como Clarice
Lispector, Cecília Meireles, Rachel de Queiroz e Cora Coralina
– figuras das quais não poderíamos prescindir – e algumas
menos famosas, que também merecem reconhecimento,
como Henriqueta Lisboa, Zulmira Ribeiro Tavares, Adalgisa
Nery, Orides Fontela, Maria Alice Barroso, Elvira Vigna e Olga
Savary. Pagu, Ana Cristina Cesar e Maura Lopes Cançado, que
geralmente são mencionadas só por detalhes de suas vidas
íntimas atribuladas, aqui ganham justo destaque pela obra
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literária. Hilda Hilst, Gilka Machado e Cassandra Rios, na
maioria das vezes associadas apenas ao erotismo, são nesta
coletânea valorizadas por esse e outros aspectos, como a
inventividade de seus livros.
Best-seller não reconhecida pela academia, autora aclamadíssima em um determinado período e logo depois esquecida,
pioneira no romance fantástico, precursora na ficção científica, defensora da literatura social, criadora de textos intimistas e filosóficos, representante da literatura periférica... Esta
coletânea comemora a vida, a obra e a ousadia criativa de
32 importantes autoras brasileiras, todas protagonistas.
Os leitores verão mencionadas aqui obras como Quarto
de despejo – Diário de uma favelada (Carolina Maria de Jesus),
Romanceiro da Inconfidência (Cecília Meireles), A paixão
segundo GH (Clarice Lispector), Éramos seis (Maria José Dupré),
Úrsula (Maria Firmina dos Reis), Floradas na serra (Dinah
Silveira de Queiroz), Anarquistas, graças a Deus (Zélia Gattai) e
A sucessora (Carolina Nabuco), entre outras obras que enobrecem a literatura nacional.
Deixe-se surpreender pela literatura feita por brasileiras. Inspire-se nesses versos e nessas narrativas. Envolva-se
nessas histórias. Experimente a vida que mora nelas.
Com carinho,
Maria Amélia Elói
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Adalgisa Nery
Um mergulho na solidão
texto Mônica Montenegro ilustração Júlia Mundim Pena

Adalgisa Nery (Rio de Janeiro, RJ, 1905 – Rio
de Janeiro, RJ, 1980) foi poeta, romancista,
contista, jornalista e parlamentar. Conviveu
com expoentes da elite intelectual e cultural
de sua época e foi homenageada por vários
deles, como Frida Kahlo, Cândido Portinari
e Diego Rivera. Sua obra é marcada pela
introspecção e pelos rasgos autobiográficos.
Assinou uma coluna política de grande
influência no jornal Última Hora. Elegeu-se
deputada estadual por três vezes no então
estado da Guanabara e teve seu mandato
cassado pelo regime militar.

ESCRITORAS BRASILEIRAS

19

A

o entrar em contato com a instigante vida e obra de
Adalgisa Nery (1905-1980), uma pergunta não nos
abandona: por que a poeta, contista, romancista, jornalista e deputada estadual é tão pouco conhecida atualmente? Imortalizada pelos pincéis de Cândido Portinari, Ismael
Nery, Diego Rivera e José Orozco, a trajetória de Adalgisa parece ter sido coberta por neblina, tal como a que dá nome a um
de seus introspectivos romances, publicado em 1972.
Adalgisa Maria Feliciana Noel Cancela Ferreira nasceu no
Rio de Janeiro em 29 de outubro de 1905. Aos 8 anos de idade,
ficou órfã de mãe. Os conflitos com a madrasta a levaram
para um internato, onde a saudade do pai – por quem tinha
grande fascinação, mas pouca intimidade – aprofundava a
sensação de “um abandono de largos desertos” (A imaginária). A solidão, aliás, permeia seus poemas e romances, que
revelam uma profunda sensibilidade, carregada de angústia e
desassossego.
Berenice, protagonista do romance autobiográfico A imaginária (1959), descreve esse misto de sensibilidade, sensação
de deslocamento e vácuos profundos na alma:
Eu tinha aparência de uma criança comum, gostando
(...) de deitar no chão de terra e conversar com as
nuvens apressadas. E aquela imensidão de sombras
que se acumulava na minha alma? (...) Sempre
recebi a sensação de uma mão a triturar, a esmagar,
a esfacelar e distorcer os meus sonhos simples e
sinceros (...). Que saudade daquela Berenice criança,
tão pura e tão nobre, que mesmo respirando uma vida
de contradições, de tristezas objetivas e subjetivas,
possuía forças encubadas e grandeza em potencial! (...).

Em 1922, Adalgisa se casou com seu vizinho, o pintor
Ismael Nery, um dos precursores do modernismo no Brasil.
Escritores como Jorge de Lima, Manuel Bandeira e Murilo
Mendes eram presenças constantes na vida do casal e tiveram influência na carreira futura de Adalgisa. Com Murilo
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Mendes, ela desenvolveu uma intimidade particular, e foi uma
das poucas amizades que a acompanharam por longos anos.
Entre 1927 e 1929, o casal viveu na Europa, onde conheceu
o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, que também passava uma temporada por lá, o pintor francês de origem russa
Marc Chagall, entre outros nomes da vanguarda artística.
A relação do casal seguiu até a morte de Ismael Nery, em
1934. Ao mesmo tempo em que o casamento lhe abriu
portas para um fascinante circuito intelectual e cultural, ele também lhe provocou intenso sofrimento,
Escritores
relatado anos depois no seu romance autobiográcomo Jorge
fico, classificado pelo poeta Carlos Drummond
de Lima, Manuel
de Andrade como “belo, denso e poderoso”.
Bandeira e
Nele, Adalgisa descreve sua vida desde a infânMurilo Mendes
cia até ficar viúva, destacando a doentia relaeram presenças
ção do marido com a mãe e a tia dele, “uma
constantes na vida de
procissão de alucinados”.

Adalgisa e Ismael Nery
e tiveram influência
na carreira futura de
Adalgisa.

Viúva e com dois filhos (ela teve sete, mas
só Ivan e Emmanuel “vingaram”), Adalgisa
começou a trabalhar na Caixa Econômica
Federal e depois no Conselho de Comércio
Exterior do Itamaraty. Em 1937, lançou seu livro
de estreia, Poemas. Daí em diante, passou a colaborar com jornais e revistas do Rio de Janeiro, como O Cruzeiro,
Dom Casmurro e O Jornal.

1940 foi um ano marcante na sua vida: casou-se com
Lourival Fontes, então diretor do Departamento de Imprensa
e Propaganda (DIP), e publicou A mulher ausente, seu segundo
livro de poemas. A obra foi elogiada por Mário de Andrade
em O empalhador de passarinho (1946): “Se já muito notável no
fulgor mulheril dos Poemas, a aventura lírica de Adalgisa Nery
se tornou agora de um interesse apaixonante. (...) a mulher
violenta dos Poemas nos vem agora martirizada, alquebrada,
dominada por uma tortura que não é mais aquela fulgurante dor dos seus paroxismos femininos de dantes, mas
uma profunda miséria que busca se humanizar, útil, fecunda
entre os humanos. O progresso foi em profundidade e deu a
Adalgisa Nery alguns de seus mais belos poemas”.
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Pelos cinco anos seguintes, Adalgisa acompanhou o marido
em missão diplomática no Canadá e nos Estados Unidos,
morou em Nova York, estreiou na ficção com Og, seu primeiro livro de contos (1943), e lançou seu terceiro livro de
poemas, O ar do deserto (1943). Em 1945,
Lourival Fontes foi nomeado embaixador Moram em mim
do Brasil no México – país que, na época,
vivia uma ebulição cultural. Adalgisa se Fundos de mares, estrelasidentificou com esse ambiente, conhed’alva,
ceu artistas como Frida Kahlo, Rivera
e Orozco (que a retrataram) e mergu- Ilhas, esqueletos de animais,
lhou na obra de escritores mexicanos.
Frida dedicou uma página de seu famoso Nuvens que não couberam no
diário para a brasileira, que aparece pin- céu,
tada embaixo de um desenho amarelo.
Na parte de cima, o nome da poeta inicia Razões mortas, perdões,
uma sequência de palavras com a letra
condenações,
A: “Adalgisa, augurio, aliento, aroma,
amor, antena, ave, abismo, altura, amiga, Gestos de amparo
(...) América, amada, (...) arma, amarincompleto,
gura”. Em 1952, Adalgisa Nery se tornou
a primeira mulher a receber a Ordem da O desejo do meu sexo
Águia Asteca por suas conferências sobre
a poeta mexicana Juana Inés de la Cruz E a vontade de atingir a
(1651-1695).

perfeição.

Ao regressar ao Brasil, publicou os
livros Cantos da angústia (1948) e As fron- Adolescências cortadas,
teiras da quarta dimensão (1952), ambos
velhices demoradas,
de poesia – este último é considerado por
ela sua obra mais amadurecida. Também Os braços de Abel e as pernas
em 1952, uma coletânea de poemas de sua
de Caim.
autoria foi publicada em Paris pelo editor
Pierre Seghers, traduzida sob o título de
Sinto que não moro.
Au-Delà de Toi. Foi assim que o filósofo e
escritor Gaston Bachelard teve contato com seus poemas:
“Em que hemisfério vive ela, em que país ela pode cantar o
amor com a lira de mil cordas? Pois ela sabe fazer dizer com
todas as fibras o ardor de amar de forma a por na alma de um
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velho leitor meio século de lembranças. Diga-lhe que amei
seus versos”, disse Bachelard ao editor francês.
Em 1953, Adalgisa se separou do marido. Sabendo das dificuldades financeiras e da saúde debilitada da escritora, o diretor do jornal Última Hora, Samuel Wainer,
Sou morada pelas coisas encomendou a ela um artigo, publicado
como a terra das sepulturas no segundo caderno. Dias depois, o texto
seguinte veio acompanhado de um telefoÉ habitada pelos corpos. nema: “Eu não fico em caderno de mulher.
Moram em mim Quero o caderno dos homens, quero o primeiro caderno”. Nascia ali a coluna política
Gerações, alegrias em “Retrato sem retoque”, publicada diariamente pelo vespertino.

embrião,

Vagos pensamentos de
perdão.
Como na terra das sepulturas
Mora em mim o fruto podre,
Que a semente fecunda
repetindo a vida
No sereno ritmo da Origem.

No espaço, Adalgisa fazia denúncias e
comprava brigas. Quando Assis Chateaubriand, dono dos Diários Associados e
desafeto de Wainer, anunciou sua segunda
candidatura a senador, em 1955, Adalgisa
publicou o ácido artigo “Arranjos políticos”.
A crítica virou uma feroz disputa de mais de
um mês nas páginas dos dois jornais. “Ter
coragem de atacar Chateaubriand naquele
momento era uma coisa louca”, ressaltou
a biógrafa de Adalgisa, Ana Callado, em
depoimento no filme Ismael e Adalgisa.

Vida e morte,

Em 1959, Adalgisa Nery publicou seu
primeiro romance, A imaginária, que se
Terra e céu, tornou um grande sucesso editorial. “A
meu ver, um grande romance, desses
Podridão, germinação, que depois de lidos nunca mais podem
Destruição e criação. ser esquecidos: frases, momentos, episódios, figuras gravam-se na memória para
Obra: Poemas (1937)
sempre”, observou Jorge Amado. Em 1962,
Poema: Cemitério Adalgisa
sua poesia foi reunida pela Editora José
Olympio em Mundos oscilantes. Os sucessivos livros de Adalgisa Nery foram muito bem recebidos pela crítica. Manuel
Bandeira comparou sua poesia à obra da poeta grega Safo de
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Lesbos (séc. VII a.C.), pelo erotismo literário, e do poeta português Antero de Quental (1842-1891), pelo tom trágico.
Sua acidez e coragem também atraíam muitos leitores
para a coluna diária, que emprestou seu nome a um volume
de crônicas publicado em 1966. “Mesmo quem era contra
o Última Hora comprava o jornal por causa da coluna dela”,
lembrou um de seus filhos, Emmanuel Nery, em depoimento
no filme Ismael e Adalgisa. Em seu livro de memórias, Samuel
Wainer reforçou a relevância da coluna e a postura destemida
de Adalgisa. “A seção transformou-se rapidamente numa das
coqueluches do Última Hora. Adalgisa agredia meio mundo com
uma violência incrível, tratava militares a pontapés, demolia
políticos, sempre se valendo do jargão nacionalista e getulista.” Wainer recorda um fato ocorrido no governo Jânio
Quadros, quando foi chamado a Brasília pelo então ministro da Guerra, Odílio Denys, que lhe apresentou um dossiê
sobre Adalgisa e lhe pediu que a demitisse. Embora a relação
entre Wainer e Adalgisa fosse bastante conflituosa naquele
momento, a coluna era importante para o Última Hora, e a
jornalista foi mantida.
O sucesso em sua carreira no jornal impulsionou Adalgisa a
entrar para a política; assim, foi eleita deputada estadual por partidos de oposição, por três vezes, no
então estado da Guanabara: primeiro pelo Partido
Socialista Brasileiro (PSB) e depois pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), após a instituiO sucesso em sua
ção do bipartidarismo no país. Nacionalista e
carreira no jornal
combativa, chegou a ser cotada para assuimpulsionou Adalgisa
mir o Ministério da Educação no governo
a entrar para a
João Goulart. Logo após o golpe militar de
política.
1964, a então deputada reduziu sua frequência às sessões parlamentares e optou por um
silêncio cada vez maior. Ainda assim, teve início
o processo de suspensão de seus direitos políticos
por subversão – algo que criou grande “desgosto” em
Adalgisa. Depois de perder a coluna diária, ela teve seus direitos políticos cassados, em 1969.
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Na ocasião, Adalgisa Nery teve que devolver uma condecoração recebida da Marinha em 1962. A devolução foi feita
junto com uma carta, em que fez um retrospecto de sua vida
pública, criticou o “empreguismo, essa praga nacional” e
recorreu à intimidade com a linguagem poética para
mandar mais um recado. “Por vivência e persistência humana e política, sei que a vida não é
feita com as tintas claras e puras das madruEm 1976, Adalgisa Nery
gadas em crescimento, mas de pastosas tintas
decidiu se autoexilar na
cinzentas que prenunciam as trevas”, escreEstância São José, uma
veu, em uma metáfora a um obscuro negócio
espécie de asilo em
feito pela Marinha para pintar a frota brasileira,
denunciado por ela anos antes – e considerado
Jacarepaguá, RJ.
um dos motivos para sua cassação.
Apesar de reduzir drasticamente sua presença
na vida pública do país, Adalgisa Nery mantinha a
contundência. Em uma carta enviada ao vice-governador
da Guanabara, Erasmo Martins Pedro, em novembro de 1970, a
ex-parlamentar critica “o lógico fracasso do MDB” nas eleições:
“(...) o MDB deve ser dissolvido por decisão própria para deixar
as responsabilidades da revolução diante de um beco sem
saída, qual seja, um partido único (Arena), insofismável característica das ditaduras (...) tivesse o MDB tirado o tapete sob os
pés do governo militarista e agora, certamente, a democracia
estaria em melhores condições para a sua recuperação”.
Sem mandato e sem emprego, Adalgisa Nery recebeu apoio
de Flávio Cavalcanti, apresentador da TV Tupi fortemente criticado à época por seu apoio ao regime militar. Ela e o filho
Emmanuel foram acolhidos, por um ano, na casa do comunicador, em Petrópolis.
Em 1972, publicou o livro de contos 22 menos 1 e o romance
Neblina. Em 1973, seus últimos poemas foram reunidos em
Erosão. Os últimos anos de Adalgisa Nery foram um pouco
nebulosos, mas marcados pelo impacto da cassação de seu
mandato. “Quando parecia que estava tudo bem, ela se preparava para se candidatar a deputada federal depois de ser
deputada estadual por três legislaturas, ela foi cassada (…).
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Foi um corte completo na vida dela”, afirmou Ana Callado no filme Ismael
e Adalgisa. Emmanuel Nery complementou: “Depois que foi cassada, ela
perdeu a vontade de viver, ela se desencantou com a natureza humana”.
Pouco a pouco, Adalgisa foi se desfazendo dos parcos bens materiais. A obra de Ismael Nery – preservada e guardada pelo amigo Murilo
Mendes, e descoberta pelo mercado de obras de arte nos anos 1960 – foi
dividida entre os filhos Ivan e Emmanuel, com fortes conflitos entre os
dois herdeiros. Em 1976, Adalgisa Nery decidiu se autoexilar na Estância São José, uma espécie de asilo em Jacarepaguá. “Eu diria que foi
uma espécie de suicídio. Ela decidiu acabar com a vida pública dela,
com a vida inclusive familiar, e se internar”, ponderou sua biógrafa
sobre a autora.
“Larguei tudo. Apenas possuo a roupa do corpo. Isso é um grande
alívio. Perdi o instinto de propriedade. De que adiantou ter deixado uma
forte impressão em tantos poetas, como Drummond e Murilo Mendes?
Nada disso adiantou para a minha mocidade. E agora, na minha velhice,
o vácuo, o tédio, o desencanto de mim mesma foi o resultado. A pior
coisa da vida é possuir uma sensibilidade além do comum. Tu sofres e
só encontra o vazio em tudo. Encho meus vazios rezando e pedindo a
Deus que não me largue muito tempo com vida”, escreveu ela em seu
último texto, endereçado ao amigo Flávio Cavalcanti. Adalgisa Nery
morreu em 7 de junho de 1980.
O poeta uruguaio Gaston Figueira (1905-1998) citou Adalgisa Nery
como uma das três maiores poetas brasileiras do século XX, ao lado
de Gilka Machado e Cecília Meireles, em sua antologia Poesía brasileña
contemporânea (1920-1946). Adalgisa também aparece em One hundred
years after tomorrow: Brazilian women’s fiction in the 20th century, em que
a pesquisadora estadunidense Darlene J. Sadlier, da Indiana University
Press (1992), aponta 20 escritoras brasileiras como representantes da
literatura feminina dos últimos cem anos no Brasil. Apesar disso, a
obra de Adalgisa Nery ficou fora de catálogo por 35 anos. Em 2015,
a Editora José Olympio publicou seus dois romances (A imaginária e
Neblina). O único livro sobre a trajetória da artista, Adalgisa Nery, muito
amada e muito só, de Ana Arruda Callado, está esgotado.
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Ana Cristina Cesar
Armadilha poética
texto Luciana Dantas Mariz bordado Fabíola Ferigato

Poeta, tradutora e ensaísta, Ana Cristina
Cesar (Rio de Janeiro, RJ, 1952 – Rio
de Janeiro, RJ, 1983) teve sua trajetória
literária associada à poesia marginal dos
anos 70, que era produzida e distribuída
de forma independente em relação ao
mercado editorial. Em vida, publicou
quatro livros de poesia e prosa, marcados
pelo tom íntimo do diário e da carta.
Apenas o último, A teus pés, traz o selo
de uma editora. O interesse por sua obra
ensejou várias publicações póstumas.
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R

everenciada por leitores de diferentes gerações, a
escritora carioca Ana Cristina Cesar garantiu um
lugar de destaque na literatura brasileira com uma
obra densa e provocante. Deu de ombros para quem dizia
que os seus poemas eram difíceis, ou até incompreensíveis, e fez da autenticidade o fundamento
para uma escrita vibrante. No encontro com seu
estilo singular, há que se abrir o peito e se deixar
tragar pelo infinito semântico de sua poesia:
cumplicidade ativa, escuta atenta, sensibilidade
“Ler é meio puxar
desarmada. Encontrar uma passagem e entrar,
fios, e não decifrar.”
“coração ante coração”, como na imagem
capturada de um verso seu (Fagulha, 1968).
Recuar e avançar novamente, no rastro de
novos significados, sem a ambição de alcançar uma verdade, que, na visão da poeta,
escapa à construção literária. Nas palavras de
Ana Cristina, pinçadas de depoimento a alunos da
Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro do início dos anos 80,
“ler é meio puxar fios, e não decifrar”.
Ao aceitar a provocação da autora, o leitor se vê às voltas
com uma trama poética tecida com delicadeza e potência. À medida que puxa os fios, estabelecendo um sentido
para as palavras urdidas em verso e prosa, assume o papel
de confidente da escritora, cuja obra, a despeito da carga
ficcional, carrega o traço de intimidade característico de
diários e cartas. São textos produzidos intensamente em
um curto período. Embora tenha começado a escrever
muito cedo, Ana Cristina Cesar morreu jovem, com apenas
31 anos. Teve tempo, no entanto, de deixar uma produção
literária consistente, revisitada continuamente em diferentes contextos, da formalidade das bancas universitárias ao
sopro libertário dos palcos.
Poeta de múltiplas assinaturas, em 1969, aos 16 anos, Ana
Cristina C., ou Ana C., escreveu:
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Tenho uma folha branca
e limpa à minha espera:
mudo convite
tenho uma cama branca
e limpa à minha espera:
mudo convite
tenho uma vida branca
e limpa à minha espera:

As linhas traçadas nos anos que se seguiram, na folha e
na vida, engendraram a aura mítica que envolve a autora,
revelada para um público mais amplo em 1976, por meio da
antologia 26 poetas hoje, organizada por Heloisa Buarque de
Hollanda. Na publicação, figurava ao lado de nomes como
Cacaso, Chacal, Francisco Alvim, Waly Salomão, Geraldo Carneiro e Eudoro Augusto, compondo o elenco da poesia marginal, também chamado de geração mimeógrafo.

é sempre

A presença de Ana Cristina Cesar na antologia chama a
atenção porque, apesar da identidade com o grupo, do qual
fazia parte, e da interseção poética em aspectos como a
adoção de uma linguagem cotidiana, ela trilhava um caminho
próprio, que resultou em uma poesia mais refletida, menos
imediata, trabalhada incansavelmente na busca de uma excelência literária. Em mais de uma ocasião, ao abordar o critério utilizado na seleção, Heloisa Buarque de Hollanda citou o
desejo de mapear o momento por meio da poesia, de identificar aquela geração que vivia a ditadura e a
contracultura. Nessa perspectiva, disse não
mais difícil ter sido possível deixá-la de fora.

ancorar um navio no espaço

Em abril de 1983, em participação no
curso “Literatura de mulheres no Brasil”,
Poema: Recuperação da adolescência
ministrado pela professora Beatriz Resende,
na Faculdade da Cidade, Ana Cristina falou
sobre o seu processo de escrita. Perguntada se sua poesia
fluía naturalmente, foi categórica: “De jeito nenhum”.
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E acrescentou adiante: “Não é assim: inspiração e vem um
verso”. A forma como se expressava – poeticamente – nas
mais diferentes situações poderia fazer supor essa fluidez.
Poesia era brincadeira, terapia, extravasamento, encontro, conexão. Sua obra, porém, era, segundo ela própria,
“muito construída, muito penosa”.
Todo esse cuidado formal não significa
que tenha aberto mão da experimentação
Por afrontamento do desejo
e da liberdade; que não tenha subvertido
o verso, dialogando com a tradição poética insisto na maldade de escrever
para se fazer inconfundível. A graduação
em Letras pela Pontifícia Universidade mas não sei se a deusa sobe à
Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e o superfície
mestrado pela Escola de Comunicação da
Universidade Federal do Rio de Janeiro ou apenas me castiga com
(UFRJ), juntamente com o título de mestra seus uivos.
em Tradução Literária obtido na Universidade de Essex, na Inglaterra, contribuíram Da amurada deste barco
para a erudição sobre a qual assentava sua
quero tanto os seios da sereia.
ousadia. Vinda de uma família de classe
média protestante, que prezava as coisas Poema: Nada, esta espuma
do intelecto e do espírito, viu-se logo
arrastada pela imensidão da palavra e pelos autores que dela
souberam fazer uso, tendo traduzido vários deles, como Sylvia
Plath e Emily Dickinson, descobertas durante intercâmbio de
um ano em Londres, no fim da adolescência.
No Rio de Janeiro, a jovem de roupas chamativas e personalidade inquieta viveu a atmosfera de resistência política
e a cena cultural dos anos 70 e início dos 80. Participava de
encontros com professores, escritores e jornalistas, nos quais
se discutia literatura e se traçavam novos projetos. Além
disso, curtia a praia, praticava ioga, fazia análise, frequentava animados eventos culturais e trocava ideias com amigos
poetas, como Armando Freitas Filho, que se tornou o curador
da sua obra após sua trágica morte – Ana Cristina se suicidou
em 1983, em meio a uma crise depressiva. No poema “Ponte e
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alumbramento”, Armando fala da primeira vez em que a viu,
no início dos anos 70:
Sua primeira aparição
foi na ponte do pátio da primavera
revelado em nítido p/b.
Só você estava em tecnicolor.
A partir da sua tez, da sua roupa
do olhar azul inquiridor
todas as cores se concentraram
na sua figura e no seu tênis fúcsia.

Com humor e despudor, em sintonia com seu tempo, Ana
Cristina Cesar deu voz a um feminino que rompe com o
modelo diáfano e recatado ainda então associado a autoras
mulheres. “Nestas circunstâncias o beija-flor vem sempre aos
milhares” é o título do poema que diz:
Este é o quarto Augusto. Avisou que vinha. Lavei os
sovacos e os pezinhos. Preparei o chá. Caso ele me
cheirasse... Ai que enjoo me dá o açúcar do desejo.

É a mesma sem-cerimônia com que escancara a porta em
“Arpejos”:
Acordei com coceira no hímen. No bidê com
espelhinho examinei o local. Não surpreendi indícios
de moléstia. (...) Passei pomada branca até que a
pele (rugosa e murcha) ficasse brilhante. Com essa
murcharam igualmente meus projetos de ir de
bicicleta à ponta do Arpoador.

Ambos foram incluídos em seu livro de estreia, Cenas de
abril, de 1979. Se, em alguns aspectos, Ana Cristina desentoava em relação à nova poesia da sua época, seguiu à risca
o compasso quando decidiu publicar os seus escritos. Seus
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três primeiros livros foram edições independentes, produzidas de forma artesanal. Junto com Cenas de abril, lançou
Correspondência completa e, em 1980, foi a vez de Luvas de pelica, idealizado e impresso na Inglaterra. Todos foram reunidos em A teus pés, volume publicado pela Editora Brasiliense
em 1982, ao lado de um conjunto de poemas inéditos que dá
título à obra.
“Aos pés de quem?” era a pergunta provável diante do primeiro livro de Ana Cristina Cesar com o selo de uma editora. Ao tratar dessa questão, também na palestra feita na
Faculdade da Cidade – disponível em precioso registro em
áudio, incluído na edição digital do livro póstumo Correspondência incompleta –, ela tocou em um aspecto essencial da
sua obra. “Não é que seja alguém determinado. Isso significa que aqui existe, de uma maneira muito obsessiva, essa
preocupação com o interlocutor, que eu acho, inclusive, que
é um traço de uma literatura feminina – e aí feminina não é
necessariamente escrita por mulher”, afirmou.
Ana Cristina estava habituada a escrever diários
e cartas, gêneros com destinatário certo, ainda
que no caso do diário seja um confidente sem
contornos reais. Ao se dedicar à poesia, disse,
Ana Cristina
sentia-se incomodada por desconhecer a identiestava habituada
dade do seu interlocutor. Mesmo quando tinha
a escrever diários e
alguém em mente, isso se perdia na construcartas, gêneros com
ção estética. “A gente não sabe direito para
destinatário certo,
quem escreve, mas existe, por trás do que
ainda que no caso
escreve, o desejo do encontro, o desejo de
do diário seja um
mobilização do outro”, observou. A aproconfidente sem
priação do diário e da correspondência, alçacontornos reais.
dos ao patamar literário, relaciona-se com essa
busca. Porém, alertou Ana C., que não se espere
encontrar “rasgos de verdade” na sua obra, pois o
que se tem é fingimento, é construção.
Essa armadilha da intimidade, como definiria a poeta,
seduz o leitor, suscetível aos artifícios da escrita. Torna-se
necessário, contudo, preencher lacunas, imaginar histórias,

34

Ana Cristina Cesar

pressupor relações que fogem ao seu conhecimento. Faltam-lhe as referências presumidas no texto. Esse é o jogo no qual
impressões e imagens se entrelaçam em
Diálogo de surdos, não: uma tessitura fina, que captura pela emoção.
amistoso no frio. Por vezes, fragmentos que se sucedem em
mudanças repentinas no rumo da prosa. Ou
Atravanco na contramão. da poesia.

Suspiros no contrafluxo. Te
apresento a mulher mais
discreta do mundo: essa que
não tem nenhum segredo.

O recurso da simulação salta aos olhos
em Correspondência completa. De saída, o
título induz a uma ideia equivocada, uma
vez que o livro, pequenino na edição original, traz uma única carta. Nos créditos, lê-se
“2ª edição”, apesar de estar chegando pela
Poema: Noite carioca
primeira vez às mãos dos leitores. Por fim,
uma biografia ficcional, na qual a obra é apresentada como
“um retrato da mulher moderna, essa desconhecida” e que
termina com o anúncio do que vem a seguir: “Estou cansada
de ser homem”.
A carta propriamente dita, iniciada com a amplidão de um
“My dear” e assinada por “Júlia”, contém uma sugestão de extremos que deveriam ser evitados: “Fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para desvendar mistérios e faz
perguntas capciosas, pensando que cada verso oculta sintomas, segredos biográficos. Não perdoa o hermetismo. Não se
confessa os próprios sentimentos. Já Mary me lê toda como literatura pura, e não entende as referências diretas”. Em nota
publicada em Ana C. – Correspondência incompleta, que reúne
cartas escritas por Ana Cristina, os organizadores da obra,
Heloisa Buarque de Hollanda e Armando Freitas Filho, revelam terem servido de inspiração para as duas personagens.
Foi a Armando que Ana Cristina Cesar dedicou A teus pés,
ao passo que “Helô Buarque” figura no Índice Onomástico
contido no livro. Trata-se, na verdade, de uma relação de
amigos e autores que de alguma forma foram incorporados
nos poemas que escreveu. Nomes como Manuel Bandeira,
Cecília Meireles, Elizabeth Bishop, Emily Dickinson, Carlos
Drummond de Andrade, Walt Whitman e Katherine Mansfield
– esta última, autora do conto cuja tradução comentada
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conferiu a Ana C. o título de mestra, with distinction, em
Tradução Literária: Bliss, no original, ou Êxtase, no trabalho
apresentado por ela à Universidade de Essex.
Para Ana Cristina Cesar, não havia dúvidas de que se nutrir
de outros escritores é próprio do fazer literário. Referências
claras a textos e poetas ou mesmo citações literais são frequentes em sua obra, como a alusão à “Autopsicografia”, de
Fernando Pessoa, no seu “Soneto”:
Pergunto aqui se sou louca
Quem quer saberá dizer
Pergunto mais, se sou sã
E ainda mais, se sou eu
Que uso o viés pra amar
E finjo fingir que finjo
Adorar o fingimento
Fingindo que sou fingida
Pergunto aqui meus senhores
Quem é a loura donzela
Que se chama Ana Cristina
E que se diz ser alguém
É um fenômeno mor
Ou é um lapso sutil?

A considerar o conteúdo biográfico entrevisto no olhar
estetizante de que falava, pode-se partir dos versos de “Protuberância” para esboçar uma resposta:
(...) Uma palavra me delineia
VORAZ
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Luis Felipe Cesar e Flavio Lenz Cesar, por sua vez, valeram-se de outros adjetivos para traçar um perfil afetivo da irmã
mais velha em livro da coleção Novas Seletas (Editora Nova
Fronteira) dedicado a ela: frágil, conselheira, corajosa, contraditória, coerente, confiável, elegante, atrevida, exibida...
Transbordante!
Precoce certamente. Filha do sociólogo e jornalista Waldo
Aranha Lenz Cesar e da professora Maria Luiza Cruz Cesar,
Ana Cristina Cruz Cesar nasceu no Rio de Janeiro (RJ), em
2 de junho de 1952. Foi a mãe quem registrou os primeiros
poemas criados por ela, quando ainda não dominava o be-a-bá. Conta-se que Ana Cristina se punha a andar sobre o sofá
enquanto ditava seus versos, delimitados por pausas. Saltitante, a poesia se espraiava pelo espaço do trivial, em arranjo
durador. Mais do que a vivacidade e a imaginação, características da infância, era o potencial sugerido pelos textos que
dava contorno único à brincadeira pueril.
O gosto por “fazer quadrinhas comemorativas”, assim como
as “frases pitorescas”, os “pensamentos de grande significado”
e as “orações inspiradas” da menina
Precisaria trabalhar — afundar — de 6 anos de idade foram registrados
— como você — saudades loucas — por suas professoras no relatório
escolar do Colégio Bennett, onde
nesta arte — ininterrupta —
iniciou os estudos. Um ano depois,
de pintar — Ana Cristina chegava às páginas
do suplemento literário do jornal
A poesia não — telegráfica — ocasional — carioca Tribuna da Imprensa, com a
me deixa sola — solta — publicação de três poemas seus pela
teatróloga e autora de livros infantis
à mercê do impossível —
Lúcia Benedetti, em artigo intitulado
— do real. “Poetisas de vestidos curtos”.
Já alfabetizada, deu início à produção do seu rico acervo de cadernos. Alguns, escritos na infância e adolescência, traziam a
chancela da Editora Problemas Universais, uma criação sua.
Páginas e páginas preenchidas com prosa, poesia e desenhos
separam os jornais concebidos nos tempos de colégio do

Poema: Vacilo da vocação
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trabalho maduro de colaboração como resenhista nas seções
culturais de veículos da grande imprensa e da imprensa alternativa, como o Jornal do Brasil e o semanário Opinião, após
concluída a graduação em Letras.
Enquanto trabalhava seus versos, Ana C. buscava formas de ganhar a vida. Além de traduções, resenhas e artigos, elaborou verbetes
de enciclopédia, deu aulas em escolas de
inglês e foi professora de língua portuguesa
e literatura brasileira no ensino médio e pré-vestibular. Após retornar do mestrado na
Inglaterra, atuou como analista de textos e conteúdo de novelas na Rede Globo.

O farto material
deixado em cadernos,
blocos e pastas deu
origem a publicações
póstumas.

O farto material deixado em cadernos, blocos e
pastas deu origem a publicações póstumas, como
Inéditos e dispersos e Antigos e soltos: poemas e prosas
da pasta rosa, incluídas em Poética, da Companhia das
Letras. Lançado em 2013, por ocasião dos 30 anos da sua
morte, o volume reúne ainda, além de alguns textos inéditos,
todos os livros que Ana C. teve a oportunidade de autografar,
com exceção de Literatura não é documento, sua dissertação de
mestrado em Comunicação na UFRJ, publicada pela Funarte
em 1980.
No dia 1º de agosto de 1983, Ana Cristina Cesar sussurrou
ao seu interlocutor, em um poema sem título publicado no
livro Inéditos e dispersos:
Estou vivendo de hora em hora, com muito temor.
Um dia me safarei – aos poucos me safarei, começarei
um safári.

Em 29 de outubro, a poeta pôs fim à sua trajetória. A poesia
flutuou, incorpórea, amplificada no espaço, onde é sempre
mais difícil ancorar um navio. Seguiu, alheia ao tempo, luzidia, a face viva do frescor e do magnetismo contidos nas imagens de Ana C. perpetuadas em papel fotográfico – única e
múltipla.
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Luciana Dantas Mariz é servidora da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados desde 2005. Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, atuou
no jornalismo cultural de 1994 a 2000, como integrante da
equipe do caderno de cultura do Jornal de Brasília. Em casa,
desde sempre os livros tiveram um lugar especial, não
apenas nas estantes, mas, sobretudo, nos hábitos e nas conversas. “Leitura é uma forma de expansão – dos sentidos,
do espírito, do entendimento. É um prazer que parte da
experiência pessoal diante da escrita de um grande autor
para um sentido de humanidade que nos mobiliza e aproxima a todos”, resume.
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Carolina Maria de Jesus
Pioneira da literatura periférica
texto Maíra de Brito Carlos ilustração Isabel Martins Flecha de Lima

A escritora, poeta e sambista Carolina
Maria de Jesus (Sacramento, MG, 1914 –
São Paulo, SP, 1977) estudou somente até
a segunda série do ensino fundamental.
Negra e pobre, migrou para São Paulo nos
anos 1930. Quando seus filhos nasceram,
instalou-se na favela do Canindé e
optou por não trabalhar mais em casas
de família, preferindo ser catadora de
papelão. Foi nos cadernos catados no lixo
que ela escreveu Quarto de despejo (1960),
livro publicado em 40 países e 14 línguas.
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C

arolina Maria de Jesus é uma das escritoras brasileiras mais relevantes na atualidade, pela capacidade
de trazer entendimentos fundamentais sobre o Brasil
que cresce nas bordas, nas periferias. A autora acreditou na
força de suas histórias, de seus sentimentos. Para sobreviver
e buscar explicações sobre o estado das coisas, Carolina leu o
quanto pôde e escreveu compulsivamente, sem se censurar,
expressando suas raivas, frustrações e conquistas. Foi uma
inquieta prosadora, muito conhecida em sua versão memorialista por conta de seus quatro livros publicados. Contudo,
ao longo da vida, foi bem mais do que isso. Dramaturga, compositora, cantora, cronista… pensadora do cotidiano.
A menina nasceu na cidade mineira de Sacramento, talvez
em 1914. Não há como precisar por falta de registro formal –
realidade tão comum na vida de pessoas negras nascidas no
começo do século XX nas regiões rurais do Brasil. Parte da
infância de Carolina é contada em Diário de Bitita (1986), que
fala de um Brasil negro, em que os recém-libertos e seus descendentes ainda eram explorados como se escravizados ainda
fossem. Sua mãe nasceu na senzala, mas foi “beneficiada”
pela Lei do Ventre Livre. Já seu avô, Benedito José da Silva,
havia sido um homem escravizado e por isso narrava memórias desse período, além de ensinar sobre as dificuldades da
vida, nutrindo assim a curiosidade da menina com reflexões
que ela continuou desenvolvendo, mesmo na ausência dele.
Quando a discriminação em Sacramento oprimiu Carolina, ela de lá saiu assim que teve oportunidade. Seus vizinhos
a consideravam um tipo de bruxa, pois sabia ler (estudou
até a segunda série do, então, ensino primário) e de vez em
quando era vista com um livro. Esses vizinhos não hesitaram
em denunciá-la à polícia – que prendeu a menina e a mãe.
Na cadeia de Sacramento, elas apanharam e foram mantidas
presas por alguns dias, passando frio, fome e enfrentando
todo tipo de ameaça, chacota e humilhação.
Foram anos entre cidades mineiras e paulistas, até que, em
janeiro de 1937, aos 33 anos, ela chegou a São Paulo, contratada como empregada doméstica. A cidade nova a encantava,
mas esse início não foi tranquilo, pois ela era uma mulher
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de personalidade forte, desafiadora demais para se adaptar à
subalternidade. Então, se arriscou em outras possibilidades.
Foi faxineira de hotel, vendedora de cerveja. De tempos em
tempos, voltava a trabalhar como cozinheira, passadeira,
arrumadeira, lavadeira ou babá. E assim serviu ricas
famílias de advogados, médicos, juízes e políticos.
Mas foi como catadora que Carolina entrou para
a História – trabalho que assumiu quando ela
instalou-se na então favela do Canindé (onde
Quarto de despejo traz
hoje se encontra o estádio de futebol da Porturelatos de Carolina sobre
guesa), lugar no qual se passam as histórias
a pobreza que viveu com
de seu primeiro livro publicado, Quarto de desseus filhos.
pejo: diário de uma favelada (1960).
Localizado às margens do rio Tietê, o território apinhava-se de barracos improvisados em
que famílias pobres amontoavam-se. Ali Carolina
chegou em 1948. Seu primeiro barraco foi construído
por ela mesma, grávida de oito meses. Por um bom tempo
esse seria o abrigo da família formada por ela e seus filhos.
Carolina preferia não ter companheiros. Tão importante era a
liberdade para ela, que preferia assumir o alto custo de criar
os filhos sem apoio algum e lidar com o preconceito dos vizinhos, que a consideravam uma mulher à toa.
A rotina de catadora era pesada e lhe rendia “mixaria”. Ela
era obrigada a deixar os filhos sozinhos em casa durante boa
parte do dia. Entre as coisas que recolhia pelas ruas, separava
os papéis de melhor qualidade para… escrever! Quarto de despejo traz relatos de Carolina sobre a pobreza que viveu com
seus filhos (José Carlos, João José e Vera Eunice) entre os anos
de 1955 e 1960 naquela favela. O livro fala da convivência turbulenta entre pessoas que sobreviviam à fome, ao descaso do
Estado, à devastação do álcool, à falta de emprego, à violência
do racismo.
Conta Audálio Dantas, então repórter do jornal Folha da
Noite, que, ao visitar a favela do Canindé, deparou-se com
aquela mulher negra e favelada, que se disse escritora e a
ele apresentou alguns de seus cadernos. Muitos deles eram
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diários nos quais ela falava sobre a fome que as pessoas ali passavam. Contava dos sonhos não realizados por conta da pobreza, descrevia as relações dela com outras pessoas da favela.
Retratos da luta pela sobrevivência. Trechos desses cadernos foram publicados Quando minha mãe falava,
em jornais da cidade, inclusive na reporeu me aproximava para ouvitagem de Audálio Dantas, publicada em
1958 na Folha da Noite. Audálio tornou-se la. Um dia, a minha mãe
então editor de Carolina. Dois anos depois repreendeu-me e disse-me:
sairia Quarto de despejo, já com expectativa
— Eu não gosto de você!
de público.
O livro foi um marco no mercado editorial brasileiro, não apenas pelo alcance
que conquistou em termos de vendas, mas
principalmente pelo ineditismo de dar voz
a uma mulher negra periférica. A história
vendeu dez mil exemplares em menos de
uma semana e alcançou 30 mil exemplares comercializados em 3 meses. Naquele
ano de 1960, a obra vendeu mais do que
outro lançamento: Gabriela cravo e canela,
de Jorge Amado. Já foi publicada em 40
países, em 14 diferentes idiomas. Estima-se que atualmente já tenha alcançado a
marca de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo! Em 1961, o livro foi
adaptado para o teatro, e a atriz Ruth de
Souza representou Carolina.

Respondi-lhe: — Se estou no
mundo é por intermédio da
senhora. Se não tivesse dado
confiança ao meu pai, eu não
estaria aqui.
Minha mãe sorriu e disse:
— Que menina inteligente.
E está com quatro anos.
Minha tia Claudimira
comentou:
— Ela é mal-educada!
Minha mãe defendia-me,
eu tinha dito a

A publicação e os recordes de venda
dizendo que
demonstram o interesse do público e
da mídia pela narrativa de denúncia, tão verdade.
popular nos anos 1950 e 1960. A autora
foi convidada para jantares – como na mansão da família
Matarazzo –, lançamentos de livros, muitas entrevistas e recebeu homenagens.
A presença e o apoio de Audálio Dantas na trajetória de
Carolina é um ponto controverso. Ela mesma o cita em seus
livros como uma espécie de conselheiro, quase empresário.
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A escritora tinha planos de lançar-se como cantora e chegou
inclusive a gravar um disco com composições suas, também
chamado de Quarto de despejo (1961), que teve apoio do maestro Francisco Moraes nos arranjos, além de
— Ela precisa apanhar! Você direção artística de Júlio Nagib. A gravação
traz sambas, marchas rancho, xote e até
não sabe criar filhos. uma valsa. Mas o desejo pela carreira na
música não foi apoiado pelo jornalista. BióElas iniciaram uma discussão.
grafos e pesquisadores apontam que tais
Pensei: “A minha mãe é conselhos podem ter afastado a escritora
quem foi ofendida e não de caminhos que ela realmente desejava e a
levariam a ser reconhecida como uma penficou ressentida”. Percebi sadora brasileira, em vez de apenas uma
que a minha mãe era a mais favelada.

inteligente.
— Bate, Cota! Bate nessa
negrinha! Ela está com quatro
anos, mas o cipó se torce
enquanto é novo. (…)
Fiquei preocupada, pensando:
“O que será quatro anos?
Será doença? Será doce?”

Audálio teria reforçado exageradamente
características que estigmatizam Carolina
como uma personagem. As fotos produzidas para Quarto de despejo, em que ela está
sempre com um lenço branco amarrado
à cabeça, reforçam a imagem da pobreza,
do pitoresco. Ela era vaidosa, queria sair
bela nas fotos, mas não foi atendida nesse
desejo e acabou objetificada pela burguesia
paulista que, naquele momento, procurava
por mais uma novidade literária.

Com o sucesso de Quarto de despejo,
certo retorno financeiro e o desprezo dos
vizinhos do Canindé, Carolina deixou a
favela e seguiu para o bairro de Santana, para uma casa de
alvenaria. Foi nesse momento que escreveu sobre sua vida
“classe média”.

Obra: Diário de Bitita (1982)

Enquanto se organizava em Santana, Audálio e a editora já
imaginavam os livros seguintes de Carolina, que vieram numa
rápida sequência: Casa de alvenaria: Diário de uma ex-favelada
(1961), Pedaços de fome (1963) e Provérbios (1963). Naquela casa
tão desejada, Carolina passou por novos dissabores. Ali viveu
a discriminação social de forma mais aguda – não aquela já
velha conhecida, da relação entre patrões e empregados, mas
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a diferenciação social de quem precisa se adaptar a um lugar
que não acolhe sua família, sua existência. Aos poucos, Carolina passou a direcionar sua observação cortante também à
classe erudita, que a considerou como um caso exótico, de
favelada-escritora. E o sucesso de Quarto de despejo não se
repetiria nos livros publicados depois.
Os debates sobre a autenticidade e originalidade dos escritos de Carolina demorariam décadas para cessar. A crítica
literária chegava a insinuar que a escrita de Carolina não passava de uma estratégia de marketing de Audálio Dantas. Havia
uma arrogância crítica que não conseguia reconhecer a inteligência de pessoas de outros estratos sociais.
A pobreza e o desejo de ter uma vida digna formaram sua
visão crítica. A escola era algo inalcançável para Carolina,
como os livros também eram inalcançáveis. Extrair o máximo
possível de cada um deles foi sua forma de aprender, sua
forma de enfrentar os brancos, tornando-se mais inteligente
do que eles.
Em 1964, Carolina deixou Santana para morar em um sítio
na periferia sul da cidade. O dinheiro para a compra do sítio
teria vindo de pagamento feito por uma produtora alemã,
que registrou o cotidiano da brasileira no trabalho
como catadora de papelão. Embora reconhecida
Lá está a
internacionalmente, a escritora não conseguiu os direielaboração
tos autorais da editora pelas versões traduzidas. As difi“caroliniana”,
culdades econômicas se impuseram, e pouco depois
que se vale da
ela se viu obrigada a abandonar o sonho de viver
síntese, arrebatando
de literatura e a voltar ao trabalho de catadora de
papel, já em 1966. Morreu em 13 de fevereiro de
os leitores com
1977, vítima de insuficiência respiratória. Tinha
verdades
62 anos e estava praticamente esquecida pelo
simples, cruas,
público e pela imprensa.
diretas.
Ela sequer viu o filme do qual seria protagonista.
O documentário Favela: A vida na pobreza (1971),
da alemã Christa Gottmann. Só em 2014 foi exibido no
Brasil, depois de ser localizado, restaurado e legendado por
pesquisadores do Instituto Moreira Salles.
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Tão estigmatizada foi como escritora apenas de diários,
que um dos seus livros póstumos, lançado nos anos 1980,
ainda ressaltava essa sua faceta desde o
De manhã eu estou sempre título: Diário de Bitita (1982). Conta a filha Vera
nervosa. Com medo de Eunice que os originais da obra foram emprestados para uma editora francesa que em 1982
não arranjar dinheiro para os publicou sem autorização e com um novo
comprar o que comer. Mas título: Journal de Bitita, ignorando o título orihoje é segunda-feira e tem ginal, Um Brasil para brasileiros (bem mais condizente com o conteúdo do livro, que traça um
muito papel na rua. (…) panorama do Brasil pós-abolição, em que a
O senhor Manuel apareceu degradação do negro brasileiro vai se constituindo em lugares de violência e opressão). Lá
dizendo que quer casarestá a elaboração “caroliniana”, que se vale da
se comigo. Mas eu não síntese, arrebatando os leitores com verdades
quero porque já estou na simples, cruas, diretas.

maturidade. E depois, um
homem não há de gostar
de uma mulher que não
pode passar sem ler. E que
levanta para escrever. E
que deita com lápis e papel
debaixo do travesseiro. Por
isso é que eu prefiro viver só
para o meu ideal.
Obra: Quarto de despejo: diário de
uma favelada (1960)

A vida e a obra da escritora inspiraram
dezenas de teses, dissertações e artigos Brasil
afora, principalmente a partir dos anos 1990,
quando teve início um processo de recuperação de seus manuscritos, feito pela Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro em convênio com
a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.
Houve também o resgate de alguns originais
que estão no Instituto Moreira Salles e o interesse de editoras em publicar textos inéditos.
Enfim, também a crítica literária e o próprio
mercado editorial passaram a absorver e dar
espaço às narrativas escritas por mulheres,
pessoas negras e marginalizadas.

A pesquisadora Fernanda Rodrigues de Miranda afirma o protagonismo de Carolina Maria de Jesus enquanto precursora da “Literatura Periférica”, considerando-a
a primeira autora brasileira de fôlego a trazer o subúrbio e a
favela não apenas como tema, mas apresentando uma forma
diferente para narrar esses espaços, observando a cidade
também a partir de outras lentes.
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A pesquisadora Raffaela Andréa Fernandez qualifica o
estilo de Carolina como uma “poética de resíduos”, em que
a escrita tem características híbridas, mistura estilos, une o literário com o não literário, e aproxima a obra “caroliniana” com a de outro artista mineiro também
marginalizado: Arthur Bispo do Rosário.
É marcante observar que a obra de Carolina é recuperada por artistas e estudiosos
Em 2021, a
negros que desejavam buscar suas origens e
Universidade Federal
espelhar-se em pensadores que não fossem
do Rio de Janeiro
brancos. A figura dela é de extrema importânconcedeu o título
cia para os novos escritores e os novos realizade doutor honoris
dores negros. Mulheres negras jovens que decicausa a Carolina.
dem escrever, roteirizar filmes, compor e montar
espetáculos citam Carolina pela força e genialidade.
Ela usa a fala como “lugar político”, denunciando
a escravidão contemporânea da fome e da pobreza e a
ausência de respeito aos direitos humanos nas favelas brasileiras. Narrando a dura realidade de maneira ao mesmo
tempo poética e universal, Carolina toca as pessoas.
Os direitos sobre as obras de Carolina não pertencem a
sua filha Vera Eunice. E as 5 mil páginas manuscritas, organizadas em 58 cadernos com obras ainda não publicadas,
segundo levantamento da pesquisadora Raffaella Fernandez,
encontram-se em sua grande maioria na cadeia pública
de Sacramento – a mesma que abrigou a escritora quando
era ainda uma adolescente. É lá que se localiza o Acervo de
Carolina Maria de Jesus.
A autora também dá nome à biblioteca do Museu Afro
Brasil e a vários grupos de mulheres, núcleos de pesquisa e
escolas. Sua vida inspira filmes, biografias, espetáculos de
dança e teatro, repentes, escolas de samba, histórias em quadrinhos… Em 2021, a Universidade Federal do Rio de Janeiro
concedeu o título de doutor honoris causa a Carolina. Como diz
a escritora Conceição Evaristo, “Carolina tinha fome de reconhecimento”. Honrando seu nome, muitas pessoas se mobilizam pelo direito à moradia e organizam-se em protestos
contra a opressão racial.
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Maíra de Brito Carlos é uma contadora de histórias que
ama a riqueza da literatura feita por mulheres negras. Fã
da Toni Morrison, da bell hooks, da Chimamanda Ngozi
Adichie, da Eliana Alves Cruz, da Conceição Evaristo, da
Ana Maria Gonçalves e, claro, da Carolina Maria de Jesus
– não necessariamente nessa ordem. E não apenas delas,
mas principalmente delas. Jornalista e mestra em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, foi a primeira mulher negra a apresentar programas, roteirizar e
dirigir documentários na TV Câmara (Brasília-DF). No momento, escreve sua primeira série televisiva de ficção, Sou
Sua Pessoa Amada, sobre colorismo e carnaval.
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Carolina Nabuco
Erudição e sensibilidade
texto Carolina Cézar Ribeiro Galvão Diniz ilustração Patrícia Weiss

Carolina Nabuco (Rio de Janeiro, RJ,
1890 – Rio de Janeiro, RJ, 1981) é uma das
pioneiras na escrita de autoria feminina
no Brasil. Destacou-se pelo estilo simples,
erudito, crítico e elegante de narrar.
Eclética, escreveu em diversos gêneros
literários. Recebeu da Academia Brasileira
de Letras os prêmios: de Erudição, pela
biografia A vida de Joaquim Nabuco; de
Romance, por Chama e cinzas; e Machado
de Assis, pelo conjunto da obra.
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Só desistirei de ambições literárias se
verificar que não tenho mesmo talento.
Sei que meu cérebro, terreno inculto, é pelo
menos boa terra, fértil em duas gerações.
Só depois de trabalhar para me armar de
um bom estilo, poderei dizer, se tudo for
debalde, que não há ouro.
(Anotação de Carolina Nabuco em seu diário, no final de
1918, pouco antes de dar início à escrita de seu primeiro livro,
revelada em Oito décadas, sua autobiografia)

M

aria Carolina Nabuco de Araújo nasceu em 9 de
fevereiro de 1890, no Rio de Janeiro, na recém-instaurada República, filha de pais monarquistas.
Sua mãe, Evelina Torres Soares Ribeiro, foi neta de um dos
barões mais ricos do Brasil e filha de proprietário de fazenda
no Rio de Janeiro. Na Fazenda do Pilar, de seu avô materno,
Carolina passou dias de sua infância, animada com festejos de interior e brincadeiras de roça, atenta à produção de
cana e aos causos contados por ex-escravos. Pilar inspiraria a
Fazenda Santa Rosa, em seu romance A sucessora.
Seu pai foi o notável escritor e diplomata pernambucano
Joaquim Nabuco, líder abolicionista e político no Império.
Carolina, sua grande admiradora. Quando menina, acostumou-se, em casa, às conversas sérias de adultos, muitas vezes acaloradas, sobre assuntos nacionais e do exterior. Aos 8 anos, vendo
o pai escrever a biografia do avô, anunciou que lhe escreveria a
sua, numa profecia do que viria a ser sua obra-missão.
Desde pequena, demonstrou curiosidade em aprender.
Quando tinha 5 anos de idade, sua mãe a alfabetizou em português e francês. Seu pai a incentivava na leitura, comprava
para ela os livros em francês da condessa de Ségur, adorada
escritora de literatura infantil, que, na época, não tinham
tradução no Brasil. Em suas memórias, a autora lembra a
empolgação com que recebera em um dia, de uma só feita,
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quatro livros de sua escritora predileta. Segundo ela, foram os
melhores presentes de sua infância.
Em 1900, quando tinha 10 anos, sua educação tomou nova
perspectiva com a transferência da família para Londres e,
depois, para Washington, em razão da carreira diplomática
do pai. Ela retornou ao Brasil apenas em 1910, após a morte
dele. Segundo Carolina, em suas memórias, das quais selecionamos as reflexões da autora citadas neste texto, esse decênio foi todo marcado pela grande emoção da “descoberta das
riquezas que se ofereciam à inteligência”, especialmente a da
literatura.
Na Inglaterra, os personagens de Charles Dickens lhe
causaram grande impacto como “criaturas que se oferecem
à nossa afeição e à nossa piedade, ao mesmo tempo que ao
nosso riso, muitas delas entes absurdos e ridículos, de que
não nos esqueceremos mais”. Inspirariam personagens de sua
ficção. Já Thackeray lhe despertou o interesse pela psicologia,
traço marcante de seus romances e contos. Apenas mais tarde
iria descobrir Balzac, “proibido às meninas de minha idade”.
Nos Estados Unidos, aprofundou sua leitura, sobretudo de
ficção. Entregou-se a textos de poesia, de teatro, contos, em
inglês e francês. A estada nesse país lhe trouxe conhecimento e simpatia por sua cultura, objeto de crônicas
e ensaios literários no futuro.

Carolina Nabuco
sentia que era seu
“dever de filha”
escrever a biografia de
seu pai.

Apesar de valorizar a poesia e a ficção, acima
de ensaios e biografias, e acalentar a ambição de se tornar romancista, Carolina Nabuco
sentia que era seu “dever de filha” escrever a
biografia de seu pai. O valor dado à tradição
e aos laços familiares foi muito caro à autora e
influenciou sua carreira e obras literárias.

Em 1919, aos 29 anos, iniciou, então, a escrita
de A vida de Joaquim Nabuco. Aos poucos, a devoção e a ansiedade por encerrá-la transformaram-se
em obsessão, que levou a autora a dedicar-lhe todas as suas
horas, abandonando atividades sociais, físicas e espirituais,
até sucumbir em esgotamento físico e quedar quase dois anos
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incapaz de continuar, “estendida num quarto escuro, pois
meus olhos não suportavam a claridade”, como revelou em
suas memórias. Enquanto se recuperava, foi aos poucos retomando o projeto e, após quase uma década desde que o iniciara, finalizou-o. Seu esforço foi logo recompensado.
Em 1929, quando política e escrita eram privilégios masculinos, e a mulher ainda não tinha direito ao voto, Carolina
Nabuco ousou e estreou na literatura com a magistral biografia de Joaquim Nabuco. Na época da publicação, o escritor
José Joaquim Medeiros e Albuquerque, da Academia Brasileira de Letras, assim resumiu a obra: “O livro de d. Carolina
Nabuco sobre a vida de seu ilustre pai é talvez o mais perfeito
desse gênero que se tem publicado entre nós. É uma biografia
admiravelmente bem organizada. A autora
soube tomar uma atitude, que dá a ilusão Naquela noite Marina teve um
de inteira objetividade. Nunca ocupa o pri- sonho, muito nítido, e terrível.
meiro plano. Parece deixar sempre que Apareceu-lhe Alice, com a atitude
os documentos falem por ela. É sóbria, é
e o vestido do quadro de Verron.
correta, é elegantíssima na simplicidade
A expressão, porém, era outra...
de sua frase. Erigiu a seu pai o mais nobre
Ria... Mas uma ameaça secreta e
monumento!” (MUZART, 2013). A surpresa
que o estilo objetivo da obra causou não esmagadora enfrentava Marina
se deu apenas porque se esperasse que, debaixo desse riso. Falou:
como filha, sua emoção a fizesse pesar
— Eu morta: Morta, achas? Que
a mão com elogios e hipérboles, mas
pilhéria? (...)
também porque a renovação na biografia,
para uma arte mais independente e crí- — Mas, então, se você não morreu,
tica, em andamento na Europa, ainda não quem sou eu? Quem sou eu? —
era moda no Brasil.
perguntou. Agarrava-se a si mesma
Carolina Nabuco publicou, em 1934,
como a uma sombra que escapulia.
seu primeiro romance, A sucessora, que se
Mas ninguém lhe ouvia a pergunta
distinguiu pela introspecção psicológica e
agoniada. Todos riam.
os monólogos interiores de sua heroína.
Com uma prosa intimista, narra os senti- Obra: A sucessora (1934)
mentos e pensamentos de inadequação de
uma jovem recém-casada, potencializados diante do modelo
de perfeição representado pela falecida ex-mulher de seu
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marido, materializada, por sua vez, em um eloquente e intimidador quadro que parece falar com a nova dona da casa.
A obra é ainda mais interessante porque a individualidade
em evidência é a de uma mulher, no seu espaço privado
do casamento. Nessa época, as inquietações femininas costumavam ser silenciadas na realidade dos
lares patriarcais e, na ficção, pela perspectiva
A sucessora também
masculina de seus escritores. Apesar de não
propor rupturas com o modelo social vigente,
ficou conhecido
a narrativa de Carolina Nabuco contribui
pela polêmica sobre
com uma crítica que é feita de forma sutil,
o suposto plágio por
ao expor como a repressão ou a submissão
Daphne Du Maurier,
das
vontades e temperamento de suas heroínas
autora de Rebecca.
causam-lhes sofrimento, confusão mental e perda de
suas identidades.
O romance tem ainda cunho social, uma das características da segunda geração do modernismo. A protagonista é
uma herdeira da aristocracia rural que se casa com um milionário, descendente de imigrantes europeus. Sua crise de identidade decorre não apenas da incompatibilidade de seu temperamento para com as exigências domésticas e sociais que
se esperavam da esposa, mas também da inadequação entre o
velho e o novo Brasil, o qual nasce com a industrialização e a
urbanização.
A sucessora também ficou conhecido pela polêmica sobre
o suposto plágio por Daphne Du Maurier, autora de Rebecca.
O livro da inglesa apresenta semelhanças surpreendentes
com o de Carolina Nabuco e foi publicado alguns anos após a
autora brasileira ter enviado a um agente literário nos Estados
Unidos uma cópia traduzida de seu livro, que, por sua vez, a
enviou a seu correspondente na Inglaterra. A suspeita gerou
vivo debate no Brasil, quando expoentes críticos, como Álvaro
Lins, que leram as duas obras, defenderam publicamente a
apropriação do livro de Carolina.
Além de best-seller, Rebecca foi adaptado para o cinema sob
a direção de Albert Hitchcock e recebeu o Oscar de melhor
filme em 1940. Carolina confidenciou, em suas memórias,
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que, na época do lançamento do filme no Brasil, advogado
dos produtores de Rebecca procurou o seu representante para
propor que ela assinasse documento que admitisse a probabilidade de mera coincidência entre
as obras, em troca de uma quantia “de Mas sempre o tempo lhe
ordem patrimonial”, oferta que a autora
teria faltado. Em todo
considerou desrespeitosa, uma afronta
a sua dignidade. Apesar de ter convicção caso e em quaisquer
do plágio e do grande desgosto, Carolina
Nabuco afirmou não ter iniciado processo circunstâncias da vida,
judicial, e a questão nunca se resolveu
sobre esse artista que
oficialmente.
Não apenas em seus livros, mas também
em fatos marcantes de sua vida, como esse,
a autora se posicionou de forma reservada.
O jurista e político Afonso Arinos, ao prefaciar a biografia que ela escreveu sobre o
irmão dele, o jornalista e político Virgílio de
Melo Franco, destacou a “discrição, finura
e bondosa dignidade” com que ela se apresentava. Sua postura inspirava, segundo
ele, confiança e respeito.

Nabuco sentia vibrar em
si, o homem de ação, que
ele realmente era, teria
predominado. Suas obras
visaram todas alguma
coisa além da literatura.
O romance, a ficção, a
poesia puramente lírica,
não o tentaram.

Em seu segundo romance, Chama e
cinzas, lançado treze anos depois do primeiro, em 1947, Carolina Nabuco apresentou uma crítica mais acentuada ao
modelo patriarcal. No lugar de uma
Obra: A vida de Joaquim Nabuco (1928)
heroína que questiona não ser a mulher
ideal porque não possui o temperamento para desempenhar
o papel social que seu marido espera, como em A sucessora,
a protagonista do novo romance deseja compreender por
que razão sucumbiu às expectativas da sociedade sobre uma
mulher de sua posição – analisa, com perspicácia, Regina
Braz Rocha, no prefácio da edição de 2019 do livro. Em Chama
e cinzas, a protagonista, Nica, se distancia de si no curso do
cumprimento dos papéis sociais que lhe eram impostos. Ao
mesmo tempo, seus contrapontos masculinos se humanizam
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na narrativa a partir de seu olhar crítico e perdem influência,
sem que ela se dê conta. Com a queda de sua última e intocável referência masculina, a protagonista questiona seu lugar e
vislumbra outras possibilidades.
Ainda no prefácio da obra, Regina Rocha assim reflete:
“Hoje, nós, mulheres, ao lermos a trajetória de Nica, reconhecemos os mesmos valores patriarcais que muitas vezes ainda
se inserem em experiências de nossa própria vida – se não
por completo, como resquício do valor social atribuído historicamente à figura feminina”. Esse comentário da pesquisadora demonstra a atualidade da obra de Carolina Nabuco.
O talento e a vocação para a escrita deram à autora a liberdade para transitar por diversos gêneros e épocas. No início
da década de 50, escreveu crônicas para o Jornal do Commercio sobre suas impressões dos Estados Unidos, na época em
que lá voltou a residir, quando um de seus irmãos, Maurício
Nabuco, assumiu o cargo de embaixador em Washington. Elas
foram publicadas em 1953 sob o título Visão dos Estados Unidos.
Também escreveu as biografias de Virgílio de Melo Franco,
amigo a quem muito admirava e com quem esteve na véspera
da manhã em que foi assassinado, e da teóloga italiana do
século XIV Santa Catarina de Sena, cujo temperamento
lhe causou forte impressão.

Seus contos exploram
vícios e virtudes da
natureza humana.

Seus contos exploram vícios e virtudes da
natureza humana, com o característico estilo
simples e elegante de narrar. Já aos 77 anos,
publicou ensaios sobre literatura americana
em seu livro Retrato dos Estados Unidos à luz
da sua literatura. Segundo a pesquisadora
Zahidé Muzart, a obra é “um dos primeiros
livros de história da literatura americana publicados no Brasil”, por meio do qual Carolina Nabuco
demonstrou ser “uma crítica competente com sólida
formação literária e linguística”.

Aos 83 anos, Carolina Nabuco publicou suas memórias.
Oito décadas, de 1973, é uma leitura cativante, que se dá como
se estivéssemos na sala com a distinta escritora, que nos
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acolhe calorosamente para contar suas histórias. A primeira
metade do século XX passa diante do leitor sob o ponto de
vista de quem o viveu, com críticas e comentários sobre fatos
históricos, descobertas científicas, mudanças de costumes, reformas urbanas, proEmily [Dickinson] adiantou-se
pagação de pestes, movimentos artísticos
sobre sua época por ter sido o que
e muito mais.
Nesse livro, Carolina Nabuco também
incluiu suas percepções sobre a velhice,
que vivenciou de forma tranquila. Publicou, em 1977, o despretensioso Meu livro
de cozinha, coletânea de receitas de família entremeadas com histórias de suas viagens e costumes de época. Faleceu em 18
de agosto de 1981, aos 91 anos, vítima de
ataque cardíaco, no casarão que fora de seu
bisavô materno, em Botafogo, no Rio de
Janeiro, onde viveu a infância, antes de se
mudar para o exterior, e a maturidade.

hoje todos procuram ser – apenas
ela mesma. Nesse sentido e em
vários outros, foi pioneira, como
fora Whitman. Acrescentou à
poesia alguns recursos novos que
abriram caminho para o que hoje
se chama novo ou moderno. Em
vida não foi conhecida nem pôde
angariar discípulos, porque, flor
escondida que era – e que quis ser
– escrevia em segredo. Só foram
publicadas postumamente as
obras que a revelariam como poeta
de primeira grandeza na literatura
americana.

Carolina Nabuco escreveu o que quis,
honrou sua tradição e deu voz à mulher
sob uma perspectiva não mais masculina.
Fez crítica ao papel feminino na família burguesa, de forma fiel ao seu modo
sutil e objetivo. Deixou um acervo literá- Obra: Retrato dos Estados Unidos à luz da sua
rio riquíssimo, de excelente qualidade. literatura (1967)
Sim, há ouro. E o esforço não foi em vão.
Carolina não foi apenas a filha de Nabuco, mas muito mais.
Criou seu próprio caminho, construiu seu próprio estilo.
Como disse Francisco de Assis Barbosa, buscou uma “vida
interior de absoluta fidelidade a si mesma.”
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Cassandra Rios
É proibido proibir
texto Bárbara Aguiar Lopes ilustração Inara Régia Cardoso

Cassandra Rios (São Paulo, SP, 1932 – São
Paulo, SP, 2002) é o pseudônimo de Odete
Rios Pérez Perañez Gonzáles Hernández
Arrelano. Alcançou grande fama entre as
décadas de 1950 e 1970 e foi a primeira
escritora brasileira a vender 1 milhão de
exemplares. Assumidamente lésbica, foi
também a primeira brasileira a abordar a
homossexualidade feminina na literatura
e a autora mais censurada durante a
ditadura militar. Após um longo período
no esquecimento, seu nome voltou a
receber atenção em anos recentes.
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“C

assandra era famosíssima. Um Paulo Coelho!”.
Assim reage uma das pessoas a quem pergunto
sobre Cassandra Rios. Quem lê este texto possivelmente concorda com a frase – a vendagem dos livros
de Cassandra e a fama que alcançou justificam a
comparação. Ou, talvez, jamais tenha ouvido falar
no nome dela. Esse é um dos muitos fatos intrigantes sobre a escritora e sua obra. Como, tendo
A insistência
sido tão famosa, ela pôde ser tão rapidamente
era em chamar
esquecida?
seus livros de
Algumas informações podem ser elucidatiparaliteratura ou,
vas. Uma delas é que Cassandra Rios é conhesimplesmente, de
cida como a escritora mais censurada pela
pornografia.
ditadura militar (o epíteto é verdadeiro, mas
vale acrescentar que Cassandra chegou a ser
condenada e multada por uma de suas publicações ainda em 1952, durante o governo democrático de Getúlio Vargas). Ao longo de décadas de produção, foram dezenas de títulos proibidos pelos censores. Quem
ainda não conhece a autora talvez imagine agora uma ativista
política, escrevendo sobre pautas de esquerda ou denunciando arbitrariedades do regime.
Porém a censura às obras de arte não era apenas política,
mas também moral – e a censura moral, ou moralista, aos
livros de Cassandra veio tanto dos censores quanto da crítica.
Entre os poucos críticos que chegaram a manifestar opinião
sobre a produção da autora à época, a insistência era em
chamar seus livros de paraliteratura ou, simplesmente, de
pornografia. A eles, Cassandra respondia convicta que escrevia sobre amor.
Com frequência, era sobre o amor entre duas mulheres.
Muitas de suas personagens eram lésbicas, como a própria
escritora. Esse era o caso de seu primeiro livro, A volúpia do
pecado, com o qual a autora se tornou a primeira a abordar
a temática da homossexualidade feminina na literatura brasileira. Nascida em 1932, no bairro de Perdizes, em São Paulo,
Odete Rios tinha apenas 16 anos quando surgiu Cassandra
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Rios, o pseudônimo sob o qual escreveu quase todas as suas
obras. Foi com dinheiro emprestado pela mãe que conseguiu
publicar essa primeira obra, antes recusada pelas editoras.
Filha de imigrantes espanhóis católicos e conservadores,
Odete casou-se aos 18 anos, em uma união de fachada com
um amigo homossexual que serviu para livrá-la das pressões
familiares, num momento em que ela ainda não havia assumido sua sexualidade.
Nos romances de Cassandra, no entanto, nada fica escondido; não há espaço para sutilezas. Neles há sexo, violência,
personagens homossexuais, bissexuais, travestis, mulheres
livres e toda uma miríade de gente fora dos padrões da época
– e, em grande medida, dos padrões atuais. Dizia ela que seus
personagens imploravam para nascer, e Cassandra foi uma
das poucas que os deu à luz.
De acordo com pesquisa, divulgada pela Revista Cult, do
Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da
Universidade de Brasília, nos livros publicados por grandes editoras entre 1965 e 1979, só 2% dos personagens eram homossexuais e iguais 2% eram bissexuais. Entre 2005 e 2014, esses
números subiram pouco, para 3,2% e 4,4%, respectivamente.
Em todos os períodos pesquisados, a proporção de personagens femininas pairou em torno dos 40%. É o retrato de uma
literatura excludente, pouco diversificada, às vezes, tediosa.
Nesse contexto, Cassandra Rios foi uma voz dissonante.
Escreveu sobre os marginalizados, não quis se aproximar da
literatura canônica, não fez parte de nenhuma elite intelectual, não foi lida pela crítica nem estudada pela academia
(omissão revertida por alguns pesquisadores e pesquisadoras nos últimos anos). Desagradou o regime e foi desprezada pelos que a ele se opunham, num momento em que as
demandas da população LGBTQI+ ainda não faziam parte
das pautas da esquerda.
Mas Cassandra Rios disse não ao não, como Caetano
Veloso em sua canção É proibido proibir – um Caetano que
foi duramente vaiado, junto com Os Mutantes, pelo público
presente ao III Festival Internacional da Canção, em 1968, e
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que respondeu com veemência, num discurso de grande
repercussão: “Vocês não estão entendendo nada!”.
Diferente dos artistas do Tropicalismo, Cassandra Rios não
criou grandes revoluções estéticas. Ainda assim, foi pouco
aceita em seu intento de liberdade, em seu desafio aos tabus
e os preconceitos – uma missão que lhe causou muitos problemas, como a autora afirma em suas entrevistas e autobiografias. Mas seu maior objetivo foi cumprido: queria ser lida
e alcançou esse objetivo como poucos. Levou para as estantes de milhares de pessoas (ou para debaixo dos colchões, já
que muitas vezes era lida às escondidas) personagens e histórias que ainda hoje recebem pouca atenção de nossa literatura. Rejeitou as estruturas complexas e escreveu deliberadamente numa linguagem simples e atraente para um largo
público, porque achava importante que sua mensagem tivesse alcance. Não se intimidou com a perseguição da censura,
nem com o preconceito que sofreu por escrever literatura “para as massas” Procuro um paralelo e penso em Hannah
Gadsby, escritora, atriz e comediante australiana de 42 anos,
que se tornou um fenômeno mundial depois do lançamento, na rede de streaming Netflix, de seu espetáculo de stand-up comedy. Em Nannete, Gadsby faz rir (e chorar) ao mesmo
tempo em que traz questionamentos necessários sobre homofobia, traumas e as limitações da comédia e da arte –
temas, no mínimo, inesperados para o formato. Mas a comediante queria que Nannete tivesse um público amplo, e a
comédia era a forma de fazer isso acontecer. Afinal, um monólogo sobre os traumas de uma lésbica certamente não
atrairia uma audiência muito ampla... Com isso, atraiu um
enorme público. Ao mesmo tempo, atraiu a crítica dos que
preferiram não a reconhecer como comediante e a virulência
dos haters que aparecem em suas redes sociais, sempre prontos a agredi-la por qualquer coisa que diga.
Se escrevesse agora, Cassandra não enfrentaria a censura
e seguiria narrando com coragem qualquer tabu, qualquer
crime ou profanidade. Mas, considerando-se os mecanismos
de silenciamento atuais, certamente seria a escritora mais
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perseguida, desacreditada e “cancelada” de nossos tempos.
Acumularia leitores e seguidores, assim como muitos detratores e haters... e seguiria em frente. Pois a Cassandra não
faltava persistência. Ela foi censurada, multada, detida, mas
continuou escrevendo por décadas, mantendo o estilo em que
acreditava. Uma teimosia que faz lembrar a música Pesadelo
(1972), de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro: “Você
corta um verso, eu escrevo outro / Você me prende vivo, eu
escapo morto / De repente olha eu de novo”. Conta-se, aliás,
que essa letra foi levada à análise dos censores em meio a
outras que seriam gravadas por um famoso cantor de temas
românticos – e só por isso foi liberada.
Mas era uma época em que nem todos podiam falar de
amor. O amor fora das normas que Cassandra Rios narrava
era, como demonstram os relatórios dos censores, visto como
ameaça, como desvio, quase como doença que poderia infectar os leitores, levando-os a desejar o que não podiam desejar.
Como a escritora relata em entrevista, chegou um momento
em que seu nome na capa já era o suficiente para que
um livro fosse censurado. A fama foi sua felicidade
e sua desgraça. Com argumentos em defesa da
moral e dos bons costumes, os censores repeCom argumentos
tidamente consideravam seus livros inadequaem defesa da
dos para todos os públicos.

moral e dos bons
Tudo isso em tempos que hoje vemos
costumes, os censores
como de libertação sexual. Era o período
repetidamente
das pornochanchadas, igualmente populares
consideravam seus
na época, e hoje objeto de estudo e de culto
livros inadequados
de parte dos aficionados pelo cinema naciopara todos os
nal – embora devamos reconhecer que, na época,
eram filmes considerados de mau gosto, rejeitados
públicos.
tanto pelos conservadores, devido ao teor sexual, quanto
por parte da esquerda que os considerava despolitizados e
desengajados.
Porém, ao contrário da literatura de Cassandra, esses
filmes não foram especialmente visados pela censura –
nem mesmo aqueles que se inspiravam em seus livros. No
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documentário Cassandra Rios: a Safo de Perdizes, a atriz Nicole
Puzzi, que estrelou três dessas adaptações, conta que era advertida por muita gente para que não saísse com Cassandra nas
ruas: “Você podia fazer o filme dela, mas você não podia sair
junto com ela”. Talvez isso acontecesse porque a liberdade e a
visibilidade não eram (e ainda não são) permitidas em mesmo
grau para os homens e para as mulheres; para os heterossexuais e para os homossexuais; e nem mesmo para os gays e
para as lésbicas.
Cassandra Rios superava essa ordem por meio de boas histórias e de bons personagens. Em seus livros, fazia questão de
descrever, às vezes em minúcias, o perfil psicológico dos personagens, com empenho em mostrar que eram tipos normais;
gente que estava às margens da sociedade tradicional, que
sofria preconceito, mas tinha motivações, desejos e necessidades bastante comuns.
Em Crime de honra, obra publicada postumamente em 2005
e uma das poucas que ainda se encontram nas livrarias, o personagem principal, vivendo secretamente uma paixão por
outro homem, divaga:
O outro lado da minha alma, do qual eu retalhara o
homem que representava ser, encolhia-se dentro
do meu corpo, prisão de carne, grades de ossos. ***
Sou um covarde! Eu não sou eu! Sou o outro que
me marcara para poder viver em sociedade. Desde
garotinho, decidi que seria melhor assim quando
vi com que maldade desprezavam, humilhavam e
marginalizavam pessoas como aquele eu que, dentro
de mim, se escondia!

Para a censura, trechos como esses seriam uma forma de
atacar a moral e os bons costumes. Para a escritora, a reivindicação do direito de existir e de ser como se é.
Seria lógico imaginar que a censura se devia apenas à
presença de sexo nas histórias, por isso é preciso contar o
seguinte fato: houve livros escritos por Cassandra durante
a ditadura que jamais foram censurados. Por provocação da
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escritora, esses títulos eram ainda mais explícitos, com teor
abertamente pornográfico. O que mudava? Eles retratavam
personagens heterossexuais e foram lançados sob pseudônimos masculinos. Foi o suficiente: as cenas de
Esse texto surge como sexo descritas por Oliver Rivers ou Clarence
gorjeio de dor pelas asas Rivier, em histórias como Valéria, a freira nua,
Andarilho do sexo e Mônica, a insaciável, não
cortadas, como um rasgo na incomodaram os censores.

pele, como um grito preso
na garganta, como uma
represa que estoura porque
não suporta mais o silêncio,
a apatia, a quietude, a
insatisfação e a calúnia!

No entanto, para lançar esses livros, os editores exigiam a cessão dos direitos autorais,
o que reduzia significativamente os ganhos
da autora. Atualmente, assim como a maioria
dos livros de Cassandra, esses títulos são raridades; alguns deles transformados em itens
de coleção.

Com a intensificação da censura a obras
Assim como Ícaro se lançara literárias em finais dos anos 1970, Cassanaos perigos do proibido, dra, a única escritora da época que chegou a
viver apenas da escrita, passou a ter dificulesse é um texto que nasce dades financeiras. Antes dona de sua própria
inspirado pelo proibido, livraria, onde vendia seus títulos, ela teve
pelo improvável, pela que buscar outras atividades, como colaborar com artigos para jornais e revistas, e
literatura! É um texto que que se desfazer de bens para sobreviver. Já
surge do encontro com a na década de 1980, chegou a apresentar um
frase: “A finalidade deste programa de rádio e até a se candidatar a
deputada estadual em São Paulo, em 1986,
livro é honestidade”. após convite recebido ao vivo em uma entrevista com Adhemar de Barros Filho, filho do
Obra: Censura – minha luta, meu amor (1977)
ex-governador paulista – ela tinha propostas
voltadas à leitura, à saúde e à educação, e, sob o provocativo
número 12169, ela não chegou a ser eleita. Em 8 de março de
2002, Dia Internacional da Mulher, Cassandra faleceu, vítima
de um câncer.
A autora feminista e ativista social estadunidense bell
hooks (2018, n.p.) escreve que “Nossa liberdade como mulher
para escolher quem amamos, com quem vamos dividir nosso
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corpo e vida, foi profundamente fortalecida pelas lutas das
lésbicas radicais, tanto em nome dos direitos dos gays quanto
dos direitos das mulheres”, e que “Esse legado deveria ser
continuamente reconhecido e valorizado”. É com
esse tipo de reconhecimento que devemos nos
lembrar de Cassandra Rios. Embora jamais
tenha se identificado como uma militante, a
A forma corajosa
forma corajosa como desafiou as noções tradicionais de sexualidade e gênero (tanto na
como desafiou as
vida, quanto na obra) exerceu um papel relenoções tradicionais de
vante em nossa literatura, tornando-a mais
sexualidade e gênero
diversa, provocadora e representativa.
(tanto na vida, quanto na
Na mitologia grega, Cassandra era uma
obra) exerceu um papel
sacerdotisa que, amaldiçoada por ter se
relevante em nossa
recusado a relacionar-se com o deus Apolo,
literatura, tornando-a
não era ouvida por ninguém, embora tivesse a
mais diversa,
capacidade de prever acontecimentos futuros.
provocadora e
Cassandra Rios, ao contrário, foi lida e ouvida por
representativa.
um enorme público, chegando a ser a escritora
mais vendida do país.
No entanto, mesmo findada a censura, a autora foi
apagada de nossa memória coletiva. Entre as pessoas
mais jovens, é um nome desconhecido – e isso só aumenta a
importância de falar sobre ela e sobre sua obra. Censura após
censura, Cassandra continuou escrevendo a sua verdade,
como quem insiste que é proibido proibir. Passados esses
tempos, façamos nossa parte para que também seja proibido
esquecer.
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Cecília Meireles
Suave poeta, firme combatente
texto Ana Valeska Amaral Gomes ilustração Clara Iwanow

Cecília Meireles (Rio de Janeiro, RJ,
1901 – Rio de Janeiro, RJ, 1964) foi poeta,
professora e jornalista. Estudou literatura,
folclore e teoria educacional, foi grande
divulgadora da cultura brasileira mundo
afora e defensora dos ideais da Escola
Nova. Foi a primeira voz feminina de
grande expressão na literatura brasileira,
com obras publicadas em verso e prosa.
Também se dedicou à tradução literária,
transpondo para o português autores de
grande envergadura, como Rainer Maria
Rilke, Virginia Woolf, Charles Dickens e
Federico García Lorca.
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Cecília, és libérrima e exata
como a concha.
Mas a concha é excessiva matéria,
E a matéria mata.
Cecília, és tão forte e tão frágil
Como a onda ao termo da luta.
Mas a onda é água que afoga:
Tu, não, és enxuta.
Cecília, és, como o ar,
Diáfana, diáfana.
Mas o ar tem limites:
Tu, quem te pode limitar?
Definição:
Concha, mas de orelha;
Água, mas de lágrimas;
Ar com sentimento.
– Brisa, viração
Da asa de uma abelha.
Manuel Bandeira

F

orte, frágil, diáfana, exata... No poema “Improviso”,
transcrito acima, Manuel Bandeira brinca com adjetivos
aparentemente contraditórios para compor um retrato
poético de Cecília Meireles. O poeta reflete sobre a complexidade da mulher e da autora e, num esforço de síntese, opta
por reunir elementos da natureza e de humanidade para
representá-la na última estrofe.
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Bandeira tinha razão. Apreender o alcance e a profundidade da contribuição de Cecília exige um delicioso passeio
por sua obra, em que se revelam diferentes facetas dessa
mulher de traços finos e olhos gentis. A escritora foi uma
voz diferenciada no cenário da cultura brasileira, o
que fica mais evidente com o enquadramento histórico de sua obra.
Ela é a maior expressão feminina da poesia
nacional. Os poemas facilmente seduzem o
leitor a embarcar em um lirismo próprio,
celebrado como “ceciliano”, na melancolia,
no conceito de transitoriedade e fugacidade
do tempo, que convida à fruição do instante
que rapidamente se esvai, bem como na escolha caprichosa das palavras, que conduzem a
respostas inclusive para perguntas que não chegaram a ser feitas. Uma virtuose da escrita. Em um de seus
poemas mais famosos, “Motivo”, Cecília proclama:

A escritora foi uma
voz diferenciada no
cenário da cultura
brasileira.

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste: sou poeta.

Marcada pela perda precoce dos pais e pelo suicídio do
primeiro marido, a poesia de Cecília Meireles é introspectiva, bastante sensorial, uma permanente viagem interior.
Em entrevista, a escritora contou que as mortes ocorridas na
família lhe ensinaram, de forma quase natural, as relações
entre o efêmero e o eterno. Tudo o que fez, em Literatura,
Jornalismo, Educação e Folclore, teve por fito acordar a criatura humana do sonambulismo em que muitos se deixam
arrastar e mostrar-lhes a vida em profundidade. Essa viagem
interior fazia com que seu principal defeito, nas suas próprias palavras, fosse “uma certa ausência do mundo”. Em
Poesia do modernismo, Mário da Silva Brito menciona que a
poesia dela “paira acima do drama contemporâneo e, assim,
não se insere no momento histórico”. A expectativa por uma
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postura política mais engajada, presente no movimento
modernista, parece ser a razão para a crítica de que lhe faltava “densidade dramática, de sentido coletivo”.
Mas nem tudo em Cecília Meireles é espiritualidade e transcendência. Ela não estava ausente do mundo; ao contrário,
preocupava-se com os problemas ao seu redor e, durante um
período histórico tumultuado do país, decidiu ocupar o lugar
político e crítico que o mundo das letras lhe abriu. De 1930 a
1933, o Diário de Notícias, jornal carioca, publicou a “Página
de Educação”, em que a escritora era responsável por propor
o desenvolvimento da educação popular, examinar questões
pedagógicas e apresentar o noticiário da área.
O espaço jornalístico, em especial a coluna assinada “Comentário”, foi ocupado de forma engajada, até
aguerrida, num contexto de pré e pós-Revolução de
1930. A Revolução liderada por Getúlio Vargas proDe 1930 a 1933, o
metia ser a expressão da modernização do país, o
Diário de Notícias,
fim das oligarquias agrárias, a industrialização e
jornal carioca,
a reforma das instituições. Cecília enxergava esse
publicou a “Página
momento disruptivo como a oportunidade única
de Educação”, em
de substituir o modelo de escola tradicional pelas
ideias dos escolanovistas, reformadores pedagóque a escritora era
gicos liderados por Anísio Teixeira e Fernando
responsável por propor
de Azevedo.
o desenvolvimento
O cerne da reforma educacional que almeda educação popular,
javam Azevedo, Lourenço Filho, Anísio
examinar questões
Teixeira e outros era a construção de uma
pedagógicas e
escola pública para todos, sem distinção de
apresentar o
sexo e raça, laica, de qualidade, capaz de ofenoticiário da área.
recer ao homem desenvolvimento de capacidades e aptidões necessárias à sua realização
essencialmente como humano. O movimento da
Escola Nova era transformador, repensava o papel
social da família, da igreja e do Estado na educação
dos indivíduos. Cecília foi porta-voz dessas ideias em um
jornal que era um importante centro de debates, já que havia
apoiado a Revolução de 1930.
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As expectativas dos reformistas foram desmoronando
ao longo das publicações da seção cotidiana “Página de
educação” no Diário de Notícias. O regozijo pela criação do
Ministério da Educação e Saúde Pública, no final de 1930,
cedeu com a nomeação de Francisco
Campos como ministro, que conduTenho fases, como a lua.
ziu a adoção de programa educacional
Fases de andar escondida, mais conservador, e com a edição de um
Fases de vir para a rua... decreto, em 1931, instituindo o ensino
facultativo de religião nas escolas públiPerdição da minha vida!
cas. O decreto era uma evidência da reaPerdição da vida minha! proximação entre o Estado e a igreja catóTenho fases de ser tua, lica, rompida desde a proclamação da
República, em 1889.

Tenho outras de ser sozinha.
Fases que vão e que vêm,
No secreto calendário
Que um astrólogo arbitrário
Inventou para meu uso.
E roda a melancolia
Seu interminável fuso!

Não me encontro com ninguém
(tenho fases, como a lua...)
No dia de alguém ser meu
Não é dia de eu ser sua...
E, quando chega esse dia,

Cecília fez oposição aber ta a essa
medida. Para ela, o pensamento universalista e não sectário a ser disseminado
exigia uma escola isenta de qualquer
preocupação religiosa. Publicou várias
colunas combatendo o decreto, em uma
delas afirmou: “Todo o mundo concorda
[com os motivos da neutralidade política
e religiosa da escola]: menos os católicos. E começam a levantar a suspeita (...)
de que a Escola Leiga é uma coisa monstruosa; que é uma escola sem moral, sem
Deus, sem Cristo; que é a perversão da
infância e a desgraça da sociedade (...)”.
Infelizmente, o debate feito pela escritora
na coluna jornalística sobre escola e religião ainda não envelheceu.

A reação dos reformadores está consubstanciada no Manifesto dos Pioneiros da EsObra: Vaga música (1942) Poema: Lua adversa
cola Nova, de 1932, um dos documentos
históricos mais importantes da educação
brasileira. Um conjunto avançado de propostas que ainda hoje

o outro desapareceu...
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não foi integralmente implementado pelo país. O documento
foi assinado por 26 intelectuais – dentre eles, Cecília Meireles.
A “Página de educação” revelou uma Cecília Meireles
mordaz e destemida com os passos em falso do governo
Vargas, mas não foram poupados políticos, artistas,
educadores e jornalistas. Ela repudiou todas as
atitudes sectaristas, sem medo das reações que
ocorriam com a repercussão de suas críticas.
A carreira jornalística se estendeu até a
década de 1960, tendo a autora colaborado
com vários jornais, em especial suplementos
literários. Destacam-se crônicas de viagem
escritas para A Nação, a coluna semanal
sobre folclore brasileiro e uma seção chamada
“Professores e estudantes”, de 1941 a 1943, no
A Manhã.
Cecília Meireles está entre os maiores expoentes da literatura brasileira, mas também ajudou a
estabelecer um lugar para a mulher na vida pública. Poucas mulheres à época possuíam voz e liberdade para exercer o papel que ela cumpriu.

A crítica literária
reconhece sua
independência em
relação ao modernismo,
identificando traços
parnasianos,
simbolistas,
neossimbolistas e
mesmo surrealistas
em seus versos.

A preocupação com os rumos da educação brasileira
está enraizada na sua formação como normalista e no exercício como professora primária. Sua produção literária inclui
as crianças como tema em diferentes momentos de sua trajetória. A obra Criança, meu amor foi adotada como livro didático já na década de 1920. Em 1964, foi publicado Ou isto ou
aquilo, considerado um divisor de águas na produção poética para crianças por privilegiar o olhar desse público. Além
disso, fundou a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro,
em 1934. O modelo inspirou muitas outras experiências ao ser
idealizado como um centro de cultura para crianças. Vivenciou a experiência docente também em nível superior, na
Universidade do Distrito Federal (UDF), depois extinta pelo
Estado Novo, e na Universidade do Texas (EUA).
A “libérrima” Cecília mostrou independência também
na sua produção poética. Sua arte é fiel apenas a si mesma.
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Não submeteu sua escrita aos movimentos hegemônicos literários e correntes artístico-ideológicas da época, sobretudo
ao modernismo, que dominou o cenário cultural brasileiro
a partir da década de 1920. A crítica literária reconhece sua
independência em relação ao modernismo, identificando
traços parnasianos, simbolistas, neossimbolistas e mesmo
surrealistas nos seus versos.

(...) Quando penso no teu rosto,
fecho os olhos de saudades;
tenho visto muita coisa,
menos a felicidade.
Soltam-se os meus dedos tristes,
dos sonhos claros que invento.
Nem aquilo que imagino
já me dá contentamento.
Como tudo sempre acaba,
oxalá seja bem cedo!
A esperança que falava
tem lábios brancos de medo.
O horizonte corta a vida
isento de tudo, isento...

Ao comentar a publicação de Viagem,
em 1938, livro de Cecília Meireles que recebeu o Prêmio de Poesia da Academia
Brasileira de Letras, Manuel Bandeira afirma que, com essa obra, a artista alcançou
a plenitude de sua força poética, misturando recursos de diferentes correntes: “Tudo
bem assimilado e fundido numa técnica
pessoal, segura de si e do que quer dizer”.
É possível tecer um fio que liga suas
obras às posições assumidas como intelectual. O livro de estreia, Espectros, com
poemas de influências parnasianas e simbolistas, lançado em 1919, conecta-se com
sua obra-prima poética, O romanceiro da
Inconfidência, de 1953, pela temática histórica. Por sua vez, o cerne da literatura de tal
livro é a liberdade, encampada como grito
de vida e morte pelos inconfidentes mineiros para urdir a independência do país.

Sobre essa obra, Cecília diz que, durante quatro anos, simplesmente obedeceu ao
Apenas consentimento.
apelo dos fantasmas e narrou o que ouviu
Obra: Viagem (1937) Poema: Marcha
nos ares de Minas sobre essa comovente
história. Liberdade é também o mote central da tese O espírito vitorioso, apresentada para o concurso da
cátedra de Literatura da Escola Normal em 1929. Na tese, fez
a defesa da nova educação para que a escola pudesse oferecer as condições para o homem ser livre de seus preconceitos
étnico-raciais, econômicos e religiosos.

Não há lágrima nem grito:
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Cecília é pura poesia mesmo no texto em prosa. Na crônica
“Chuva com lembranças”, a escritora nos conta sobre dias
chuvosos:
Começam a cair uns pingos de chuva. Tão leves e
raros que nem as borboletas ainda perceberam, e
continuam a pousar às tontas, de jasmim em jasmim.
As pedras estão muito quentes, e cada gota que cai
logo se evapora.

Suavidade que não se desconecta da realidade, ao falar
também de enchentes e desabamentos, de ruas transformadas em rios, do paradoxo entre aqueles que esperam a chuva
que não vem e daqueles que suspiram por um raio de sol.
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1901, e sua infância
de menina sozinha, criada pela avó, deu-lhe duas coisas que
prezou ao longo de toda a vida: solidão e silêncio. Ao falecer,
em 1964, era uma unanimidade, mesmo com seu forte apreço
pela individualidade. Sua posição singular ajudou-a a trilhar
um caminho todo seu no mundo literário e a fez brilhar em
uma constelação de grandes nomes da cultura brasileira, pairando acima de grupos e correntes artísticas. Entre ser isto ou
aquilo, Cecília Meireles, com a suavidade que lhe era peculiar,
optou por ser e fazer muito do que desejou.
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Clarice Lispector
Um mundo íntimo e secreto
texto Jurema Maria de Sousa Baesse ilustração Marcia Bandeira

A contista, cronista, romancista e
tradutora Clarice Lispector (Ucrânia,
1920 – Rio de Janeiro, RJ, 1977) é hoje
celebrada como uma das maiores
escritoras brasileiras. Aos 23 anos,
lançou seu primeiro livro, Perto do
coração selvagem, que surpreendeu a
crítica literária da época. Sua vasta obra,
profundamente intimista, existencial
e questionadora, é cada vez mais lida,
pesquisada e traduzida.
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É

sempre uma aventura navegar pelo estranho e profundo mundo de Clarice Lispector, escritora que tenta
alcançar, por meio da linguagem, o silêncio intraduzível, o desamparo, o abismo mais insondável e paradoxal do
ser humano. Partindo de uma prosaica cena doméstica, de
repente Clarice nos leva a mergulhar no nosso mais obscuro e
permanente drama: qual é o sentido da vida?
Clarice nasceu na cidade de Tchetchelnik em 10 de dezembro de 1920, em meio à fuga da família da Ucrânia. A família já havia deixado a aldeia de Haysin, na região da Padólia,
que fica no norte da Ucrânia, quase dois anos antes. Na região
natal dos Lispector, os judeus sofriam intensas perseguições
e, em um desses ataques, o avô materno de Clarice teria sido
assassinado, e sua propriedade, vilipendiada e destruída.
A mudança foi difícil e feita em etapas, tendo começado no
verão de 1919. Elisa, irmã do meio de Clarice, conta em seu
livro de memórias No exílio (1971) que sua mãe, doente e passando grande dificuldade financeira, “tirou os próprios sapatos, em pleno inverno ucraniano, e os vendeu, envolvendo os
próprios pés em trapos de pano”.
Quando chegaram ao Brasil, passaram algum tempo em
Maceió, recebendo ajuda de parentes da mãe de Clarice.
Depois foram para Recife, onde viveram por mais de dez
anos. Só em 1934 se mudaram para o Rio de Janeiro, onde
melhoraram de vida.
Clarice era boa aluna e escolheu cursar Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, à época chamada
Universidade do Brasil. Entrou para o curso em 1937, mesmo
ano em que conheceu Maury Gurgel Valente, com quem viria
a se casar aos 22 anos de idade.
Já trabalhando na imprensa carioca, a jovem Clarice lança
seu primeiro romance, Perto do coração selvagem (1943), muito
bem recebido no meio literário. A obra, que posteriormente
ganha o consagrado prêmio Graça Aranha, traz uma nova
forma de narrativa, que subverte a linearidade convencional de começo, meio e fim de uma história. É um romance
introspectivo e intimista, que foge da concretude dos fatos.
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Para o crítico literário Antonio Candido, o livro de estreia de
Clarice era “um romance que faltava”. Tanto ele como os críticos Francisco Assis Barbosa e Sérgio Milliet, entre outros,
reconheceram na jovem escritora “a força e a singularidade
do processo criador e o quanto sua técnica e sua temática se
distanciavam de tudo o que já havia sido escrito”. Em artigo
publicado em 1944, na Gazeta de Notícias, o poeta Jorge de
Lima disse que o livro “deslocou o centro de gravitação em que
girava o romance brasileiro”, estabelecendo uma mudança de
paradigma em nossa prosa de ficção.
Em Perto do coração selvagem, a personagem Joana, órfã de
pai e mãe, casada com Otávio, disputa com Lídia o amor do
marido. Joana oscila entre a maldade que deseja imprimir
nos seus atos e a pena que tem dela mesma,
Eu estava vendo o que só teria assim como tinha dó das galinhas de sua
sentido mais tarde – quero dizer, infância. A amante do marido está grávida,
só mais tarde teria uma profunda e Joana parece compreender e ao mesmo
falta de sentido. Só depois é que tempo rejeitar que Otávio ame o amor que
eu ia entender: o que parece falta oferece a Lídia. Joana faz uma viagem quase
de sentido – é o sentido. Todo interminável para dentro de si mesma, tentando alcançar um entendimento sobre a
momento de “falta de sentido” é
vida que lhe escapa das mãos.

exatamente a assustadora certeza
de que há ali o sentido, e que não
somente eu não alcanço, como
não quero porque não tenho
garantias. A falta de sentido
só iria me assaltar mais tarde.
Tomar consciência da falta de um
sentido, teria sido o meu modo
negativo de sentir o sentido? fora
a minha participação.
Obra: A paixão segundo GH (1964)

Esse tipo de fluxo de consciência em
forma de monólogo interior, alinhavado por
Joana, aparece em tantas outras obras de
Clarice, que passou a ser uma marca de sua
escrita. Muitos críticos, na época, destacaram que a influência existencialista já teria
surgido nesta sua primeira obra. Todavia, a
própria Clarice declarou, em entrevista, que
só mais tarde teve contato com Jean Paul
Sartre, Katherine Mansfield, Virgínia Woolf
e James Joyce. Ou seja, as raízes do existencialismo já cresciam em Clarice, mas ainda
não tinham esse nome.

Por conta da carreira diplomática do marido, Clarice
se muda com ele para a Europa, pouco tempo depois do
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casamento. Durante os dezesseis anos no exterior, vivendo
em várias cidades de países europeus e nos Estados Unidos,
Clarice aprende várias línguas e se torna tradutora. A falta
que Clarice sentia do Brasil ficou registrada nas inúmeras cartas trocadas com as irmãs Tânia e Elisa.
Aliás, as correspondências foram uma paixão de
Clarice durante a vida toda, e o mercado editorial
tem publicado, nos últimos anos, vários livros
A escrita de Clarice
com cartas escritas pela autora para amigos e
tem uma cicatriz
familiares.

forjada de um estado
Os dois filhos de Clarice, Pedro e Paulo,
permanente de “não
nascem fora do Brasil. Quando descobre que o
pertencimento”, não
mais velho tem esquizofrenia, Clarice decide
se fixar no Brasil para lhe dar mais atenção.
exatamente ao Brasil,
Assim como se culpou pela doença e morte
que adotou como pátria,
prematura de sua mãe, Clarice mais uma vez
mas ao mundo real que a
se culpa pela doença do filho e se cobra por
cercava e a oprimia.
não ser capaz de curá-lo. Além da certeza de
querer cuidar dos filhos, com quem desenvolveu uma relação extremamente amorosa,
Clarice já estava insatisfeita com as constantes
viagens e mudanças e decide se separar de Maury,
em 1959. Nesse ano, ela se fixa definitivamente no Leme,
no Rio de Janeiro.
Clarice também se destacou como colunista em jornais
cariocas, como A Noite, A manhã no suplemento Letras e
Artes, e também no Correio da Manhã. E no Diário da Noite
assumiu uma coluna voltada só para assuntos femininos,
quando preferiu não usar o próprio nome e se autodenominar
Ilka Soares.
A escrita de Clarice tem uma cicatriz forjada de um estado
permanente de “não pertencimento”, não exatamente ao
Brasil, que adotou como pátria, mas ao mundo real que a
cercava e a oprimia. Como jornalista, Clarice entrevistou
muitas personalidades, mas ela própria não gostava de dar
entrevistas. Sempre que podia, evitava a imprensa; mas, em
uma dessas raras conversas, revelou que já chegou ao mundo
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perdendo algo: “A primeira coisa que me tiraram foi o nome,
tiveram que trocar o meu nome original, Chaia, por Clarice
(...), mais palatável à língua portuguesa”, ironizou. Chaia quer
dizer “vida” em hebraico.
Em A paixão segundo GH (1966), talvez o mais lido, discutido
e traduzido de seus romances, a personagem GH sai da mesa
do café da manhã, após ter demitido sua empregada doméstica, e resolve visitar o quarto da criada. O que pode parecer
algo bastante trivial se transforma numa viagem ao interior da
personagem, que divaga desde a solidão que lhe inspira aquele
espaço vazio até a vida que ela supõe viver. Depois de observar cada canto daquele cubículo, começa uma busca insana
de entender a si própria a partir daquele vazio. Desvia o olhar
da parede e se depara com a barata, personagem tão ou mais
importante do que GH no universo onírico criado por Clarice.
Talvez nem o escritor tcheco Franz Kafka, com o seu impressionante livro Metamorfose (1915), tenha extraído tantas reflexões a partir do encontro insólito entre uma mulher de classe
média com aquele inseto que causa repulsa.
Em sua relação tão próxima com a barata, a personagem
passa por momentos de profundas descobertas, causando
também no leitor esse estranhamento, essa náusea. Na metáfora alucinada criada por Clarice, aquela barata pode ser
tudo: a infância sofrida, o Deus que não lhe salvou a mãe tão
amada, e a vida organizada construída por GH, que se desmorona diante daquele ameaçador inseto humanizado por
ela: “Há um mau-gosto na desordem de viver”. Talvez mais
nessa obra do que em outras, Clarice desvele o que a literatura denomina de “epifania”. A partir de um fato banal, algo
ocorre dentro de GH que dispara nela algo até então sem
nome, uma revelação de algo inesperado que encontra eco no
obscuro e destruído mundo interior da personagem.
Nada me fazia supor que eu estava a um passo da
descoberta de um império. A um passo de mim.
Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida
tão primeiro que estava próximo do inanimado.
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Aquele bizarro confronto com a barata a leva para o subterrâneo de sua mente com tal violência que arranca dela,
além de um vômito incontrolável, o encontro com a vida sem
sentido que estava levando até aquele momento revelador;
o que muda para sempre sua relação com o mundo real e
com ela mesma.
Depois de Perto do coração selvagem, é com a A paixão
segundo GH que Clarice volta a causar furor e inquietação no
meio literário. Quase vinte anos separam um livro do outro.
Autora de oito romances, seis livros de contos, cinco livros de
crônicas escolhidas e ainda cinco livros infantis, com mais
de duas centenas de traduções, Clarice não tinha uma produção linear ou metódica. Na década de 50, por exemplo, quando
passou boa parte do tempo cumprindo obrigações diplomáticas ao lado do marido, ela quase não produziu. E na década de
70 se dedicou mais à produção de contos e crônicas.
Quando Clarice começou, de fato, a frequentar as esferas
intelectuais e literárias do Rio de Janeiro, atraiu a atenção de
todos. Primeiro pelo charme, beleza, o sotaque afrancesado
com um acento estranho, que se tornou sua marca registrada.
E depois, é claro, pela escrita impactante, marcada pelo signo
da dor, da angústia e da perseguição.
Muitos críticos concordam que, de todos os livros de
Clarice, em apenas um pode-se dizer que o leitor encontra
a epifania plena do encontro com o prazer ou o deslumbramento da felicidade humana, um sentimento raro que a
escritora sempre considerou inacessível para ela. Foi em Uma
aprendizagem ou o livro dos prazeres, lançado em 1969.
Embora tenha se casado com uma paixão da juventude,
Clarice não foi feliz no amor. Antes, ela havia se apaixonado
por um amor impossível: o ator e escritor Lúcio Cardoso,
que nunca escondeu sua homossexualidade da amiga querida. Juntos, eles construíram uma forte amizade, que durou
até a morte de Cardoso, em 1968. Os dois tinham uma paixão
incondicional pela literatura, e isso foi o que mais os aproximou. Ele, já muito conhecido no meio literário do Rio, abriu
novas portas para Clarice. Ela já trabalhava em jornais e já
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havia publicado alguns contos, mas Cardoso a colocou em
contato com figuras como o poeta Vinicius de Moraes, os
romancistas Cornélio Pena e Otávio de Faria e a escritora
Rachel de Queiroz. Essa turma de artistas e intelectuais costumava se encontrar no bar Recreio, na Cinelândia.
Quando se separa do marido, Clarice se apaixona pelo
poeta e jornalista Paulo Mendes Campos, em meados de 1962.
A paixão foi correspondida, mas vivida às escondidas, pois
Paulo era casado com uma inglesa. Quando a mulher ameaçou se separar e levar os dois filhos para a Inglaterra, Campos
decide abandonar Clarice. A autora nunca superou esse amor
perdido, tendo começado nessa época a exagerar nos cigarros
e nos calmantes para dormir.
Apesar de cultivar a imagem de uma mulher solitária e
infeliz na vida pessoal, sempre que desejava, Clarice tinha os
amigos por perto. Eram eles que tornavam sua solidão mais
leve e suportável. Quando seu grande amor irrealizado, Lúcio
Cardoso, adoeceu, em 1968, Clarice foi visitá-lo no hospital e
saiu de lá desolada. E, em menos de oito dias, Clarice foi obrigada a se confrontar de novo com a morte. Um outro
amigo, o escritor e jornalista Sérgio Porto, mais
conhecido como Stanislaw Ponte Preta, morreu
do coração, aos 45 anos. Essa perda a levou a
Para muitos críticos,
escrever:

Uma aprendizagem
ou o livro dos prazeres
(1969) é o único livro de
Clarice que permite
à personagem
encontrar prazer e
felicidade.

Não, não quero mais gostar de ninguém
porque dói. Não suporto mais nenhuma
morte de ninguém que me é caro. Meu
mundo é feito de pessoas que são as
minhas – e eu não posso perdê-las sem me
perder.

Começava uma nova fase na vida de Clarice,
com uma intensa produção literária e fases alternadas de eventuais alegrias, depressão e solidão. Em
setembro de 1966, uma mistura de cigarros e remédios para
dormir impôs uma nova tragédia à vida de Clarice. O cigarro
aceso provoca um incêndio em seu apartamento no Leme,
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e ela não consegue acordar. É socorrida pelo filho Paulo e
fica três dias entre a vida e a morte, com risco de amputar a
mão direita, que usava para escrever. Clarice ficou três meses
hospitalizada, e esse acidente a marcou muito. Voltou a ter
muito sucesso com os livros, mas as lembranças do incêndio
a deixaram mais reclusa. Mas, em 1967, para compensar um
pouco a dor, foi muito celebrada com o lançamento do seu
primeiro livro infantil, O mistério do coelho pensante.
Clarice parecia não se importar em ser paradoxal. Ora dizia
que achava a “vida uma tarefa absolutamente intolerável” e em
outros momentos indicava o contrário, como no conto “O ovo e
a galinha”:
Viver é extremamente tolerável, viver ocupa e distrai,
viver faz rir.

Não podia faltar aqui uma referência, ainda
que breve, ao último e mais popular romance
de Clarice: A hora da estrela, posteriormente
transformado em filme. O livro, lançado
no ano de sua morte (1977), apresenta uma
personagem retirante do Nordeste (Macabéa), que se instalou na periferia do Rio para
tentar melhorar de vida. Com a obra, além
de destacar o aspecto social das inúmeras
“Macabéas” espalhadas pelo país, a autora traz
à tona o universo íntimo e desalentado daquela
jovem inocente e famélica, vítima da dificuldade
de expressão e perdida na cidade grande.

Na intrincada relação
entre a vida e a obra
da escritora, o mal-estar
quase permanente de
estar viva perpassa toda
a sua escrita, e seus
romances chegam
a ser não somente
carregados de
subjetividade, mas
absolutamente
existenciais.

Clarice gostava de dizer que não se considerava
uma profissional da literatura. Na última entrevista que concedeu, em fevereiro de 1977, fez questão de ressaltar: “Eu sou amadora e faço questão de
continuar sendo. Profissional é aquele que tem obrigação consigo mesmo ou com o outro, de escrever. Eu faço
questão de não ser profissional, quero manter a liberdade...
não quero ter compromisso.”
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Na intrincada relação entre a vida e a obra da escritora, o
mal-estar quase permanente de estar viva perpassa toda a sua
escrita, e seus romances chegam a ser não somente carregados de subjetividade, mas absolutamente existenciais. Parecia
que se sentia mais à vontade quando dialogava com a morte
do que com a vida.
Nem mesmo na morte Clarice teve o seu último desejo
atendido. De origem judaica, Clarice não seguia os rituais e
muito menos se declarava praticante do judaísmo. Havia
pedido a amigos que fosse enterrada no cemitério de São
João Batista, segundo relato da amiga Olga Borelli, que ficou
ao lado de Clarice nos últimos sete anos de vida da escritora.
Porém, ela foi enterrada no Cemitério Israelita do Caju, de
acordo com o ritual ortodoxo. Seu corpo foi preparado pela
Chevra Kadisha, uma sociedade funerária especializada em
rituais judaicos. Quatro mulheres limparam seu corpo por
dentro e por fora e a envolveram num lençol de linho branco,
a seguir sua cabeça foi pousada sobre um travesseiro cheio de
terra. Seu corpo foi colocado num caixão simples de madeira.
Ninguém fez discursos ou homenagens, foram lidos o Salmo
91, a oração fúnebre “El malei rahamim” e o caixão foi descido à terra enquanto soavam as palavras do Gênesis: “Da
terra vieste e à terra voltarás”.
Em sua lápide, porém, um consolo simbólico: foi devolvido
a ela o nome que lhe roubaram quando tinha pouco mais de
2 anos de idade. Clarice foi enterrada como Chayabat Pinkhas
(Chaya, filha de Pinkhas) em 11 de dezembro de 1977, um dia
após seu aniversário de 57 anos.
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Cora Coralina
Todas as vidas em mim
texto Rosalva Nunes da Rosa ilustração Isabel Martins Flecha de Lima

Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins
dos Guimarães Peixoto Brêtas (Vila Boa de
Goyaz, GO, 1889 – Goiânia, GO, 1985), foi
poeta e doceira, e morreu em Goiânia, aos
95 anos de idade. Com apenas três anos
de educação formal, Cora considerava-se
autodidata, tendo aprendido tudo nos
livros e na vida. É reconhecida como a
maior poeta do estado e uma das mais
importantes do Brasil.
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Q

uando entrei na Casa Velha da Ponte pela primeira
vez, faltava em mim tudo o que em Cora Coralina
havia de sobra: vivência, conhecimento, estrada.
Estava com amigos em Goiás Velho aproveitando um
feriado e resolvemos conhecer a poeta que Carlos
Drummond de Andrade, encantado por seus
versos, chamara recentemente de “a mulher mais
importante de Goiás”. Na verdade, não sabíaEncantado pelos
mos bem o que iríamos encontrar ao entrar no
versos de Cora,
corredor escuro que levava a uma peça grande,
Carlos Drummond
misto de sala e cozinha. Talvez não a velhinha
de Andrade a chamou
de 90 anos, sentada logo à entrada em uma
de “a mulher mais
poltrona, os cabelos brancos puxados em um
importante de Goiás”.
coque, um xale nos ombros, o olhar já embaçado pela catarata.
Ela me lembrou minha avó, sentada exatamente assim ao lado do fogão a lenha. Tímida,
emudeci, sem saber o que perguntar àquela
mulher de quem tantos anos me separava. Minha amiga tocou
no tema feminismo (afinal, Cora tinha versos considerados
libertários), e a resposta nos decepcionou: a mulher deve
seguir seu marido e criar seus filhos. A conversa morreu por
ali. Comprei um livro de poemas, pedi a ela que dedicasse a
meu pai (ele, sim, eu pensava, iria se apaixonar pela velhinha
que lembrava sua mãe).
Como eu imaginava, meu pai se encantou por Cora. Foi a
Goiás visitá-la umas duas vezes, trouxe livros autografados para
mim, foi a lançamento de seus livros em Brasília. Mas ainda
demoraria alguns anos para que os poemas dela tocassem meu
coração. Há um em especial, dentro de A fala de Aninha, que
descobri bem mais tarde, quando também já chorava perdas,
quando também já era mulher, mãe, trabalhadora, quando
também havia atrás de mim uma considerável estrada:
(…) Minha mocidade perdida no passado
tantos mestres a minha volta, tantos serões
inaproveitados
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e eu sem saber de nada.
Ninguém me esclareceu, ouve e aprende, é a vida que
está te ensinando
quando veio o entendimento, os túmulos estavam
calados.

Anna Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas nasceu na
cidade de Vila Boa de Goiaz, no ainda Império do Brasil, em
20 de agosto de 1889, três meses antes da proclamação da
República. Era filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador nomeado por D. Pedro II, e
de dona Jacyntha Luiza do Couto Brandão. Seu pai comprou
do avô materno a Casa Velha da Ponte, uma construção do
século XVIII.
Foi aos 2 meses de idade que Aninha, como a menina seria
chamada, teve sua primeira perda: a morte do pai, que era 43
anos mais velho do que a mãe. Embora só o conhecesse por
fotos, a memória gravou ali um vazio que ela registraria tantos
anos depois, no poema “Meu pai”, que faz parte da obra Meu
livro de cordel (1976):
Meu pai se foi com sua toga de Juiz.
Nem sei quem lha vestiu. (…)
Eu era tão pequenina, mal nascida (…)
Eu era tão pequena!
E fiquei sempre pequenina na grande falta que me
fez meu pai.

Sobre a infância e a relação com a mãe, Cora é dura,
direta, quase impiedosa, como retrata em “Minha infância
(Freudiana)”, no livro Poemas dos becos de Goiás e estórias mais
(1965):
Éramos quatro as filhas de minha mãe
Entre elas ocupei sempre o pior lugar
Duas me precederam, eram lindas, mimadas
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(…) Eu era triste, nervosa e feia
Amarela, de rosto empalamado
De pernas moles, caindo à toa (…)
Intimidada, diminuída, incompreendida,
atitudes impostas, falsas, contrafeitas
repreensões ferinas, humilhantes
e o medo de falar (...)

Adolescente, Aninha, que tivera apenas três anos de ensino
formal com a mestre-escola Silvina Ermelinda Xavier de Brito
(1835-1920), ou simplesmente mestra Silvina, parecia ter perdido muitos de seus medos de infância, transferindo os sentimentos para seus escritos. Em 1907, funda com três amigas
o jornal A Rosa, no qual teria publicado o conto “A tragédia
na roça” e alguns poemas e crônicas. Nessa época, participa
também das tertúlias do Grêmio Literário Goiano e começa a
usar o pseudônimo Cora Coralina.
Em 1911, Cora é surpreendida por um amor urgente que a
faz enfrentar todas as convenções da época: o advogado Cantídio Tolentino de Figueiredo Brêtas chega à cidade para assumir o cargo de chefe de polícia. A jovem encanta-se por ele e
não arrefece nem mesmo quando Cantídio conta que já fora
casado e tivera, ainda, uma filha com uma índia da região.
Dona Jacyntha, que até então apoiava o namoro, passa a fazer
oposição cerrada, e planeja mandar Cora para um exílio forçado na Fazenda Paraíso, propriedade do avô da poeta situada
a poucos quilômetros da cidade, quando descobre – o pior
pesadelo da moça solteira na época – que a filha está grávida.
Cora, que não costumava fugir de desafios, passa a viver
seu amor de romance, com encontros às escondidas, bilhetinhos e planos de fuga. É o homem que ela esperava, e que o
rio lhe trouxe, como canta no poema “Rio Vermelho”, no livro
Vintém de cobre: meias confissões de Aninha (1983):
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(...) Um dia caiu na rede
meu peixe-homem...
todo de escamas luzidias,
todo feito de espinhos e espinhas.

Uma noite, foge com Cantídio em um lombo de cavalo,
levando baús com roupas e muitos planos. Como a própria
Cora contou depois, foram quatorze dias a cavalo até Araguari
e mais dois de trem até São Paulo. Lá se estabeleceriam em
Jaboticabal e depois em Penápolis, onde nasceriam seus seis
filhos: Paraguassu, Eneas, Cantídio, Jacyntha, Ísis e Vicência.
Eneas e Ísis morreram logo depois de nascer.
Em Jaboticabal, quando o marido passa a fazer parte do
grupo de redatores do jornal da cidade, O Democrata, Ana
colabora com crônicas e campanhas de assistência social,
exortando a população a fazer doações a entidades beneficentes. Lê jornais e devora os livros da biblioteca do marido – a
maioria, clássicos. Volta a assinar como Cora Coralina. Cantídio não gosta, às vezes se desentendem, ele prefere a mulher
totalmente devotada à casa e aos filhos. Ela encontra refúgio em uma chácara que compraram, onde planta rosas e as
comercializa.
Cora e Cantídio viveram juntos até a morte dele, em
1934. Antes disso, quando ele enviuvou da primeira mulher,
casaram-se oficialmente e ela adotou o sobrenome Brêtas.
Cora enfrenta uma terceira fase da vida: precisa criar os filhos,
precisa ser seu sustento. E a mulher empreendedora volta a
São Paulo e se revela primeiro como dona de pensão, depois,
como vendedora de livros para a editora José Olympio, que
bem mais tarde editaria sua primeira obra.
Muda-se para Andradina, vira dona de loja de tecidos, de
retalhos, doceira, de um novo roseiral, como descreve em
“Aninha e suas pedras”:
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recria tua vida sempre, sempre
remove pedras e planta roseiras e faz doces
recomeça

Continua escrevendo, faz poemas-prosa muitas vezes longuíssimos, relacionados a sua história pessoal, à cidade de
Goiás, da qual sabe de cor os nomes de todos os becos, sobre
o cotidiano de menina, de moça, sobre os filhos.
Em 1956, ouve “o chamado das pedras” e retorna à cidade
natal. Filhos criados, Cora deixa o ninho e faz o caminho
de volta por questões sentimentais, mas também práticas.
Quer comprar a Casa Velha da Ponte de um sobrinho, e é o
que faz. Ali, praticamente desconhecida na cena literária, cria
fama como doceira. Doces em calda, doces no tacho, caramelizados, todos embrulhados caprichosamente em caixas
envoltas por laços de fita. Em 1965, aos quase 76 anos, em
uma edição praticamente caseira, publica seu primeiro livro,
Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, pela editora José
Olympio. Mas só em 1978, quando o livro é reeditado pela
Universidade Federal de Goiás, é que começa a ser conhecida e a aproveitar seu tempo de graça, seus últimos
anos de vida.
Em dezembro de 1980, o poeta Carlos DrumCora Coralina
mond de Andrade, em sua coluna no Jornal do
Brasil, apresenta Cora ao país. “Cora Coralina, de
publicou seu
Goiás. Este nome não inventei, existe mesmo,
primeiro livro,
é de uma mulher que vive em Goiás: Cora
Poemas dos becos de
Coralina. Cora Coralina, tão gostoso proGoiás e estórias mais,
nunciar esse nome, que começa aberto em
aos quase 76 anos
rosa e depois desliza pelas entranhas do mar,
de idade.
surdinando música de sereias antigas e de
Dona Janaina moderna. Cora Coralina, para
mim a pessoa mais importante de Goiás. Mais
que o governador, as excelências parlamentares, os
homens ricos e influentes do Estado. (...) Cora Coralina,
um grande brasileiro”.
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Uma das grandes alegrias da poeta foi receber, em 1983, uma
carta de Drummond, a quem tinha enviado um exemplar do
livro Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. “Minha querida
amiga Cora Coralina: Seu Vintém de cobre é, para mim, moeda
de ouro, e de um ouro que não sofre as oscilações do mercado.
É poesia das mais diretas e comunicativas
Eu sou a velha mais bonita de Goiás que já tenho lido e amado. Que riqueza
Namoro a lua, namoro as estrelas de experiência humana, que sensibilidade
especial e que lirismo identificado com
me dou bem com o Rio Vermelho as fontes da vida! Aninha hoje não nos
Tenho segredos com os morros pertence. É patrimônio de nós todos, que
nascemos no Brasil e amamos a poesia”.

Que não é de adivinhá (…)

Se você quiser, moço, vem comigo
Vamos caçar esse ouro
Vamos fazer águas, loucos,
No Poço da Carioca
Sair debaixo das pontes
Dar o que falar às bocas de Goiás
Já bebi água do rio, na concha da
minha mão
Fui velha quando era moça
Tenho a idade dos meus versos
Acho que assim fica bem
Sou velha namoradeira
Lancei a rede na lua,
ando catando as estrelas.
Obra: Meu livro de cordel (1987)
Poema: Não conte pra ninguém

Cora começa nessa época a colher os
louros como escritora. Recebe homenagens e dezenas de distinções – entre elas,
as mais importantes: o troféu Jaburu, em
1980, concedido pelo governo de Goiás;
o prêmio de poesia no I Encontro da
Mulher na Arte, em 1982; o troféu Juca
Pato (intelectual do ano), concedido pela
União Brasileira de Escritores e Folha de
S.Paulo, em 1984 (recebido por escritores
como Jorge Amado e Érico Veríssimo); o
título doutor honoris causa, da Universidade Federal de Goiás (1983); e o troféu
de Honra ao Mérito do Trabalho, da presidência da República, em 1984.
A poeta vive intensamente esses dias.
Recebe turistas na Casa Velha, lança livros,
dá entrevistas a TVs e jornais, coloca a
cidade na rota turística do país. Ainda em
1984, passa a integrar a Academia Goiana
de Letras e a ocupar a cadeira número 38,
cujo patrono é Bernardo Guimarães.

Cora Coralina morre em Goiânia, aos
95 anos, em 10 de abril de 1985. Antes disso, faz questão de
escrever em vida seu epitáfio, escolher a roupa com a qual
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seria enterrada, no jazigo no qual repousava o pai que não
conhecera. “Antes que alguém escreva bobagens no meu
túmulo, deixo o que quero para marcar a minha passagem
por essa vida”, diz a filhos e amigos. E lá, gravados na pedra
sabão, estão os versos que escolheu, um trecho de seu poema
“Meu epitáfio”:
Não morre aquele
que deixou na terra
a melodia de seu cântico
na música de seus versos.

Afinal, quem foi Cora Coralina? Revolucionária na escrita,
não respeita métrica, rima, regras, faz prosa em forma de
poema, fala de coisas simples, como pedras, árvores, becos.
Conservadora nos costumes, exaltando o casamento e o
papel da mãe na criação dos filhos, não hesita em fugir com
o homem que ama e viver com ele sem ser casada durante
vários anos. Com os filhos adultos e encaminhados, deixa-os
longe e volta à cidade onde nasceu para viver, conforme dizia,
“tranquila e em paz”.
Essa mulher contraditória deixou em seus versos lições de
recomeço, de amor e de humildade. A conservadora escreveu
o poema “Mulher da vida, minha irmã”:
(...) mulher da zona
mulher da rua
mulher perdida
mulher da vida
minha irmã (…)
pisadas, espezinhadas, ameaçadas
desprotegidas e exploradas
ignoradas da Lei, da Justiça e do Direito (…)
mulher da vida
minha irmã

100

Cora Coralina

Mas a resposta a essa pergunta a própria Cora deixou, em
seu poema “Todas as vidas”:
(…) Vive dentro de mim uma cabocla velha de mau
olhado
acocorada ao pé do borralho
olhando pra o fogo, benze quebranto, bota feitiço
Macumba
terreiro (…)
Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho seu
cheiro gostoso
rodilha de pano
trouxa de pano
pedra de anil
Vive dentro de mim a mulher cozinheira
pimenta e cebola? quitute bem feito
cumbuco de coco, pisando alho-sal
Vive dentro de mim a mulher do povo
bem proletária
bem linguaruda, desabusada
sem preconceitos, de casca grossa
Vive dentro de mim a mulher roceira, trabalhadeira,
madrugadeira, bem parideira (...)
Vive dentro de mim a mulher da vida
tão desprezada tão murmurada
(…) Todas as vidas dentro de mim
Na minha vida – a vida mera das obscuras

Em 1985, Cora lançou o livro de contos Estórias da Casa
Velha da Ponte. A poeta também escreveu livros para o público
infantil, como Os meninos verdes, publicado em 1980, A moeda
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de ouro que um pato engoliu (1999) e O prato azul-pombinho
(2001).
Se em vida a relação entre a poeta e a academia foi pequena, após sua morte seus escritos tornaram-se tema de inúmeras dissertações e teses em universidades do Brasil e do exterior. Elas analisam desde o cotidiano de Aninha até suas
ligações com a terra, a cidade, o lúdico. Maria José Somerlate
Barbosa, da Universidade de Iowa (EUA), pesquisou, por
exemplo, A Via Láctea da palavra: Adélia Prado e Cora Coralina.
Surpreende os acadêmicos a riqueza da linguagem em
contraponto à pouca instrução formal da escritora. Mas Cora
deixou uma pista: “O grande livro que sempre me valeu e que
aconselho aos jovens é o dicionário. Ele é o pai, é tio, avô,
amigo, é um mestre”.
Hoje, os versos de Coralina estampam camisetas, pôsteres, cartazes. Seu nome batiza bibliotecas, prêmios literários
e de cinema, praças, escolas, ruas. A cidade de Goiás criou o
prêmio Cora Coralina do Festival Internacional de Cinema e
Vídeo Ambiental. A Casa Velha da Ponte é um museu, visitado
por turistas do Brasil e do exterior, onde podem ser
vistos objetos da escritora, os tachos de doce,
o quarto onde escrevia cartas, manuscritos
e outros documentos. Por duas vezes, em
enchentes ocorridas em 2002 e 2011, foi daniSurpreende os
ficada. Em 2002, vários manuscritos foram
acadêmicos a riqueza
restaurados.
Em 2011, a água do Rio Vermelho quase
invadiu o casarão, e parte do acervo foi levada
à Igreja do Rosário, mas depois voltou a seu lugar
de origem. Como Cora, a casa pintou-se de nova,
reergueu-se, embelezou-se. Recomeçou.
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da linguagem em
contraponto à pouca
instrução formal da
escritora.

Cora Coralina
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Dinah Silveira de Queiroz
A trabalhadora das letras
texto Luzimar Gomes de Paiva ilustração Isabel Martins Flecha de Lima

A jornalista e diplomata Dinah Silveira
de Queiroz (São Paulo, SP, 1911 – Rio de
Janeiro, RJ, 1982) foi escritora de múltiplos
gêneros da literatura: romances, crônicas
e biografias. Iniciou sua carreira muito
jovem e alcançou bastante sucesso com
seu primeiro romance, Floradas na serra
(1939). Criava essencialmente personagens
femininas destacadas e foi pioneira da
literatura de ficção científica no Brasil. Teve
papel importante na luta pelo ingresso de
mulheres na Academia Brasileira de Letras
e foi eleita para a instituição em 1980.
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Quer escrever, seja leitor!
Dinah Silveira de Queiroz

D

inah Silveira de Queiroz é uma das escritoras mais
prolíferas já surgidas no cenário literário do Brasil.
Sua diversidade criativa abarca inúmeros universos narrativos, uma vez que se propaga em diferentes tons.
Desde o intimista, passando pelo histórico, pelo burlesco
e pelo místico, alcançando a matiz futurista. A desenvoltura e
a familiaridade com que Dinah se movimenta nesses espaços demonstram que ela possui nítida visão do mundo e fina
sensibilidade. Esses elementos permitiram a ela capturar sensações e criar situações, localizadas quer no dia a dia banal,
quer no insólito, no surpreendente, no misterioso, no inesperado. A desenvoltura e o pioneirismo de Dinah Silveira de
Queiroz na exposição de sua visão de mundo contribuíram
para a cultura brasileira de forma incalculável.
De tamanho admirável – que inclui desde romances até
livros infantis; várias de suas crônicas foram publicadas em
jornais e transmitidas pelo rádio –, sua obra possui caráter
atemporal, com potencial para alcançar futuras gerações, e
demonstra a importância da escritora na história da literatura
brasileira do século XX. De espírito aguerrido, ao maximizar
sua capacidade e consumar seu propósito de vida, Dinah foi
uma trabalhadora infatigável das letras.
Escritora desde os 13 anos, Dinah estabeleceu um marco ao
representar o ponto de vista feminino ao longo de sua produção literária. Seus textos possuíam finais surpreendentes com
antecipações do porvir, além de serem receptáculos de sua
alma apaixonada. Ela sabia que pertencia a uma classe – a de
ficcionistas – cujo desatino era acreditar que os personagens
imaginados eram medula e ossos do escritor. Tal descrição é
tão real, que, para alguns de seus pares, às vezes, tinha-se a
impressão de que a própria Dinah havia saído das páginas de
suas obras.
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Sua narrativa é astuta, pois explora o conflito amoroso,
além da alma dos seres, cuja tessitura compõe-se essencialmente de bravura, vontade, força e incontestável nobreza. As
personagens femininas de Dinah são muito bem estruturadas.
São mulheres multifacetadas, não estereotipadas, passionais, fortes, destemidas, intrépidas, consistentes, reais,
audaciosas, ávidas. Estão encarregadas de apresentar
outro ponto de vista da narrativa, ao mesmo tempo
em que buscam compreender e, até mesmo interAs personagens
ferir, em um mundo cruel e adverso. Ao encarar
femininas de
as situações, elas desvelam assim a riqueza e a
Dinah são mulheres
variedade de aspectos do caráter humano.

multifacetadas,
não estereotipadas,
encarregadas de
apresentar outro ponto
de vista da narrativa.

Com a expressão do feminino – interior,
subjetivo, rico e complexo –, Dinah objetivou,
assim, buscar soluções para os temas ligados à
mulher, como a maternidade, e para os impasses na relação entre os sexos. Mas, ainda que
em seus textos predomine a exploração das
peculiaridades do universo da mulher, a escritora
sintetiza junto a ele também a gama das aspirações,
ansiedades e angústias humanas – dificuldades que
estão além da contínua e habitual dicotomia homem-mulher.
Mesmo no vanguardismo de escrever contos de ficção científica nos idos dos anos de 1960, Dinah somava à narrativa a
perspectiva feminina, sua marca registrada, ao abordar os
assuntos do porvir, revelando opções como a concepção de
distopias, quer no futuro – talvez mais feliz –, quer em galáxias ou mundos distantes não explorados – talvez com outras
formas de vida. Aproveitando a fábula e a aspiração sem
vínculos temporais ou espaciais, as mulheres presentes na
ficção científica de Dinah são protagonistas – capitaneiam
o nascimento de nova cultura pós-humana com chance de
viajar pelo universo, ou aprendem a operar máquinas para
desprogramá-las, tornando-as “inúteis” – de acordo com a
concepção masculina.
Dinah irmana-se a outras mulheres para ampliar as narrativas que até o início do século XX eram feitas essencialmente
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por homens, pois a história e, por extensão, também a
literatura prescindiam muitíssimo da perspectiva feminina.
Para que isso viesse à luz em todas as nuanças, seria necessário engajamento prático, conforme declara a própria Dinah
a respeito da mulher escritora, em entrevista feita por José
Benedito Silveira Peixoto e publicada no livro Falam os escritores, de 1971: “Todos sabemos que a contribuição feminina tem
sido considerável na literatura universal. Por todos os países
verifica-se a mesma coisa. Escritoras, poetisas, jornalistas,
pouco a pouco, vão invadindo o campo que, até bem pouco tempo, quase só aos homens pertencia (...). Mas a verdade é que há muita confidência, muita maneira de encarar a
vida, muita queixa sensacional, que futuros livros de mulheres irão revelando.”
Em entrevista ao programa da TV Brasil, De Lá para Cá,
de 22 de outubro de 2012, e ao Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, em 11 de julho de 1980, Dinah declarou, a respeito de
quando finalmente as mulheres tomaram assento na ABL em
1977, o seguinte: “Eu acho que depois que se ‘arrombou’ a última fortaleza contra mulher, que é Academia Brasileira [de Letras], (...) você terá muitas
escritoras com grande sucesso... Rachel, Lygia,
"Nós fazemos
minha irmã Helena, muitas outras escritoras que
personagens
estão aí brilhando e que não pedem licença aos
masculinos tão bem
homens para brilhar. Nós fazemos personaquanto escritores fazem
gens masculinos tão bem quanto escritores
personagens femininas.
fazem personagens femininas. Portanto, não
Portanto, não pode
pode haver mais discriminação.”

haver mais

Discriminação contra a qual a escritodiscriminação.”
ra lutou mais frontalmente ao se candidatar a
uma vaga na ABL, apesar de não sentir essa separação de forma concreta em sua família. Dinah,
em relato feito no programa da TV Brasil, De Lá para
Cá, de 22 de outubro de 2012, afirmou: “Eu me lembro de
que, quando saiu Margarida La Rocque em Paris – L’ile aux
démons –, um parente nosso perguntou à minha tia-avó que
me criou (...): ‘mas lá saiu sem cortes? Todas aquelas cenas
mais fortes de Margarida La Rocque também apareceram na
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França?’. Como se na França fossem censurar meu livro...,
quer dizer..., sendo livro de mulher, achava que não ficavam
bem aquelas cenas – afinal de contas –, hoje comuns em qualquer novela de televisão. (...) Havia algum preconceito, mas
eu nunca senti, talvez porque eu pertencesse a uma família de
escritores, e... fosse natural escrever nessa família.”
Ao buscar espaço no Panteão-mor de literatura do Brasil,
Dinah sinalizava que a ausência da mulher naquele espaço
deveria cessar e que o impedimento deveria ser revisto. Tal
posição se estabeleceu a partir do Prêmio Afonso Arinos de
1950 e do Prêmio Machado de Assis de 1954, ambos concedidos pela ABL, conforme destaca a escritora em seu discurso
de posse naquela instituição, em 7 de abril de 1981: “Quero
perguntar, como principiou em mim a ideia da Academia? Foi
durante um percurso de automóvel, quando eu havia recebido
o Prêmio Machado de Assis. Meu tão saudoso Osvaldo Orico
estimulou-me, dizendo-me que me apoiaria integralmente – o
que fez com elegância e fidelidade até a revogação do impedimento da entrada de escritoras na Academia. Gratíssima a ele
como devedora, assim como à generosa acolhida nesta Casa.”
Aquele momento tratou-se de uma vitória importante para
ela. Com o fim da discriminação em relação à mulher, após a
modificação do estatuto e a admissão de Rachel de Queiroz,
Dinah finalmente conseguiu tomar assento na ABL.
O conjunto da obra da escritora, que a conduzira finalmente ao Olimpo literário, também sedutoramente entrecruza personagens centrais femininas com a religiosidade,
o sobrenatural, o maravilhoso e a morte. Este último –
destaque-se – é tema bastante recorrente em seus escritos.
Os críticos afirmam que tal estratégia visava incitar a imaginação e apelar à emoção do leitor. De fato, trata-se de recurso
importante, todavia essa alegação não alcança toda a realidade criativa da autora.
Em vários momentos de sua vida, Dinah esteve às voltas com
a morte, marcadamente a de sua mãe, a de seu pai e a sua própria. A abordagem é sagazmente feita em três obras: Floradas
na serra, Margarida La Rocque e Guida, caríssima Guida.
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Em entrevista concedida a José Benedito Silveira Peixoto
em Falam os escritores (1971), a própria Dinah explica a gênese
de seu romance de estreia, Floradas na serra, que alcançou
muito sucesso no ano de 1939: “Comecei exatamente com a
subida de Elza para Campos do Jordão. (...) Lá estivera, antes
de meu casamento. Em Abernéssia, vivera uns meses, com os
olhos bem abertos. Aquilo era um mundo, um mundo novo,
com uma paisagem única e inesquecível – cenário poderoso
de uma série infinita de dramas e tragédias. Voltara depois.
Revira tudo e mais ainda. Visitara os sanatórios, conhecera o
cemitério que, antes, avistara só de longe.”
A pesquisa objetivava fornecer subsídios para o relato
do que ocorria às pessoas que contraíam tuberculose num
mundo pré-penicilina e que se viam obrigadas a se separar da família e mudar completamente sua rotina. Concomitante a isso, Dinah buscou compreender uma realidade diferente da dela, na qual sua mãe, ao contrair a doença, fora
internada para tratamento e depois veio a falecer. Fato que
ocorrera quando a escritora era ainda pequena e do qual não
pôde participar. A narrativa alcança tamanha força dramática
que se pode visualizar a morte espreitando a cada página até
o despontar de um final de esperança e renovação.
Nesta marcha, dez anos depois, surge da imaginação de
Dinah o romance Margarida La Rocque: a ilha dos demônios,
considerado um de seus melhores livros e no qual sua personalidade está mais perfeitamente definida. Nele a escritora
explora o mesmo mote – a morte – com minúcias do realismo
fantástico, do sobrenatural, mergulhando nos recônditos
mais obscuros do universo de Margarida. Ambientada em
uma ilha isolada, a protagonista acaba sendo resgatada não
só de sua miséria mas também de sua loucura, que ela depois
confessa a um padre.
Não é de se desprezar que a personagem preferida da
autora seja Margarida La Rocque, conforme Dinah afirma
no programa da TV Brasil, De Lá para Cá, de 22 de outubro
de 2012, e em entrevista dada a João Condé e publicada na
revista Letras e Artes, do Rio de Janeiro, em 10 de abril de 1949
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(grifo nosso): “Eu acho que quando a gente desce aos abismos, quando a gente tem uma vivência muito dramática... a
gente se afeiçoa ao sofrimento. Uma vez uma freira no colégio me disse que as almas não saíam do
Aqui estou eu assinando uma inferno porque amavam o inferno. Eu
confissão sobre um livro cuja acho que eu amo Margarida La Rocque
narrativa também é uma confissão porque Margarida La Rocque é o inferno
de mulher... ao padre. Com você, de uma mulher... é o inferno de uma
não me mostro nem humilde paixão de mulher. Nesse livro, a perseguida se faz perseguidora. A paixão de
– como Margarida La Rocque o
Margarida La Rocque é o pior demônio
foi para seu sacerdote –, nem
da sua ilha, onde ela está com seu amante,
fingidamente displicente – essa sua aia, seu filhinho e vários fantasmas.
atitude talvez me conviesse – E enfim ela acaba sozinha. Mas o pior fana respeito do meu romance. tasma, o pior demônio era ela, Margarida,
Na verdade, Condé, até hoje, com sua paixão. Todas as vezes que uma
Margarida La Rocque me abala pessoa se apaixona, ela se torna quase que
profundamente. (...) Desse um demônio, porque ela exige demais dos
outros... ela suspeita demais. Ela é, como
romance, afinal, com o qual
eu disse, a perseguida-perseguidora.” (...)
eu mais intimamente estava “Aqui estou eu assinando uma confissão
ligada bem poderia dizer – com sobre um livro cuja narrativa também
profundas desculpas pedidas é uma confissão de mulher... ao padre.
a Flaubert e à sua Bovary –: Com você, não me mostro nem humilde
Margarida La Rocque sou eu! – como Margarida La Rocque o foi para
seu sacerdote –, nem fingidamente displiEntrevista a João Condé, em 1949 (grifo nosso).
cente – essa atitude talvez me conviesse
– a respeito do meu romance. Na verdade, Condé, até hoje,
Margarida La Rocque me abala profundamente. (...) Desse
romance, afinal, com o qual eu mais intimamente estava
ligada, bem poderia dizer – com profundas desculpas pedidas
a Flaubert e à sua Bovary –: Margarida La Rocque sou eu!”
(grifo nosso).
Ao confessar sua identidade em Margarida, Dinah faz uma
catarse. Há, assim, em toda movimentação da protagonista no
desenrolar da trama, a busca por expurgar a morte de seu pai,
pilar de sua formação como pessoa e escritora, e por receber
a salvação de sua agonia, quase loucura.
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Em seguida, no ano de 1981, Dinah repisa o terreno da
morte em Guida, caríssima Guida. Nesse momento, a autora
enfrenta a morte iminente devido ao câncer, condição que
também assola a protagonista, numa trágica identificação entre elas. Guida apresenta-se de forma
ambígua, encantadora e audaciosa e tenta subverter o status quo, para ela desfavorável, com
cobiça e astúcia sem limites, usando armas
Em Guida, caríssima
de sedução tradicionais. A protagonista,
Guida (1981), Dinah
dona de uma beleza encantadora, sobrepuja
expressa de forma
todas as personagens femininas dos romances
cruenta a aceitação
de Dinah Silveira de Queiroz, segundo o preresignada do fim
fácio da obra, conforme relembra Zahidé Lupique se aproxima.
nacci Muzart em artigo publicado no periódico
Navegações, de Porto Alegre, de 2013: “Previno ao
leitor que é um romance cruel e seu final, talvez, o
mais cruel, o mais carregado de dramaticidade de tudo
quanto escrevi, ficando Guida, a figura principal, como um
contraste entre seu fascínio e sua abissal personalidade. (...)
Pergunto-me se Guida não é o reflexo de Margarida La Rocque
de ontem.”
O drama de Guida é o drama de Dinah, que está novamente
às voltas com a cabal realidade de que a vida é transitória e
a morte, um caminho inevitável. A autora expressa de forma
cruenta em Guida, caríssima Guida a aceitação resignada do
fim que se aproxima, mas sem estranheza. O que inexoravelmente ocorreu em 27 de novembro de 1982, no Rio de Janeiro.
Sejam Guida, Margarida ou Elza – multifacetadas, apaixonadas, contundentes, às vezes desviantes –, elas absorvem as mudanças que ocorrem ao redor, as reinterpretam
e as readéquam à sua natureza feminina sem intimidação.
Capacidades essas que permitem às personagens se destacarem. As mulheres de Dinah Silveira de Queiroz manifestam, sobretudo, a alma desta grande representante de todo
um período da literatura brasileira, que deve ser lembrada
como a ÚNICA DINAH!
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Elvira Vigna
Excêntrico palimpsesto
texto Luci Afonso de Oliveira ilustração Júlia Mundim Pena

Elvira Vigna (Rio de Janeiro, RJ, 1947
– São Paulo, SP, 2017) foi escritora,
ilustradora, jornalista, tradutora, ensaísta
e editora. Publicou dez romances.
Venceu prêmios importantes, como o de
Melhor Romance 2016 APCA para Como
se estivéssemos em palimpsesto de putas.
O estilo contundente vale-se de frases
curtas e impactantes para falar sobre
o vazio, a morte e a solidão de pessoas
sempre de passagem, em lugares a que
não pertencem.
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A

cabeça dá um nó duplo quando se lê Elvira Vigna. De
início, vem o estranhamento. O leitor pensa em desistir nas primeiras páginas. A escrita é cruel, sem
disfarces. Mas, depois, o sentimento é de enlevo e admiração pela força e pela coragem da autora de tocar
em pontos sensíveis da alma humana, como a
morte, o vazio e a solidão.
Suas frases curtas e secas não permitem ilusões de bem-estar ou de paz interior. Seus persoA morte ocupa lugar
nagens são criaturas deslocadas no mundo, sem
central na obra de Elvira.
perspectiva de apaziguamento das suas dores
e conflitos. Estão sempre de passagem, em
lugares a que não pertencem, sem saber para
onde ir ou voltar; estão perdidos na vida,
reféns de sofrimentos marcantes e insuperáveis. Suas quedas e desacertos são narrados
em linguagem impiedosa, com frequente ironia,
sempre levando a portas fechadas e a saídas impossíveis.
A morte ocupa lugar central na obra de Elvira. Muitos de
seus livros começam com uma morte ou um assassinato,
investigado ao longo da narrativa com olhar cirúrgico, impiedoso. Ela parece não ter pena dos personagens. Eles são
inteiramente responsáveis por seus atos e não merecem nem
almejam o perdão. Estão irremediavelmente sós e condenados a viver suas tragédias sem remissão. O vazio e a solidão
são temas recorrentes na escrita elviriana, como aponta o
trecho de Por escrito (2014):
Então, o que tomo nota no papelzinho é na verdade
uma ausência de uma ausência (...) sei por que tomo
nota das ausências, eu sei. É isso, isso aqui que
escrevo. É uma questão do que está na nossa frente e
nem notamos, o que está ausente mas presente. Qual
dos ontens será o amanhã.

A autora não permite o encontro nem a continuidade dos
laços humanos. Esses são frágeis e não resistem à análise
inclemente que ela elabora com objetividade e indiferença.
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É que a autora sofreu tanto quanto seus personagens, como
afirmou em diversas entrevistas ao longo da sua carreira.
Teve uma infância desprotegida, uma juventude desassistida
e uma vida adulta marcada por traumas que experimentou ou
presenciou.
O universo das pessoas “não convencionais” que conheceu e das “situações ameaçadoras” que enfrentou é retratado
nos romances de Elvira. Não há uma reta à frente, só curvas
fechadas e perigosas, como escreve em Como se estivéssemos
em palimpsesto de putas (2016):
Linhas retas só parecem retas quando vistas de mais
perto do que deveriam. Qualquer um, de binóculo
em outro universo, saberia que são curvas. Que
transgridem.

Vejo Lola dentro do
Volkswagen marrom,
ao lado de João. Ela
está toda contente,
sem saber que é tão
desprezada quanto o
Volkswagen marrom
que ela acha legalzinho.
Ela não sabe de nada,
não nota. Mentira, nota.

Transgredir: é isso que faz Elvira Vigna no
texto repleto de descrença e ironia. A felicidade não existe. Não há saída para o sofrimento. Estamos condenados a escrever e
reescrever nossa história, sempre deixando
indícios do que ocorreu no dia anterior. Vivemos todos em um palimpsesto inconsciente e
avassalador. Não há esperança.

É com pessimismo que emergimos de um
livro de Elvira, cheio de fracassos, de violências, de relações frágeis, mas é também
com a sensação de ter feito um mergulho
no poço mais profundo, de onde nunca se
sai o mesmo. Destaca o escritor e tradutor
Antônio Xerxenesky, especialista na obra de
Obra: Como se estivéssemos em
Elvira Vigna, em matéria no Nexo Jornal: “(...)
palimpsesto de putas (2016)
a ironia brutal, violenta, que se constrói palavra a palavra. (...) O universo de Elvira não
tem leite quentinho servido pela avó, não tem conforto,
não tem ilusões. Seus romances são pedradas pontiagudas
miradas na cabeça”.
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Elvira Maria Vigna Lehmann nasceu no Rio de Janeiro,
em 29 de setembro de 1947. Tem uma voz única na literatura
brasileira e mundial. Seu estilo é original, inconfundível.
É espontâneo, verdadeiro e, sobretudo, sincero. Ela não admitia “cerquinhas”, gostava de viver solta, de escrever solto. Não
segue regras petrificadas na confecção do texto. Abusa de repetições, contrariando as normas do bom fazer literário. Resultava disso uma prosa enérgica, inquietante e, no início, difícil
de ser compreendida. Escrevia “esquisito”, conforme disse
repetidamente em palestras e entrevistas. Tinha o senso de
humor afiado e usava as frases curtas para falar de sentimentos perturbadores. A forma era apenas o meio de dizer o que
queria dizer. Ela nunca a colocou em primeiro lugar. Este é da
emoção, do contato. É preciso uma “presença emocional total”
de quem escreve. Por outro lado, o leitor é coautor – isso é
importante para a escritora.
Era uma artista de múltiplos talentos, os quais cultivou com
modéstia e determinação. Além de escritora premiadíssima,
era ilustradora, artista plástica, desenhista, tradutora, ensaísta, jornalista e editora. Formou-se em Literatura pela Universidade de Nancy, na França, e era mestra em Comunicação
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Sua paixão era a literatura, apesar de considerá-la “árdua”, enquanto o desenho e a pintura eram
Atuou em grandes
lúdicos.

jornais como
Conta Elvira que entrou na literatura “pela
O Globo, Folha de
porta dos fundos”. Teve algumas editoras
S.Paulo e Jornal do
que vieram à falência, como a Bonde, e
Brasil, escrevendo
fundou também a revista de literatura marartigos sobre arte
ginal A Pomba. Em 2016, em parceria com o
marido, Roberto Lehmann, e com os filhos
contemporânea.
Carolina e David, fundou a editora Uva Limão,
especializada em textos acadêmicos. O contato
com o meio literário a incentivou a escrever. Começou escrevendo e ilustrando livros infantis, segundo
ela, na tentativa de conversar com seus filhos. Não tinha a
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menor intenção de entrar no mundo da escrita. Nunca se definiu como escritora – apenas escrevia.
Foi duas vezes vencedora do Prêmio Jabuti na categoria
Infantil: em 1980, pelo livro Lã de umbigo, publicado em 1979,
e em 2013, na categoria Ilustração, pelo livro Primeira
palavra, do brasiliense Tino Freitas, publicado no
ano anterior. Na década de 70, criou seu personagem infantil mais famoso: Asdrúbal, o TerAlém dos romances
rível. O primeiro livro sobre Asdrúbal, que
e dos livros infantis,
ela também ilustrou, se desdobrou em três,
escreveu contos e
culminando em O triste fim de Asdrúbal, o Terensaios sobre arte e
rível. É a história de um monstro amarelo
literatura.
que odeia borboletas e que tem uma barata de
estimação. Ele tenta, de forma desastrada, praticar monstruosidades, mas não consegue. É um
monstro “simpático”.
Seu primeiro livro voltado para o público adulto foi
o romance Sete anos e um dia, em 1988. A estreia foi seguida
de longo silêncio da autora. Nesse período, ela se dedicou ao
jornalismo. Atuou em grandes jornais como O Globo, Folha
de S.Paulo e Jornal do Brasil, escrevendo artigos sobre arte
contemporânea. Um detalhe curioso dessa época é a coluna
“Morrendo de rir, minha vida de intelectual”, que mantinha
na revista Pessoa. São crônicas deliciosas sobre o convívio
no meio literário e que mostram a face bem-humorada da
escritora. O romance O assassinato de Bebê Martê, de 1997, já
revela o presente incerto que faz parte de todas as suas obras.
A partir daí, passou a publicar um livro a cada dois anos.
Elvira tem dez romances publicados, entre outros livros,
e deixou três inéditos. Recebeu prêmios importantes. Às seis
em ponto (1988) venceu o Prêmio Cidade de Belo Horizonte de
Melhor Romance; Nada a dizer (2010) foi o vitorioso da categoria Ficção da Academia Brasileira de Letras, além de ter sido
finalista do Prêmio Portugal Telecom; Como se estivéssemos em
palimpsesto de putas (2016) venceu o prêmio Melhor Romance
de 2016 da Associação Paulista de Críticos de Arte; O que deu
para fazer em matéria de história de amor (2012) foi finalista
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do Prêmio São Paulo e do Prêmio Jabuti; e Por escrito (2014)
ficou em segundo lugar no Prêmio Oceanos e foi finalista do
Prêmio Rio.
Alguns de seus livros foram traduzidos
para o inglês, francês, espanhol e alemão. Em
2018, A um passo foi reimpresso pela Companhia das Letras. Em 2019, o livro inédito
de contos Kafkianas, composto de 29 recontos de clássicos do autor tcheco Franz Kafka,
foi publicado e recebeu o Prêmio Clarice
Lispector (Prêmios Literários da Fundação
Biblioteca Nacional). Além dos romances e
dos livros infantis, escreveu contos e ensaios
sobre arte e literatura.
Esses são os fatos. Mas não, como diria
Elvira, para quem o mais importante era
como vemos o fato, e não como ocorreu na
realidade. Como exemplo, ela cita o episódio
em que viu algo caindo de um prédio, e que
para ela poderia ser um sofá ou uma noiva –
ela nunca soube. No livro Por escrito (2014),
considerado uma de suas obras-primas – a
outra é Como se estivéssemos em palimpsesto de
putas (2016) –, quem cai de um prédio é a personagem Aleksandra, vestida de noiva, e que
comete suicídio após ter sido rejeitada pelo
noivo, Pedro. Isso afeta todos os envolvidos
na história, mas, no final, descobrimos que
Aleksandra foi assassinada.

Durante tanto tempo,
durante todo o tempo que
durou esse meu trabalho e
minhas viagens, e mesmo
antes, tive essa estratégia,
de sobrevivência. Uma
presença ausente, eu
sentada por eternidades
em cadeiras pré-moldadas
de aeroportos, deitada em
colchas pré-históricas de
hotéis baratos, eu lá e não
lá, eu parada ou a mil por
hora, no emparelhamento
possível com outros bólides
que vão, como eu, com
toda a firmeza, para lugar
nenhum, indiferentes.
Obra: Por escrito (2014)

As personagens de Elvira Vigna estão em lugares que não
são delas, estão de passagem, perdidas. Em trâmite, em trânsito. Valderez, a protagonista de Por escrito (2014), passa horas
em aeroportos, hotéis baratos e cidades no exterior para fugir
da realidade:
E vou contente, rápida, para o universo maravilhoso
das cadeiras pré-moldadas da sala de embarque,
onde tudo passa, nada fica.
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Elvira se baseia em coisas vividas. Usa apenas a memória,
não inventa nada, como ela própria afirmou inúmeras vezes.
Perguntada sobre suas influências literárias, ela confessava
ter obsessão por Camões e que o citou, sem aspas, no livro
Coisas que os homens não entendem (2002). Fora isso, ela respondia que tinha sido marcada não por autores, mas pelas
pessoas “interessantes” com as quais convivera.
Para Elvira, “A coisa mais importante é achar o narrador.
Uma vez encontrado, o livro está pronto, mesmo que não
tenha uma palavra escrita”. Afirmou isso em várias entrevistas e palestras, entre elas, no Programa Segundas Intenções,
da Biblioteca de São Paulo, realizado em 2016. O narrador é
o lugar de onde ela vê, de onde ela fala. Frequentemente, o
narrador não sabe qual é a história, e muitas vezes não consegue exercer seu papel, como é o caso de Nada a dizer (2010).
A história está recheada de indícios. O narrador tenta compreender os fatos enquanto fala sobre eles, o que põe em
xeque a relação narrador-leitor e leva este último à ilusão de
que conduz o texto.
Sobre o processo artístico, disse Elvira em entrevista ao
Programa Segundas Intenções: “As práticas, os processos literários são mil vezes mais revolucionários, mais profundos,
mais duradouros que qualquer bordão político. A exposição
da captação de uma realidade, processamento e devolução de
um espelho do futuro. É isso o processo artístico. Não muda
a realidade, mas mostra para onde ela vai... Já vale ouro”.
Nesse programa, ela afirmou também que seu livro preferido
era A um passo, publicado em 2004. A trama envolve diversos
narradores, cujas histórias se encontram somente no final,
como num quebra-cabeças. Segundo Elvira, era “um livro acadêmico, para estudiosos da literatura”, devido à complexidade
da narrativa.
No último livro publicado em vida, Como se estivéssemos
em palimpsesto de putas (2016), Elvira fala da relação de poder
entre homens e mulheres. A incessante busca do personagem João pelo prazer com garotas de programa leva ao fim do
casamento com Lola e, mais adiante, à morte:
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João, que não é que seja uma vida legal apesar de
ele ter feito programas com garotas de programa
sua vida inteira. Não apesar de. Porque. Sublinha o
porque. E eu sou capaz de entender isso. Porque tem
dessas coisas. Não é?

Todo dia João conta uma história à narradora sem nome,
num verdadeiro palimpsesto – pergaminho grego em que se
anotava o resultado da colheita, se apagava no dia seguinte e
se anotava de novo – de putas, em que os rastros, os indícios
da história anterior, são apenas parcialmente encobertos pela
nova narrativa:
Um rastro, um vestígio. E só. O vivido ficando para
trás, mas reaparecendo, como tinta que reaparece
quando outra é posta por cima sem o selante,
transpirando por cima da que lhe é posta em cima,
sempre e sempre. Mas aparecendo como vestígio.

As garotas que se sucedem na vida de João parecem não ter
existência real. A procura de um mundo imaginário sempre
resulta no reencontro de um mundo real impositivo e sem sentido. Mas as palavras continuam vindo à tona, as lembranças
afloram, a memória não se esgota. É o rastro do que foi,
mas não é mais. Conclui a narradora:
É a última. Vem por cima de todas as outras. Lola
incluída aí. Eu também. Nenhuma de nós de fato
com uma existência separada. Só traços sobrepostos,
confusos, não claros. Como se estivéssemos, todas
nós, num palimpsesto.

Elvira Vigna faleceu em São Paulo, em 10 de julho de 2017.
Seus feitos não cabem num espaço tão curto. Era uma escritora extraordinária, que nos legou uma obra refinada, e que
nunca deixou de escrever, apesar do câncer agressivo que
suportou durante cinco anos. Era uma romancista fascinante,
que desnudou e desvendou o intrigante palimpsesto da existência humana. “E pronto.”

122

Elvira Vigna

MINIBIOGRAFIA

Luci Afonso de Oliveira escreve desde antes de saber escrever. Um dia, pegou uma caneta verde e fez linhas e
círculos tortos no papel. Foi sua primeira crônica. Luci
nasceu em Araxá, MG, e veio ainda criança para Brasília.
É servidora aposentada da Câmara dos Deputados. Formou-se em Letras Português pela Universidade Católica de
Brasília. Publicou quatro livros de crônicas: Velhota, eu?
(2007), O guardião da manhã (2009), Senhora dos gatos (2012)
e Viagem ao sul de mim (2019). É membro da Academia de
Letras do Brasil (ALB-DF).

PARA SABER MAIS

ENTREVISTA. Segundas intenções, Bate papo com Elvira
Vigna. São Paulo: Biblioteca de São Paulo, 20 ago. 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-QWSvZhNGlY>. Acesso em: 20 mar. 2020.
LIMA, Juliana Domingos. Elvira Vigna em trechos escolhidos por
três conhecedores de sua obra. Nexo Jornal, 10 jul. 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/07/10/
Elvira-Vigna-em-trechos-escolhidos-por-tr%C3%AAs-conhecedores-de-sua-obra>. Acesso em 12 mar. 2020.
VIGNA, Elvira. Como se estivéssemos em palimpsesto de
putas. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
VIGNA, Elvira. Por escrito. São Paulo: Companhia das Letras,
2014.

ESCRITORAS BRASILEIRAS

123

Emília Freitas
Fantasia pioneira
texto Ana Lúcia Fernandes ilustração3 Fabrizia Posada

A escritora, militante feminista e
abolicionista Emília Freitas (Jaguaruna,
CE, 1855 – Manaus, AM, 1908) é pioneira
na literatura brasileira. Escreveu A rainha
do ignoto: romance psicológico (1899), o
primeiro romance de autoria feminina
publicado no Ceará e o primeiro do
gênero literário fantástico publicado no
Brasil. Sua obra, atemporal, tem sido
resgatada por pesquisadores, como a
professora Constância Lima Duarte.
A segunda edição do livro só foi reeditada
em 1980, pelo professor Otacílio Colares.
3 A ilustração é uma representação meramente criativa, pois não foram
encontradas imagens oficiais de Emília Freitas como recurso de inspiração.
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A

romancista, poeta e professora cearense Emília
Freitas fazia parte de um grupo seleto e politicamente expressivo de mulheres brasileiras vanguardistas, como Nísia Floresta, Júlia Lopes, Francisca Júlia,
Maria Tomásia Figueira Lima, Serafina Rosa Pontes,
entre outras, que atuavam de forma apaixonada,
no final do século XIX e início do século XX,
para mudar a ordem político-social brasileira e
Emília Freitas
modernizar o país aos moldes europeus. Atuafrequentou os
vam em salas de aulas, escreviam livros, declaprincipais círculos de
mavam poemas, participavam de reuniões,
intelectuais e políticos
agremiações, greves e manifestações sociais.

de Fortaleza e Manaus.
Emília Freitas nasceu em 11 de janeiro
de 1855 em Jaguaruana, distrito de Aracati,
cidade localizada nas proximidades do rio
Jaguaribe, no Ceará. Cresceu influenciada
pelos ideais abolicionistas e republicanos do
pai, o tenente-coronel Antônio José de Freitas,
conceituado político-liberal, e sob os cuidados de Maria
de Jesus Freitas, mãe dedicada, apoiadora e entusiasta do
marido.
Aos 14 anos, após o falecimento repentino do pai, mudou-se para Fortaleza. Lá estudou francês, inglês, geografia e aritmética, depois, cursou a Escola Normal e formou-se professora. Aos 18 anos começou a escrever contos e poemas para
os jornais da cidade. Com o falecimento da mãe, em 1892, foi
morar em Manaus, acompanhando o irmão, onde exerceu o
magistério no Instituto Benjamin Constant. Essa viagem foi
descrita na crônica Do Ceará ao Amazonas, publicada no Almanaque do Amazonas, edição de 1895:
Manáos, como o agiota, pensa nas transacções
da Bolça; nas emprezas lucrativas, nas grandes
navegações, e adormece calculando, para sonhar com
perdas e ganhos… A Fortaleza, como o pintor, o poeta
e o músico, ocupa-se em colorir as distrações com as
tintas do Íris, medir e rimar as aspirações com os vôos
rápidos da idéa, e fazer, com a escola do sentimento,
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uma partitura em tom menor. Afinal, Manáos é a
riqueza, a força, a seiva da vida, e a Fortaleza é a
formosura, a graça, a poesia, o amor!

Frequentou os principais círculos de intelectuais e políticos de Fortaleza e Manaus, foi uma “transgressora da ordem
estabelecida”, contestou convenções e valores tradicionais, recusou-se a seguir o modelo patriarcal e conservador
imposto. Suas ideias de insubmissão e de enfrentamento,
bem como as aspirações por igualdade, liberdade e fraternidade, eram incomuns e incompatíveis à mulher oitocentista,
criada e educada para ser esposa, mãe e dona de casa.
Quando se casou com o jornalista Arthunio Vieira, redator
do Jornal de Fortaleza, estava com mais de 40 anos, algo extremamente inusitado para a época, pois tradicionalmente, as
moças e os rapazes casavam-se antes dos 20 anos. Não tiveram
filhos. Adeptos da doutrina espírita de Alan Kardec, publicaram o primeiro jornal espírita do Ceará, Luz e Fé, e ela foi
cofundadora do grupo espírita de Maranguape, CE. Juntos,
levaram a tipografia às províncias longínquas da região
Norte na bacia Amazônica, onde publicaram vários jornais,
como o Progresso.
Emília Freitas teve uma vida agitada e muito rica em militância e conhecimento. Além do livro A rainha do ignoto
(1899), escreveu também O renegado (s/d), romance cujo registro se perdeu no tempo. Reuniu ainda, no livro Canções do lar
(1891), poemas publicados nos jornais da época ou declamados em eventos comemorativos e escolas de Fortaleza, com
temática abolicionista, de protesto e sobre o cotidiano social.
“A mãe escrava” (1877) e “Um quadro” (1878) fazem parte
dessa coletânea.
Escreveu artigos para jornais literários e políticos, como
O Lyrio e a Brisa e O Libertador, de Fortaleza, Amazonas Commercial e Revolução, de Belém. Traduziu contos, participou
ativamente das sociedades cearense e amazonense. Pregava
sobre a transformação revolucionária que a educação poderia
causar numa sociedade, eternizou em poesia sua luta contra a
ignorância, como assinala esta, publicada no jornal Pedro II,
em 1881:
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É dever nesta hora excelsa
Mostrar um sincero pasmo
Saudar com entusiasmo
O sublime pavilhão
Onde trabalha ufanosa
Como esta cruzada
Que se arroja denodada
Em busca da perfeição!!! (...)
Oh! Quando as priscas eras
Atuava a tirania
Todo o povo então jazia
Do saber inda na infância:
Hoje no século das luzes
Em toda parte, se ensina
A rasgar negra cortina
Da noite da ignorância.
E a oferenda preciosa
Dessa seiva imorredoura
Que ora a nação entesoura
Nos crânios diletos seus:
Com justiça, por direito
Igual ao filho do nobre
Recebe o aluno pobre
Francamente nos liceus
Educar na mocidade
A esperança coorte
É assegurar a sorte
Da futura geração!
É acender uma lâmpada
Nas trevas que envolvem a lama!
É tecer vívidas palmas
Com as flores da instrução.
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Abolicionista incansável, Emília Freitas participou da fundação da Sociedade das Cearenses Libertadoras – associação
feminina em prol da abolição da escravidão que se inspirava
na Sociedade Cearense Libertadora, fundada em 1880, entidade que serviu de modelo abolicionista para todas as províncias do Império, influenciando abolicionistas históricos como
José do Patrocínio e Joaquim Nabuco. O jornal O Libertador,
para o qual Emília Freitas escrevia, era o principal meio de
atuação da Sociedade Cearense Libertadora junto à comunidade cearense.
Em sessão solene de instalação da Sociedade das Cearenses
Libertadoras, Emília foi à tribuna e fez um discurso entusiasmado e vibrante. Ao iniciar sua fala, pediu desculpas por sua
ousadia em discursar em público, isso era uma formalidade
necessária para justificar a ruptura com os padrões sociais de
comportamento das mulheres da época. O discurso é transcrito no jornal O Libertador de 10 de janeiro de 1883: “Antes de
manifestar as minhas ideias, peço desculpas à ilustre Sociedade Cearense Libertadora para aquela que sem títulos ou conhecimentos que a recomendem, vem
felicitá-la pela primeira vitória alcançada na
ditosa vila do Aracape. Depois imploro ainda
permissão para à sombra de sua bandeira,
aliar os meus esforços aos destas distinAbolicionista
tas e humanitárias senhoras (...). Neste
incansável, Emília
momento é com verdadeiro prazer que
Freitas participou da
pronuncio o nome de Exma. Sra. Maria
fundação da Sociedade
Tomásia Figueira Lima e de suas dignas
das Cearenses
consócias. Como na França a admirável
Libertadoras.
Roland ia às grades d’um cárcere animar os desventurados republicanos, elas hoje nos animam a
trabalhar na grande obra que edifica a humanidade...”.
(SILVA, Ms. Régia Agostinho da, 2010.)
A escrita de Emília Freitas foi notoriamente influenciada
por pensadores e autores oitocentistas e por toda a ebulição
sociológica, tecnológica, científica, política e cultural que
aconteceu naquela época. Livros como Iracema, de José de
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Alencar, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, A cabana do pai
Tomás, de Harriett Stowe, Páginas de uma vida obscura, de
Nísia Floresta, e Lésbia, de Maria Benedita Bormann, entre
outras obras de renomados escritores que
povoavam sua biblioteca, foram essenciais — E tu não és feliz? — perguntou
para sua formação como escritora.
Carlotinha, ingenuamente.
A rainha do ignoto: romance psicológico
(1899) foi pioneiro no gênero da literatura
fantástica e de ficção científica no Brasil.
Com um título insólito, que enfatiza o indeterminismo, o obscuro, o desconhecido, o
romance apresenta uma história repleta de
aspectos autobiográficos, psicológicos, esotéricos, mitológicos, assombrosos e inquietantes da natureza humana e traz particularidades que afetavam o imaginário coletivo,
baseadas nas lendas regionais, com diálogos
espiritualistas sobre carma e lei do eterno
retorno.

O livro não agradou à crítica literária e
não teve boa repercussão entre os leitores
da época, familiarizados com literatura
romântica, realista, naturalista ou com
poemas simbolistas. Intuindo que sua obra
não seria bem recebida, Emília alerta o
leitor sobre o teor do romance nas primeiras páginas do livro:

— A felicidade, minha amiga,
não existe em parte alguma
da Terra. Não é absoluta nem
relativa. É simplesmente uma
ligeira consequência da infância
e da adolescência, assim como
o delírio é proveniente da febre.
Na mocidade, ela começa
a evaporar-se como essas
brilhantes gotas de orvalho
que pela manhã tremulam nos
cálices das flores e, à tarde,
desaparecem sugadas pelos raios
do sol. Na idade da razão, já ela
não vive; fugiu com os sonhos e
ilusões dos primeiros anos.
Obra: A rainha do ignoto: romance
psicológico (1899)

Ao leitor. Meu livro não tem padrinho, assim como
não teve molde. Tem a feição que lhe é própria, sem
atavios emprestados do pedantismo charlatão. Não
é, tampouco, o conjunto das impressões recebidas
nos salões, nos jardins, nos teatros e nas ruas das
grandes cidades, porque foi escrito na solidão
absoluta das margens do Rio Negro, entre as paredes
desguarnecidas de uma escola de subúrbio; é,
antes, a cogitação íntima de um espírito observador
e concentrado, (que dentro dos limites de sua
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ignorância) procurou, em uma coleção de fatos
triviais, estudar a alma da mulher, sempre sensível e
muitas vezes fantasiosa...

A rainha do ignoto é uma obra peculiar, progressista, uma
aventura fantástica, fictícia, protagonizada por uma mulher
misteriosa que rompe com o status quo e cria uma sociedade
secreta, utopicamente feminina, formada por mulheres
independentes, letradas, corajosas, qualificadas, destemidas,
generosas, piedosas e autossuficientes. Personagens femininas que lutavam por direitos humanos, pela abolição da
escravidão, que libertavam as mulheres subjugadas, humilhadas, enganadas, abandonadas e violentadas pelos homens,
recrutando-as e treinando-as para serem paladinas, defensoras dos fracos e oprimidos:
Irmãs na fé, irmãs no desterro, a soberana do Ignoto, a
musa do Nevoeiro vos faz saber que a sessão de hoje
não é ordinária, adstrita às cerimônias da lei, é uma
sessão livre, extraordinária, na qual ela deseja dizer
algumas palavras a muitas de suas paladinas. Dentro
de três dias partiremos para os assaltos do bem,
vamos guerrear a injustiça, proteger o fraco contra
o forte, entrar nos cárceres para curar os enfermos,
lançar-nos às ondas para salvar os náufragos e atirarnos aos incêndios para lhes arrebatar as vítimas!
Quem não estiver pronta para perder a vida pela fé
jurada pode assinar seu nome no livro da covardia.

A história sucede em Passagem das Pedras, uma cidadezinha do interior nordestino. Uma dúvida permeia o imaginário
dos moradores da cidade, uma mulher mascarada, uma
rainha misteriosa, uma aparição assombrosa, a qual apelidaram de Funesta, é anjo ou demônio? Para tentar decifrar o enigma, Edmundo, moço intelectual recém-chegado
da Europa e cobiçado pelas beldades da cidade, ajudado por
Probo, personagem que representa o patriarcado hegemônico, se disfarça de Odete, paladina da rainha, e consegue
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entrar secretamente na Ilha do Nevoeiro, onde a sociedade
secreta está assentada e camuflada por uma técnica de hipnose coletiva, que lhe dá a forma de um intenso nevoeiro.
O bom moço, perplexo, se depara com uma
sociedade matriarcal extremamente avançada,
cuja heroína liberta escravos, salva e resgata
os oprimidos e os injustiçados, dando-lhes a
oportunidade de viverem em uma realidade
paralela, numa sociedade justa, livre e
igualitária, governada por uma rainha republicana e hierarquicamente organizada por
mulheres. Disfarçado de paladina, Edmundo
também testemunha momentos de fragilidade
da rainha do ignoto, angústias femininas, dúvidas
existenciais, questionamentos filosóficos sobre os
valores humanos e incertezas sobre sua luta inglória
por uma sociedade justa:

A rainha do ignoto
(1899) é protagonizada
por uma mulher
misteriosa que cria uma
sociedade secreta,
utopicamente
feminina.

Ela sim mergulhava no oceano humano como
um infusório no fundo do mar, trabalhando para
formar um continente. (...) É das trevas que se
pode contemplar a luz. (...) E acenando com o
lenço para o mar que bramia a seus pés, parecia
a estátua da saudade. Tomou o bote e cobriu
o rosto com as mãos. Estava em um desses
momentos terríveis da vida, cheia de alternativas
nervosas. E assim chegou ao Ignoto.

A literatura feminina no Brasil sofreu uma espécie de
apagamento, e muitas escritoras, a exemplo de Emília
Freitas, foram completamente esquecidas por quase um
século. Algumas iniciativas, como o Seminário Regional
sobre a Mulher na Literatura (SC, 1985), o Grupo de Trabalho Mulher na Literatura (ANPOLL, 1986) e a fundação da
Editora Mulheres (SC, 1995-2015, por Zahidé Muzart), promoveram o resgate e a reedição de obras literárias de escritoras brasileiras do século XIX e início do XX, dando mais
visibilidade a suas biografias e obras.
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O gênero literário fantástico e de ficção científica, do qual
Emília Freitas foi precursora no Brasil, tem bastante expressão na literatura atual, a exemplo do romance distópico The
handmaid’s tale, da escritora canadense Margaret Atwood
(1985), intitulado no Brasil de O conto da aia, e das narrativas
de escritoras brasileiras como Márcia Medeiros, autora de
A Idade Média narrada por um vampiro (2018), e Nikelen Witter,
autora de Territórios invisíveis, livro finalista do Prêmio Argos
de melhor romance fantástico em 2013, que retrata em suas
obras a mulher rompendo e superando a barreira do preconceito sociocultural que ainda existe no país.
Emília Freitas faleceu em 18 de outubro de 1908 em
Manaus, logo após a morte do marido. A história e o ativismo da escritora inspiram e encorajam a luta por uma
sociedade justa, fraterna, livre de preconceitos e com igualdade de direitos.
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Fernanda Young
É impossível passar incólume
texto Adriana Magalhães Alves de Melo ilustração Fabrizia Posada

A escritora, apresentadora de TV e atriz
Fernanda Young (Niterói, RJ, 1970 –
Paraisópolis, MG, 2019) publicou seu
primeiro livro, Vergonha dos pés, em 1996.
Assinou o roteiro de programas de grande
visibilidade na TV, como Os Normais.
Apresentou os programas Saia Justa e
Irritando Fernanda Young. Morreu em
2019, aos 49 anos, após uma crise severa
de asma. Ganhou postumamente o prêmio
Jabuti na categoria Crônica pelo livro Pós-F:
para além do masculino e do feminino.
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E

ste é um texto sobre uma escritora. Não apenas uma
escritora, mas uma roteirista, uma apresentadora
de TV, uma atriz, que morreu aos 49 anos. Para mim,
Fernanda Young não se encaixa em nenhum rótulo. Talvez
por isso mesmo ela tenha tantos. Desconcertante, controversa, peculiar, inquieta, irreverente, anárquica, ácida e sincera. Adicione aqui os atributos que achar adequados.
Fernanda Young conseguia mesclar doçura com um visual
aparentemente agressivo, linguagem às vezes muito ferina,
mas sem ter aquela agressividade gratuita: todas as frases eram
justificadas. E bem recheadas de palavrões. Confesso que,
antes de sua morte, eu nunca tinha lido um livro de Fernanda
Young, mas sabia quem ela era pelos programas de TV.
Fernanda Maria Young de Carvalho Machado nasceu em
Niterói, RJ, em 1970, e só concluiu o ensino médio por supletivo. Cursou duas faculdades, Letras e Jornalismo Rádio/TV,
mas não chegou a concluir nenhuma delas. Em 1993, Fernanda
Young se casou com o escritor e roteirista Alexandre Machado
e tiveram quatro filhos: as gêmeas Cecília Madonna e Estela
May, e depois Catarina Lakshimi, e John Gopala.
Com apenas 25 anos, estreou como roteirista de TV na Rede
Globo, com o seriado A Comédia da Vida Privada. O marido
foi seu parceiro em diversos trabalhos, como nas séries
Os Normais, Minha Nada Mole Vida e Shippados, por exemplo. O seriado humorístico Os Normais (2001) foi um grande
sucesso da Rede Globo, que inclusive virou filme em 2003,
com sequência em 2009. Quem não se lembra das loucuras
inusitadas do casal de classe média Vani e Rui, interpretados
pelos atores Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães? Foi
acumulando roteiros de TV e virou apresentadora de programas como o Saia Justa e o Irritando Fernanda Young, no canal
a cabo GNT.
Fernanda foi indicada ao Emmy Internacional de melhor
comédia por duas vezes, pelos seriados Separação?! (Rede
Globo, 2010) e Como Aproveitar o Fim do Mundo (Rede Globo,
2012). Separação?! fala de um casal que não se suporta mais
e fica adiando a separação. Em Como Aproveitar o Fim do
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Mundo, a personagem principal se vê diante da possibilidade
de o mundo acabar e decide aproveitar para resolver tudo
que não conseguiu ao longo da vida, como ideias vingativas e
aventuras sexuais.

Em suas obras,
Young critica
a forma como a
sociedade enxerga
a mulher.

Mas Fernanda Young gostava mesmo era de ser chamada de escritora. Aos 17 anos, escreveu seu primeiro livro, Posso pedir perdão, só não posso deixar
de pecar, que ela nunca viu publicado. Pouco
antes de morrer, Fernanda trabalhava nesse
livro, que foi publicado após a sua morte, em
2019, com os textos datilografados no original, pela Ed. LeYa.

Em 1996, lançou seu primeiro romance,
Vergonha dos pés, cuja protagonista é a solitária Ana, que sonha ser escritora e decide
abandonar a faculdade para se dedicar ao primeiro livro. Mesmo sem conhecer Fernanda Young
pessoalmente, é possível enxergar a escritora nas histórias e
reflexões de Ana.
O texto de Fernanda Young é muito fluido. Histórias recheadas de questionamentos. Na verdade, acho que os livros de
Fernanda Young são questionamentos recheados de histórias.
De boas histórias!
O romance seguinte, A sombra das vossas asas (1997), mereceu uma dissertação de mestrado, por Marta Maria Bastos.
No Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem
da Universidade Federal de Goiás, campus Catalão, em 2014,
ela escreveu: “A mulher (trans) formada na ficção de Fernanda Young”. A dissertação é o estudo do corpo, do erotismo e da identidade nesse livro em que a personagem
principal não se enquadra nos padrões estéticos ditados pela
moda e recorre a intervenções cirúrgicas, o que lhe traz uma
crise de identidade.
Aliás, a questão do feminino, a forma como a mulher se
enxerga, o que a sociedade espera da imagem da mulher são
uma constante nos livros e nas palavras de Fernanda Young.
Suas personagens geralmente estão submersas no conflito do
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corpo: sua imagem + questões psicológicas + o que é esperado
das mulheres pela sociedade.
Fernanda Young bate nessa tecla também em Tudo que você
não soube (2007), e escreve a seguinte crítica sobre a forma
como a mulher é enxergada em nossa cultura:
Brasil, um país onde a mulher, além da
obrigação de ser bonita, tem a obrigação
de ser a dona da alegria. Aqui, mulher tem
que fazer comida e fazer charme. Tem que
ter coragem e bunda. Tem que saber
sambar e saber o seu lugar.

A questão da
depressão está
presente em
algumas de suas
obras, como no
romance Aritmética
(2004).

O livro, muito contundente, é uma carta
que uma filha escreve para seu pai moribundo. Ela deseja desesperadamente contar
todos os detalhes sórdidos de sua vida, depois
de um relacionamento que só trouxe tragédias
e traumas. Nessa conversa recheada de sinceridade dolorosa, não se pode esperar nada piegas…
Pieguice não fazia parte do vocabulário de Fernanda
Young. E ela mostra toda a sua verdade difícil desde as
primeiras palavras do livro:

Isso aqui não é um diário, entendeu? Não foi escrito
aos pouquinhos, com o passar do tempo. É minha
história, contada de uma só vez, e sem grandes
considerações, já que eu soube que você está nas
últimas.

Fernanda Young tinha um problema crônico de depressão.
Chegou a tentar suicídio quando era mais jovem. Esse lado
doloroso de sua vida também fica bem retratado em vários
momentos de sua literatura, como nesta frase de Tudo que
você não soube:
Eu quero, mais do que tudo na vida, estar no mesmo
lugar das minhas sensações, mesmo as mais
tenebrosas.
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A questão da depressão está presente em outras obras, permeando os personagens, como no romance Aritmética (2004), em
que a autora retrata um entrelaçado de casos extraconjugais.
Elisa é capaz de completar a São Silvestre fazendo um
ótimo tempo, mas não consegue se amar por um só
centésimo de segundo. E isso é triste o suficiente para
fazer qualquer pessoa chorar.

A preocupação com o “fazer literário” é uma característica
marcante da obra de Fernanda Young. No livro Aritmética, ela
também passeia pela arte de criar literatura. Afirma:
É, ser um escritor é definitivamente uma maldição.
Vivencia-se algo que por motivos vários o inspira. Mas,
dessa inspiração para a transcrição desse algo, tudo
se perde, nomes são trocados, idades são falsificadas,
cidades são transferidas, sexos são mudados,
minúcias são ignoradas.

Diz ainda:
Um livro ficcional teria de ser estruturado num
mundo de mentiras brancas, onde as
ruas fossem cenários adequados para
personagens inventados, que viveriam
suas vidas de ilusão em harmonia
ortográfica.

Fernanda Young
publicou 15 livros em
pouco mais de 20
anos como escritora.

No livro A sombra de vossas asas (1997),
Fernanda Young traz mais reflexões literárias
e revela como a literatura é uma coisa visceral
para ela:
Fico pensando se faltasse em minha vida
a literatura. Imagino como eu estaria. Dizem

que, durante o sono, a mente seleciona aquilo que
é importante registrar do que irá para o lixo. Devo
sofrer algum tipo de insuficiência seletiva, uma

ESCRITORAS BRASILEIRAS

141

vez que minha cabeça está sempre transbordando
inutilidades. Escrevo romances por isso, para esvaziar
o cérebro, para xeretar a vida dos outros sem
atormentar ninguém.

Foram 15 livros, em pouco mais de 20
anos como escritora. Em cada um deles, há
ficção e também ref lexões inquietantes,
com pontos de convergência entre a vida
da autora e sua obra.
Mas os críticos nem sempre viam com
bons olhos a escritora que era apresentadora,
roteirista de TV e já tinha sido capa da revista
Playboy. Logo depois de ter posado nua pela
primeira vez na revista, em 2009, Fernanda
divulgou que já havia se arrependido de ter
feito o ensaio, mas ao mesmo tempo listou em
seu perfil numa rede social alguns dos motivos para fazer as fotos, como: “Salvar o erotismo das mãos da breguice; Em alguns lugares do mundo, mulheres ainda são obrigadas
a tampar seus corpos; Nos meus livros, eu
me exponho mil vezes mais; É a primeira vez
na história que a coelhinha da Playboy tem
8 romances publicados”. Em 2016, aos 46 anos,
posou nua novamente e disse numa entrevista à Revista QUEM em 2016: “Uma jovem
senhora de 46 anos, que está triste porque
sonhou demais, em um jardim real, tossindo
que nem louca, enquanto é fotografada nua.
Sim, nua. Amo ser fotografada nua”.

Foi quando caiu em minhas
mãos o livro Eu, Christiane F.,
13 anos, drogada e prostituída.
Uma leitura com prós e contras,
pedagogicamente falando. Os
contras, para mim, resumiram-se
numa estranha atração por tudo
aquilo.
O amor, o amor, o amor. Vá para
a puta que o pariu o amor. Todo
esse imperativo de amar é puro
masoquismo. De ser amado,
mero sadismo.
Todos têm o silêncio à sua
disposição, mas apenas os
artistas sabem usá-lo bem, ou
tão bem. Mozart, neste caso, o
faz como um quieto milagre de
perfeição.
E decido que o amor não deixará
de correr no meu sangue, em
hipótese alguma, enquanto o
assunto for filhos.

Em vez de considerarem esses aspectos
complementares na personalidade incansável chamada Fernanda Young, os críticos literários pareciam
considerar inconcebível a dicotomia. A impressão que se tem
é que a crítica, nos primeiros anos da carreira literária da
autora, não considerava Young “exatamente” uma escritora,
apesar da produção quase anual de livros.
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Ela se mostra ressentida com relação a isso em algumas
entrevistas. Disse que escritores estreantes e jovens não são
bem-vistos pela academia. São novas formas de produzir literatura com padrão literário diferente do conQuem disse que toda fruta faz cebido como normal, o que acaba afastando a
bem à saúde? Quem disse que crítica especializada, segundo ela própria.

todo assassino é malvado?
Quem disse que todas as mães
são boas?

Os paulistas são mais cultos,
por isso têm mais repertório
de designações. E, você sabe,
repertório é um troço perigoso
nas mãos dos tolos. Um imbecil
letrado é algo dantesco. Mil
vezes os imbecis ignorantes, mil
vezes os analfabetos.
Todo mundo vai fazer análise,
justamente para não olhar para a
pessoa ao lado e dizer: eu tenho
vontade de vomitar quando
escuto os teus passos.
Eu estou morrendo por
autoasfixia, ao sufocar essa
história toda dentro de mim. Já
que ninguém sabe quem eu sou.

O ícone Fernanda Young, entretanto,
aprendeu a sobrevoar acima da crítica. Ela
virou até mesmo tema de livro, em 2012.
No livro Quero ser Fernanda Young, o autor
Rômulo Zanotto conta a história de um aspirante a escritor apaixonado pela autora,
escrevendo uma obra em sua homenagem,
com um toque fanático (remetendo ao filme
quase homônimo de Spike Jonze, Quero ser
John Malkovich). A partir daí, mistura-se o que
é a obra dele ou dela, o que é pensamento ou
não. Zanotto realmente consegue escrever
com as peculiaridades literárias e de pensamento de Fernanda Young. Chega até mesmo
a confundir o leitor, que pode pensar: ela ou
ele escreveu isso?
O autor conversou com Fernanda durante
o processo. Ela recebeu o original e publicou um vídeo numa rede social, folheando
o livro em sua cama, e mostrando um “sim”
tatuado em suas pernas.

Fernanda tinha asma desde a infância, e
faleceu no dia 25 de agosto de 2019 por causa
de uma crise repentina. Ganhou postumaObra: Tudo que você não soube (2007)
mente o Jabuti, maior prêmio literário do
Brasil, na categoria Crônicas, em novembro
de 2019, pelo livro Pós-F: para além do masculino e do feminino. Sobre essa homenagem, sua filha Cecília escreveu em
postagem no Instagram: “Não acho que um prêmio desses
consiga medir a grandiosidade da obra dela, mas uma homenagem dessas em um momento que ainda está tudo tão frágil
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realmente me deixa muito feliz, e tenho certeza que ela teria
amado (só consigo imaginar os posts dela comemorando e
jogando na cara dos cafonas)”.
Eu costumo destacar no meu leitor kindle as frases preferidas dos livros digitais que leio. E nos livros de Fernanda
Young são inúmeras as frases que me marcaram. Uma, em
especial, do livro Tudo que você não soube, trouxe uma cumplicidade entre nós. Parece que foi escrita para mim:
Tenho lido muito, mas infelizmente esqueço a maioria
dos títulos. Esqueço os nomes dos autores. Ou não
relaciono o título com o autor. Se eu lesse menos, isso
não ocorreria. Mas confio no inconsciente. Ele trata de
guardar o que for útil e necessário.

Percebo que hoje em dia é cada vez mais comum essa
amnésia coletiva, mesmo em pessoas jovens. Mas, mesmo
que não lembremos uma única cena de determinado livro,
ele pode ter seu significado incorporado em nossa existência.
Entretanto, os livros que li de Fernanda Young não consigo
esquecer. Mesmo que sejam nas minhas anotações no kindle,
que uso como muletas para absorver periodicamente as
palavras contundentes da autora, as quais, para mim, fazem
muito sentido.
Se você quiser conhecer um pouco mais do pensamento
às vezes ferino dessa autora, leia algumas frases dela, que
você pode até escolher para pendurar na parede. Perceba
que você pode até mesmo detestar ou se ofender com algumas dessas ideias, mas certamente não vai ficar indiferente
a elas. No livro Tudo que você não soube, eu marquei simplesmente 64 trechos – alguns que, inclusive, editei e transcrevo
neste texto.
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Francisca Júlia
Muito além da Musa Impassível
texto Maria Amélia Elói ilustração Inara Régia Cardoso

A escritora, professora e tradutora paulista
Francisca Júlia (Eldorado, SP, 1871 – São
Paulo, SP, 1920), também conhecida como
Musa Impassível, destacou-se na poesia
brasileira, no final do século XIX, pelo
rigor parnasiano de seus versos. Escreveu
também belos poemas simbolistas e foi
uma das precursoras da literatura infantil
no país. Foi exaltada pela crítica literária
do entresséculos, mas, após sua morte,
ficou por muito tempo injustamente
apagada/esquecida. Suas principais obras
são Mármores (1895) e Esfinges (1903).
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Q

uando, nas aulas de literatura do ensino médio
(na época segundo grau), fui apresentada ao parnasianismo brasileiro, tive a chance de ler, escandir
e interpretar sonetos de Olavo Bilac, Raimundo Correia e
Alberto de Oliveira – os três autores consagrados que formam
a nossa máscula tríade parnasiana. E, mesmo quando estudei
Letras na universidade, fui levada a crer que não havia existido no país, no final do século XIX, nenhuma poeta brasileira
à altura dos três.
Mais recentemente, no entanto, deparei com novos estudos
literários e iniciativas feministas e descobri que a nossa historiografia e a nossa crítica literária haviam esquecido, ignorado e/ou apagado muitas de nossas escritoras e suas obras,
dentre elas uma poeta paulista que ficou bastante famosa no
final dos Oitocentos e início do século XX. Para minha alegria e surpresa, fiquei sabendo da existência de Francisca
Júlia, que vários especialistas consideram a mais autêntica
representante do Parnasianismo de padrão francês no Brasil,
a mais parnasiana dos nossos parnasianos. Como deixaram essa escritora maraSanta Maria, iluminai
vilhosa ser assim sequestrada dos livros
didáticos, dos cadernos culturais, da academia, das editoras e das bibliotecas? Que A estrada aspérrima
sacrilégio!

que

trilho:

Francisca Júlia alcançou reconhecimento em vida provavelmente porque
Ah! por amor de vosso Filho!
escrevia “como homem”, de forma impassível, e não sobre “subjetivismos e frivoAh, por amor de vosso Pai!
lidades de mulheres”. Cumpriu à risca
as regras do culto à forma, da arte pela (...)
arte, da objetividade e impessoalidade,
da temática greco-romana e da metrifica- Obra: Mármores (1895) Poema: Prece
ção rigorosa – características do parnasianismo. Mas o mais incrível é que ela foi muito além e não
se limitou às amarras de uma escola literária: perspicaz e
versátil, criou também belos poemas místicos, com essência
decadentista e simbolista. Publicou apenas quatro livros, uma
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obra razoavelmente pequena, mas deveras requintada e consistente, que merece ser desfrutada pelo grande público.
Francisca Júlia da Silva nasceu e passou a primeira infância no sul do estado de São Paulo, na cidade de Xiririca,
atualmente denominada Eldorado. Não há muitos detalhes sobre a biografia da grande sonetista, e alguns
dos dados disponíveis são controversos. A BiblioFrancisca
teca Nacional, bem como alguns dicionários e
Júlia alcançou
enciclopédias, dizem que a escritora nasceu no
reconhecimento em
ano de 1874. Mas, de acordo com o poeta Júlio
vida provavelmente
César da Silva, irmão de Francisca Júlia, a data
porque escrevia
de nascimento dela foi, na verdade, 31 de
“como homem”, de
agosto de 1871.

forma impassível, e não
sobre “subjetivismos
e frivolidades de
mulheres”.

Quando a menina tinha oito anos de idade,
a família se mudou para São Paulo capital,
pois a mãe fazia questão de dar aos filhos uma
educação de qualidade. Francisca aprendeu as
primeiras letras e as prendas domésticas com a
mãe (professora) e aprendeu a amar a língua portuguesa com o pai (advogado). Ainda adolescente, já escrevia
belos versos, demonstrando vocação literária precoce.
Sua estreia nas páginas de jornais se deu em 1891, com
a publicação do soneto “Quadro incompleto” nO Estado de
S.Paulo. As primeiras críticas não lhe foram favoráveis.
O escritor Severiano de Rezende assim recomendou à iniciante: “Minha senhora, há ocupações mais úteis, dedique-se
aos trabalhos de agulha” (ALMEIDA, 2015). Mas Francisca Júlia
não se deixou abater e persistiu no ofício, burilando poemas
cada vez mais exatos e tentando ganhar espaço naquele meio
excludente, preconceituoso, misógino. Conseguiu publicar,
a partir de 1892, no Correio Paulistano, no Diário Popular e em
periódicos cariocas, como O Álbum, A Semana e outros.
Conta-se que o jornalista João Ribeiro, um dos grandes
críticos literários da época, ao ler o soneto “Musa impassível” nas páginas de A Semana, em 1893, ficou admirado com
a perfeição do poema, tendo duvidado que havia sido escrito
por mulher. Questionou se o uso do pseudônimo feminino
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não teria sido brincadeira de Raimundo Correia, Olavo Bilac
ou Alberto de Oliveira. Esclarecida a verdade sobre a autoria,
Francisca Júlia tornou-se conhecida e admirada e, aos vinte e
poucos anos, já havia consolidado, nas rodas culturais totalmente dominadas por homens, sua reputação de escritora de
frieza clássica. Para reparar o erro, João Ribeiro fez questão
de prefaciar e divulgar o primeiro livro de Francisca Júlia,
intitulado Mármores, publicado em 1895.
A obra reuniu 36 poemas de Francisca Júlia, três poemas
de Goethe e quatro poemas de Heine (os quais ela traduziu do
alemão por via francesa), e foi calorosamente recebida por
figuras intelectuais importantes da época. “O português de
Francisca Júlia é o mesmo antigo português, remoçado por
um banho maravilhoso de novidade e frescura” – celebrou
Olavo Bilac (ALMEIDA, 2015).
Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero
Luto jamais te afeie o cândido semblante!
Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e diante
De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.

Esta é a primeira estrofe do soneto “Musa impassível”, primeiro poema de Mármores. O último soneto do livro recebeu
o mesmo título e começa assim:
Ó Musa, cujo olhar de pedra, que não chora,
Gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca!
Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca,
Por esse grande espaço onde o impassível mora.

Esses dois sonetos famosos, que traduziram perfeitamente
os ideais parnasianos, deram a Francisca Júlia o apelido
de Musa Impassível, figura neutra diante de afetos e sentimentos, sem romantismos nem fragilidades. Assim ela se
firmou, perante a sociedade machista daquele Brasil recém-proclamado republicano, como uma poeta cerebral, que
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merecia respeito, uma vez que não escrevia “meros versos de
mulherzinha”.
Quando Esfinges foi publicado, em 1903, Francisca Júlia já
havia sido elogiada pelos escritores Coelho Neto, Vicente de
Carvalho, Araripe Júnior, Valentim Magalhães e Machado
de Assis, entre outros, e já era considerada a maior poetisa
brasileira – enquanto Júlia Lopes de Almeida era aclamada
como a maior prosadora do país. Esfinges é praticamente uma
republicação de Mármores, com alguns poemas incluídos
e outros suprimidos. De acordo com o pesquisador Danilo
Lôbo, talvez Francisca Júlia tenha mudado o título do livro
por ter compreendido, mais tarde, o duplo aspecto da obra,
que não era apenas impessoal, marmórea e parnasiana, mas
também continha poemas místicos, enigmáticos, religiosos e
filosóficos, mais próprios do simbolismo.
Ela não era fiel seguidora de nenhuma religião, mas estudava crenças cristãs, africanas e orientais e debatia temas
como corpo astral, reencarnação e mediunidade. Em 1908,
proferiu uma conferência, na Câmara Municipal de Itu, SP,
intitulada “A feitiçaria sob o ponto de vista cienPatas dianteiras no ar, tífico”. Há um núcleo espírita, com sede em
Porto Alegre, RS, chamado Francisca Júlia, e um
bocas livres dos freios,
hospital psiquiátrico Centro de Valorização da
Nuas, em grita, em ludo, Vida (CVV), com sede em São José dos Campos,
SP, que também leva o nome da autora. O CVV
entrecruzando as lanças, é uma entidade nacional criada na década de
Ei-las, garbosas vêm, na 1990 para prestar apoio emocional contra o
suicídio. Seus fundadores afirmam que foram
evolução das danças inspirados por mensagem que receberam do
Rudes, pompeando à luz a espírito da suicida Francisca Júlia, na qual ela se
colocava contrária à ação de tirar a própria vida.

brancura dos seios. (...)

Quando tinha 38 anos, a autora se casou com
Obra: Mármores (1895)
o telegrafista da Estrada de Ferro Central do
Poema: Dança de centauras
Brasil Filadelfo Edmundo Münster (menos culto
que ela), adicionou o sobrenome do marido
à assinatura e passou a viver dedicada ao lar. Não tiveram
filhos. Sabe-se pouco sobre sua vida íntima e doméstica, mas
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conta-se que, quando Filadelfo adoeceu de tuberculose, a
poeta ficou muito abalada e depressiva.
Em 1917, Francisca Júlia recebeu uma grande homenagem:
um grupo de poetas de São Paulo que a admirava organizou
uma sessão literária sobre ela e ofereceu seu busto à Academia Brasileira de Letras. Nessa época ela voltou a escrever
para a revista A Cigarra e prometeu um livro de poemas chamado Versos áureos, o qual infelizmente não foi publicado.
Em 31 de outubro de 1920, Filadelfo morreu, depois de
um longo tratamento. A poeta ficou arrasada com a perda do
marido e tomou uma dose exagerada de narcóticos. No dia
seguinte, quando abraçou o caixão do companheiro, morreu
subitamente, aos 49 anos. Os jornais da época divergiram
acerca da causa da morte da escritora. Hemorragia cerebral?
Tiro na cabeça? Overdose de entorpecentes? Foi mesmo suicídio? A tragédia causou grande comoção. Então a Musa
Impassível não era assim tão fria e inabalável como seus
poemas faziam crer?
Compareceram ao enterro vários dos futuros vanguardistas da Semana de Arte Moderna, como
Oswald de Andrade, Di Cavalcanti e Martins
Fontes. Para prestar uma homenagem póstuma
Compareceram
à grande poeta, eles se uniram a outros intelecao enterro vários
tuais, colecionadores de arte e deputados e solidos futuros
citaram ao governo de São Paulo a construção
vanguardistas da
de uma bela escultura, a ser colocada sobre
Semana de Arte
o túmulo de Francisca Júlia. O projeto logo
Moderna, como
se tornou lei, e o escultor ítalo-brasileiro
Oswald de Andrade,
Victor Brecheret, que na época era bolsista
Di Cavalcanti e
na França, foi incumbido de talhar o monuMartins Fontes.
mento. A obra foi inspirada nas figuras femininas fortes e sensuais que Francisca Júlia
pintou em seus poemas e esculpida em mármore
de Carrara, medindo quase três metros de altura e
pesando mais de três toneladas. Em 1923, a escultura
desembarcou no país e foi batizada por Menotti del Picchia de
“Musa Impassível”. Ornamentou o túmulo de Francisca Júlia,
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no Cemitério do Araçá, em São Paulo, por 83 anos. Mas, em
2006, a obra foi transferida para a Pinacoteca do estado de São
Paulo para ser restaurada e preservada. Foi colocada em seu
lugar, no cemitério, uma réplica de bronze.
Educadora idealista, Francisca Júlia foi cofundadora da revista Educação, em 1902, e uma das
pioneiras da literatura para crianças no país.
Educadora idealista,
Publicou dois livros nesse gênero: Livro da
infância (1899) e Alma infantil (1912), ambos
Francisca Júlia foi
com participação do irmão, Júlio César da
cofundadora da revista
Silva. Principalmente Alma infantil, que
Educação, em 1902, e
contém versos recitativos, monólogos, diáuma das pioneiras
logos,
hinos e comédias escolares, alcançou
da literatura para
grande sucesso, sendo divulgado nos colégios
crianças no país.
paulistas a partir de 1920. Os versos ternos, lúdicos, leves e bem-humorados trazem às crianças
mensagens de amor e respeito, com ensinamentos
morais de obediência aos pais e às professoras, gratidão
e temor a Deus, caridade com as pessoas mais velhas e mais
pobres e também com os animais. O poema “Voz dos animais” ensina aos pequenos leitores o nome dos sons emitidos
pelos bichos:
– O peru, em meio à bulha
De outras aves em concerto,
Como faz, de leque aberto?
– Grulha.
(...) Mas, escravos das paixões
Que os fazem bons ou ferozes,
Os homens têm suas vozes
Conforme as ocasiões.

Em 1961, o escritor Péricles Eugênio da Silva Ramos
lançou Poesias, uma coletânea póstuma de Francisca Júlia,
cuidadosamente organizada e apresentada por ele. Em
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2007, a historiadora Marcia Camargos publicou o livro
Musa Impassível: a poetisa Francisca Júlia no cinzel de Victor
Brecheret. Em 2015, Rosana Fernandes de Almeida concluiu a dissertação de mestrado A morte no cinzel de Victor
Brecheret: Musa Impassível, compilando estudos e trazendo
novidades interessantes acerca da vida e principalmente da
morte de Francisca Júlia, eternizada na mencionada escultura tumular. Esses trabalhos reavivaram o nome da autora
oitocentista, que andava bastante esquecido, e desvendaram
alguns aspectos de sua vida e obra, fomentando o interesse
de outros estudiosos.
De acordo com Jaqueline Ferreira Borges, que defendeu
dissertação de mestrado sobre a representação do feminino
na obra de Francisca Júlia, a Musa Impassível esteve à frente
de seu tempo e representou múltiplas facetas da mulher em
sua obra. Em alguns poemas, construiu um eu poético feminino forte, sensual e poderoso, que almeja a liberdade e
muitas vezes se sente ameaçado por monstros ou homens.
São deusas, figuras mitológicas em cenários gregos, mulheres nuas, insensíveis e místicas que dominam os próprios
corpos e até mesmo controlam o mar e o vento. A autora não
fez poesia política ou panfletária, não militou pelos direitos
das mulheres nem escreveu poesia erótica explícita, mas, nas
entrelinhas de seus poemas, é possível enxergar sua preocupação com a liberdade, com a independência feminina.
Hoje a obra de Francisca Júlia ainda não é conhecida
como merece, mas já está um pouco mais acessível aos leitores. É possível encontrar na internet grande parte de seus
poemas, além de estudos acadêmicos interessantes que
ajudam a compreender melhor a grandeza dessa poeta que foi
muito mais que seu próprio vulto de Musa Impassível.
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Gilka Machado
A Vênus ao espelho
texto Sandra Gomes Serra ilustração Inara Régia Cardoso

Gilka Machado (Rio de Janeiro, RJ,
1893 – Rio de Janeiro, RJ, 1980) foi a
primeira brasileira a publicar poesia
erótica no Brasil. Lançou cinco
livros: Cristais partidos (1916), Estados da
alma (1917), Mulher nua (1922), Meu glorioso
pecado (1928) e Sublimação (1938). Dentre
outras premiações, foi eleita a “maior
poetisa do Brasil”, em 1933, e recebeu o
prêmio Machado de Assis, da Academia
Brasileira de Letras, pela publicação do
volume de suas Poesias completas, em 1979.
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“G

ilka foi a primeira mulher nua da poesia brasileira... gostava de estar toda nua, completamente
exposta à volúpia do vento”. Assim se referiu
Carlos Drummond de Andrade à primeira poeta brasileira
que, no início do século XX, ousou falar do desejo feminino,
até então escondido pelas próprias mulheres, moldado pelos
homens e supervisionado duramente por uma sociedade
em que as meninas de “boa família” eram educadas para
serem mães dedicadas, boas esposas e donas de casa exemplares, sem direitos políticos, sem cidadania e sem voz, consideradas intelectualmente inferiores aos homens e incapazes de
aprender as ciências e as artes. Enquanto as autoras brasileiras
da época compunham poemas bem comportados, contemplativos e dedicados a um universo meramente espiritual, Gilka
Machado, de maneira desafiadora, escrevia versos eróticos!
Gilka da Costa de Melo Machado nasceu no Rio de Janeiro,
em 12 de março de 1893 – décadas antes de a mulher brasileira ter direito ao voto. As tias e a mãe, Theresa Costa, eram
atrizes de teatro e radioteatro, e o pai, Hortêncio Mello, poeta.
Na família materna, dois artistas de grande destaque na
época: o repentista Francisco Moniz Barreto e o violonista Francisco Pereira da Costa.
Em 1907, com 14 anos de idade, talvez influenEm 1907, com 14
ciada pela mãe, a quem considerava sua primeira
anos de idade, talvez
amiga, Gilka Machado se atreveu a inovar na
influenciada pela mãe,
poesia, e seus versos fluíam com muita naturalia quem considerava sua
dade. A menina Gilka estreou no mundo literário
primeira amiga, Gilka
já causando impacto: ganhou não só o primeiro
Machado se atreveu a
lugar num concurso de poesia de um renoinovar na poesia, e seus
mado jornal carioca, mas também o segundo
versos fluíam com muita
e o terceiro lugares! Usou pseudônimos para
naturalidade.
fazer as múltiplas inscrições. Na entrega
dos prêmios, os patrocinadores, boquiabertos, diante da jovem, entre o espanto e a
desconfiança: como poderia ela, com tão pouca
idade, ter escrito versos assim tão sensuais, dotados de
um erotismo até então não ousado pelas poucas escritoras da
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época? Mas, numa sociedade onde se cultivava a alienação
feminina nos campos político, intelectual e social, a crítica foi
impiedosa e a perseguiu por toda a carreira literária. A poeta
começava a sentir na pele e na alma a maldade, a discriminação e a hipocrisia social travestida de moral e bons costumes.
O soneto vencedor , “Noturnos VIII”, que causou alvoroço
na sociedade carioca, a ponto de um crítico famoso ter escrito
que estes deveriam ter sido feitos por uma “matrona imoral”,
transcrevo a seguir:
É noite. Paira no ar uma etérea magia;
nem uma asa transpõe o espaço ermo e calado;
e, o tear da amplidão, a Lua, do alto, fia
véus luminosos para o universal noivado.
Suponho ser a treva uma alcova sombria,
onde tudo repousa unido, acasalado.
A Lua tece, borda e para a Terra envia,
finos, fluidos filós, que a envolvem lado a lado.
Uma brisa sutil, úmida, fria, lassa,
erra de quando em quando. É uma noite de bodas
esta noite... há por tudo um sensual arrepio.
Sinto pelos no vento... É a Volúpia que passa,
flexuosa, a se roçar por sobre as cousas todas,
como uma gata errando em seu eterno cio.

Em 1910, às vésperas do Estado Novo, aos 17 anos, Gilka
participou das iniciativas para a fundação do Partido Republicano Feminino. Ainda em 1910 casou-se com o poeta, jornalista e crítico de arte Rodolfo Machado, com o qual teve
dois filhos, Hélio e Heros. Hélio faleceu ainda jovem e Heros,
também filha da arte e grandemente influenciada por Gilka,
na vida adulta foi reconhecida nacional e internacionalmente
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pela dança com coreografias próprias inspiradas na cultura
brasileira, nas quais incorporava dança clássica e elementos
culturais negros e indígenas.
A poeta ficou viúva muito cedo, aos 30
Eu sinto que nasci para o
anos. A marca da pobreza esteve presente
desde a infância, e após a viuvez tornou-se pecado, se é pecado,
ainda pior. As oportunidades de emprego
na Terra, amar o Amor;
eram escassas. Trabalhou como diarista
na Estrada de Ferro Central do Brasil, com anseios me atravessam,
um salário muito baixo. Depois, abriu uma
lado a lado,
pensão, sendo também a cozinheira. Ela
mesma disse em entrevistas que “muitos numa ternura que não
dos seus poemas foram escritos à beira do
posso expor.
fogão”. A desigualdade aí se escancara: na
sua pensão, Gilka Machado cozinhava para Obra: Poesias completas (2017)
muitos dos seus colegas de profissão, escrito- Poema: Reflexões
res e poetas que a frequentavam. A desvantagem era perversa. A mulher, para se manter como escritora,
precisava de defensores homens de algum status e importância e também de dinheiro para poder publicar. Ela não tinha
nem dinheiro nem tutor.
Alguns escritores deixaram de apoiar Gilka Machado por
medo de perder as leitoras que também censuravam os poemas
muito “avançados” da poetisa cujo erotismo está, sobretudo,
na sensualidade despertada pelos sentidos; no corpo cheio de
desejo, que pede para ser tocado, e no dar e receber prazer.
Há neles uma voluptuosidade sinestésica: o olfato, o paladar,
o olhar, o tato, os sons da natureza muitas vezes se misturam
e se diluem causando sensações corporais prazerosas, atmosferas de puro desejo ou de sonhos.
Gilka Machado ama a natureza e toda a vida que emana
dela. O desejo feminino em seus versos soa tão natural quanto
uma brisa a roçar nas folhas das árvores, o gosto e a textura
aveludada do pêssego, o vermelho carmim das rosas do quintal ou o perfume de um manacá, como podemos conferir
nestes versos do poema “Particularidades”:
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Tudo quanto é macio os meus ímpetos doma,
e flexuosa me torna e me torna felina.
Amo do pessegueiro a pubescente poma,
porque afagos de velo oferece e propina.
(...) Toco-a, palpo-a, acarinho o seu carnal contorno,
saboreio-a num beijo, evitando um ressabio,
como num lento olhar te osculo o lábio morno.
E que prazer o meu! que prazer insensato!
– pela vista comer-te o pêssego do lábio,
e o pêssego comer apenas pelo tato.

O desejo feminino tem a ver com liberdade, aquela em que
a mulher se realiza nela própria: liberdade de escolhas profissionais, afetivo-sexuais, comportamentais, dentre tantas
outras liberdades, que, mesmo não sendo absolutas, a conduzem a um autoconhecimento. A alma de Gilka Machado
era livre e certamente essa liberdade de espírito incomodava
tanto homens quanto mulheres cujos pensamentos e atitudes
eram presos a convenções sociais, como aquela em que cabia
ao homem a iniciativa do ato de conquistar uma mulher,
e não o contrário. As mulheres que o faziam acabavam por
adquirir reputação duvidosa.
No trecho do poema “Mal assomou à minha ansiosa vista”,
a mulher não quer apenas ser conquistada, quer a liberdade
de tomar a iniciativa, fazendo uso de suas múltiplas faces,
criando uma atmosfera sensual cujo desfecho é o prazer:
(...) Do teu amor à esplêndida conquista,
minha carne e minha alma são rivais:
far-me-ei a sempre inédita, a imprevista,
para que cada vez me queiras mais.
Feitas de sensações extraordinárias,
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aguardam-te em meu ser mulheres várias,
para teu gozo, para teu festim.
Serás como os sultões do velho oriente,
só meu, possuindo, simultaneamente,
as mulheres ideais que tenho em mim…

O erotismo literário de Gilka Machado, como toda
arte erótica, é subversivo. As palavras despertam o
desejo e a curiosidade, com a ousadia e a transgressão necessárias para que o prazer e o gozo sejam a arte
final. O poema “Lépida e leve” ilustra bem esta definição, no qual Gilka usa a ambiguidade – a palavra
“língua” tem duplo sentido –, criando uma atmosfera de amor sensual:
Língua do meu Amor velosa e doce,
que me convences de que sou frase,
que me contornas, que me vestes quase,

Embora seus poemas
apresentassem
um aspecto formal
– parnasianismo e
simbolismo –, o eu lírico
era livre das amarras
sociais, mas muitas
vezes mal interpretado
e confundido com sua
vida privada, gerando
hostilidades e
maledicências.

como se o corpo meu de ti vindo me fosse.
Língua que me cativas, que me enleias
os surtos de ave estranha,
em linhas longas de invisíveis teias,
de que és, há tanto, habilidosa aranha…
(…) Amo-te as sugestões gloriosas e funestas,
Amo-te como todas as mulheres
te amam, ó língua-lama, ó língua resplendor,
pela carne de som que à ideia emprestas
e pelas frases que proferes
nos silêncios de Amor!…

Gilka Machado, que sempre viveu entre artistas, sabia que
a arte não deve obedecer a padrões sociais ou conveniências.
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Embora seus poemas apresentassem um aspecto formal
– parnasianismo e simbolismo –, o eu lírico era livre das
amarras sociais, mas muitas vezes mal interpretado e confundido com sua vida privada, gerando hostilidades e maledicências. “Muitos acreditavam que ela fazia o que escrevia
nos poemas, que era a ‘messalina hedionda’ de seus versos,
colocando-a como um mau exemplo de mulher”, diz Jamyle
Rkain, organizadora da obra Gilka Machado: poesia completa,
que voltou a circular em 2017, após 24 anos fora do mercado. Como se não bastasse o machismo, para alguns críticos, Gilka, por ser “mulata”, tinha a “depravação vinda dos
negros”, expondo o pensamento racista e sexista da época, no
que diz respeito à sexualização da figura da mulher negra.
Publicou cinco livros – Cristais partidos (1916), Estados da
alma (1917), Mulher nua (1922), Meu glorioso pecado (1928)
e Sublimação (1938). Foi musa inspiradora de Nelson Rodrigues, elogiada por Lima Barreto, Carlos Drummond de
Andrade, Mário de Andrade, Osório Duque Estrada, Henrique
Pongetti e Jorge Amado, além de muitos outros escritores.
Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, inclusive o de Maior Poetisa do Brasil, em 1933, num concurso da
revista O Malho, com um júri de duzentos intelectuais, vencendo com grande margem de votos.

Recebeu vários
prêmios nacionais
e internacionais,
inclusive o de
Maior Poetisa do
Brasil, em 1933.

Olavo Bilac quis prefaciar seu primeiro livro. Ela
recusou, pois “queria se manter independente dos
homens, queria aparecer sem defesa, sem escudo”.
Foi convidada por Jorge Amado a participar da
eleição a uma cadeira na Academia Brasileira de
Letras, em 1977, mas declinou do convite. Estava
desiludida e cansada da vida literária, não da
poesia, mas do ambiente literário que tanto a hostilizou, tornando-a objeto de chacotas e de comentários maldosos e injustos.
Ganhou o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pela publicação do volume de suas Poesias
completas em 1979. A vida lhe pediu muita coragem e amor:
“Amei tanto a todos e a tudo que não sobrou amor para mim
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mesma”, escreveu em 1978. Cansada e desiludida do ambiente
literário que lhe foi tão hostil, Gilka Machado abandonou a
carreira precocemente, depois de 1938. A poeta faleceu no
Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1980.
O que os poetas fazem, senão ensinar a ver? “Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores”, escreveu
Alberto Caeiro, um dos heterônimos do poeta português
Fernando Pessoa. A poesia de Gilka Machado é uma bela
manifestação artística do desejo feminino. Como a Vênus ao
espelho – obra do pintor espanhol Diego Velázquez, que retrata
a deusa romana do amor, da beleza e da fertilidade totalmente
nua, de costas, sem adereços, olhando para si mesma
diante de um espelho segurado por Cupido, seu filho, que
encarna a paixão e o amor em todas as suas manifestações –,
a obra de Gilka Machado reflete a atração pela beleza, o amor
sensual, o prazer da carne e o desejo, tão natural como a vida e
a morte.
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Henriqueta Lisboa
Palavra afinada como instrumento
de vida
texto Júnia Malachias ilustração Isabela Dias Braga

A poeta, ensaísta, crítica literária,
tradutora e professora mineira
Henriqueta Lisboa (Lambari, MG, 1901 –
Belo Horizonte, MG, 1985) viveu por dez
anos no Rio de Janeiro, onde teve contato
com o modernismo. Lançou seu primeiro
livro aos 23 anos, Fogo fátuo. Em 1943,
publicou O menino poeta, dedicado ao
público infantil, e, em 1949, Flor da morte,
livro que a consagrou como poeta.
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T

ive a oportunidade de conhecer melhor a escritora
e tradutora Henriqueta Lisboa em Belo Horizonte,
quando visitei o Acervo de Escritores Mineiros no
Centro de Estudos Literários e Culturais (Celc) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde estão os espólios
intelectuais de Henriqueta, e também dos escritores mineiros Abgar Renault, Cyro dos Anjos, Murilo Rubião e Oswaldo
França Júnior. A poeta Henriqueta Lisboa residiu na capital mineira por cinquenta anos e lá veio a falecer, em 1985.
Quatro anos após sua morte, todo o seu acervo fora doado
para a universidade por sua sobrinha Abigail Lisboa, em
nome da família.
Percorri com calma o ambiente dedicado à poeta: mesa,
estantes, escrivaninha e máquina de datilografia em que trabalhava, primeira edição de livros autografados, obras raras
de escritores estrangeiros, correspondências, documentos,
fotografias, quadros, objetos pessoais. O espaço sobre a vida
de Henriqueta Lisboa fora ricamente montado, convidando o
visitante a um passeio por sua biografia. Comecei por ler seus
poemas, depois, ensaios e críticas literárias; em seguida, jornais e revistas com entrevistas e textos seus. Admirei as fotografias de sua vida pessoal e profissional – participação em
solenidades, premiações e eventos culturais, e em momentos íntimos com a família. Ela não se casara nem tivera
filhos, mas cultivou carinhosamente os laços familiares com
irmãos e sobrinhos.
Henriqueta Lisboa nasceu em 15 de julho de 1901 e viveu
toda a infância com seus pais e treze irmãos, em Lambari,
estância hidromineral na região da Serra da Mantiqueira,
no sul de Minas Gerais, entre o ar puro das montanhas e
as delícias da água mineral com propriedades medicinais.
Mas seu lugar predileto era mesmo a biblioteca de seu pai,
onde passava horas entretida com os livros. O pai, João de
Almeida Lisboa, era farmacêutico e político, e a mãe, dona
Maria Rita Vilhena Lisboa, fora sua grande incentivadora
nas artes e na cultura.

168

Henriqueta Lisboa

Pipa pinga
pinto pia.
Chuva clara
como o dia
– de cristal.
Passarinhos
campainhas
colherinhas
de metal.
Tamborila
tamborila
uma goteira
na lata. Está visto
que é só isto,
não preciso
de mais nada.
Obra: O menino poeta (1943)
Poema: Caixinha de música
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Henriqueta fez o curso normal como aluna interna do Colégio Sion de Campanha, cidade vizinha a Lambari, onde estudou os clássicos das línguas portuguesa e francesa. Em 1924,
mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, onde o pai fora
exercer o cargo de deputado federal. Na então capital, Henriqueta debruçou-se sobre o estudo da literatura e de outros
idiomas, tornando-se fluente em italiano, francês, inglês,
espanhol e alemão, o que lhe permitiu, mais tarde, dedicar-se
à tradução. Uma década depois, em 1935, mudaram-se para
Belo Horizonte, onde o pai fora eleito membro da Constituinte Mineira. De volta às Alterosas, Henriqueta Lisboa trabalhou como inspetora federal de ensino secundário e como
professora universitária, tendo lecionado Literatura Hispano-americana e Literatura Brasileira na PUC-MG, e História da
Literatura na UFMG.
Ela foi a primeira mulher a ser eleita para a Academia
Mineira de Letras (1963) e a primeira a ingressar no Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais (1958). Merecedora
de várias homenagens em vida e após sua morte, Henriqueta
Lisboa foi eternizada em uma estátua de bronze, inaugurada
em 2006, na praça da Savassi – um projeto do artista plástico
Léo Santana em homenagem aos talentos literários que marcaram a história da capital mineira. Dentre muitos prêmios,
medalhas, diplomas e honrarias, recebeu, pelo conjunto da
obra, os prêmios Brasília de Literatura (Fundação Cultural
do DF, 1971) e Machado de Assis (Academia Brasileira de
Letras, 1983).
Naquele dia em que visitei seu acervo, havia poucas pessoas na Sala Henriqueta Lisboa, a maioria estudantes e professores, alguns vindos do exterior. Demonstravam estar
impressionados com as obras raras da biblioteca pessoal de
Henriqueta, fato que revelava sua preocupação em manter-se atualizada como escritora, crítica e, especialmente, como
tradutora e mediadora cultural. Na verdade, essa era uma
das características mais marcantes da escritora. Era uma leitora assídua e atenta dos poetas por ela traduzidos. Estudava
minuciosamente a técnica, a cultura e o texto, para escolher
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com precisão cada palavra a ser traduzida, agregando à peça a
riqueza da língua portuguesa.
Muitas vezes, correspondia-se e, quando possível,
encontrava-se pessoalmente com o autor, para que nada
escapasse ao texto traduzido. Foi assim com Gabriela
Mistral, escritora chilena que ganhou o prêmio
Nobel de Literatura em 1945. Ambas vivenciaram
os desafios enfrentados pelas mulheres escritoEm 1949, publicou
ras de seu tempo para merecerem respeito e o
aquele que a
reconhecimento de sua obra. Aproximaram-se
consagrou, seu livro
também pelo magistério, profissão que cabia às
mais importante de
mulheres da época e que as duas abraçavam.
poemas: Flor da morte,
A amizade que as uniu traduziu-se ainda na
pelo qual recebeu o
antologia Poemas escolhidos de Gabriela Mistral
Prêmio Othon Bezerra
(1969), organizado pela própria Henriqueta
de Mello da Academia
Lisboa.

Mineira de Letras.
Do italiano, Henriqueta traduziu quatorze
cantos do “Purgatório”, da Divina Comédia, de
Dante Alighieri, e três sonetos da Vita Nuova.
Traduziu também grandes nomes da literatura
de língua inglesa, alemã, italiana e espanhola,
como Henry Longfellow, Friedrich Schiller e Giuseppe
Ungaretti.
Ainda muito jovem, Henriqueta Lisboa lançou seu primeiro
livro de poemas, Fogo fátuo (1925). Quatro anos mais tarde,
ela publicou Enternecimento (1929), que lhe rendeu o primeiro
prêmio importante: Prêmio Olavo Bilac de Poesia da Academia Brasileira de Letras. Anos depois, lançou os livros de
poemas Velário (1936), Prisioneira da noite (1941) e A face lívida
(1945). Em 1949, publicou aquele que a consagrou, seu livro
mais importante de poemas: Flor da morte, pelo qual recebeu
o Prêmio Othon Bezerra de Mello da Academia Mineira de
Letras.
Seus poemas, muitos em versos livres, versavam, de
maneira geral, sobre as questões existenciais do ser humano,
sobre a própria essência do ser, a religiosidade, a loucura, a
vida. Nesses dois últimos livros citados, no entanto, o tema
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central é a morte, que na poesia de Henriqueta Lisboa aparece de forma distinta em cada fase, demonstrando um amadurecimento no modo de encarar o inevitável. Embora a
morte apresente momentos de leveza e de tensão em ambos
os livros, é mais pesada em A face lívida e mais suave em Flor
da morte.
Antes, porém, de A flor da morte, Henriqueta Lisboa publicou, em 1943, O menino poeta, que surpreendeu pela linguagem, capaz de encantar crianças e adultos. No início dos anos
de 1900, os escritores parnasianos Olavo Bilac e Francisca
Júlia já haviam publicado livros de poesia para o público
infantil aqui no país; mas, de acordo com a pesquisadora e
crítica literária Marisa Lajolo, eram obras pouco afeitas ao
gosto da criança. Daí a importância de festejar a novidade
trazida por Henriqueta Lisboa, considerada pelo crítico Fábio
Lucas “pioneira na escrita de poemas para crianças fora da
tradição moralista ou de cunho meramente pedagógico”.
Mário de Andrade escreveu a Henriqueta sobre os versos do
livro infantil: “São simplesmente um encanto pros ouvidos,
pros olhos, pro corpo todo. O menino poeta, isso achei
maravilha integral”.

O menino poeta
(1943) surpreende
pela linguagem,
capaz de encantar
crianças e adultos.

Em seu acervo encontrei ainda partituras
de dois poemas do livro: “Tempestade” e
“Segredo”, cujos créditos de letra e música são
da própria Henriqueta Lisboa e arranjo de
Carlos Eduardo Prates.
Dentre os livros de poemas, Henriqueta
Lisboa publicou Madrinha lua (1952), Azul profundo (1956), Montanha viva: Caraça (1959), Além
da imagem (1963) e Belo Horizonte bem querer (1972),
que trazem em seus versos a tradição e a história de
Minas em fatos e personagens históricos.

Em 1982, publicou seu último livro de poemas, Pousada do ser, que bem sintetiza todo o seu percurso estético-existencial, em uma coletânea de 32 poemas escritos nas
décadas de 1970 e 1980. Nas palavras do professor Delson
Gonçalves Ferreira sobre a obra: “depuração e apuramento,
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perfeição de forma/conteúdo, poesia em alta dose de síntese e beleza”. Em Pousada do ser é possível também identificar uma crítica às transformações histórico-sociais de
seu tempo, uma forma de resistência ao discurso e às práticas dominantes, como é possível observar no poema
“Modelagem/Mulher”:
Assim foi modelado o objeto:
para subserviência.
Tem olhos de ver e apenas
entrevê. [...]
Seria um cântaro de barro afeito
a movimentos incipientes
sob tutela. [...]
será talvez escasso um milênio
para que de justiça
tenha vida integral.
Pois o modelo deve ser
indefectível segundo
as leis da própria modelagem

No gênero “ensaio”, a escritora priorizou a leitura do texto
literário e levou em consideração a relação do escritor com
seu contexto histórico. Outro traço característico de seus
ensaios é sua capacidade de selecionar, organizar e sintetizar
as ideias, tornando o texto leve e envolvente sem, contudo,
perder o vigor.
O primeiro de seus ensaios foi editado em 1945 – Alphonsus
de Guimaraens, sobre a vida e a obra do escritor. Em 1955,
publicou seu segundo livro, Convívio poético, que é apresentado em duas partes. Na primeira, Henriqueta trata da definição e das características da poesia. Na segunda, ela escreve
sobre a obra de doze autores, entre brasileiros e estrangeiros, dentre eles: Cruz e Souza, Álvares de Azevedo, Fernando
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Pessoa, Carlos Drummond, Cecília Meireles e Alfonsina
Storni.
Em 1968, publicou a obra Vigília poética, constituída de
dezenove ensaios, dos quais nove são predominantemente
teóricos, abordando temas como “formação do poeta”,
“expressão e comunicação”, “aspectos do movimento modernista”, “conceituação de poesia entre os franceses”. Os demais
são estudos sobre as obras de oito escritores, entre eles Mário
de Andrade e João Guimarães Rosa.
Encerrando a trilogia, publicou Vivência poética, em
1979, uma coletânea de textos sobre a obra de dez autores, entre eles Jorge Guillén, Severiano de Resende, Abgar
Renault. Nessas obras, segundo os estudiosos, Henriqueta
Lisboa revela seu interesse por autores de difeNa morte, não. Na vida. rentes épocas e estilos, a maioria simbolistas e modernistas, e cujas obras são reflexões
Está na vida o mistério. ontológicas/metafísicas.

Em cada afirmação ou
abstinência.
Na malícia
das plausíveis revelações,
no suborno
das silenciosas palavras.
Tu que estás morto
esgotaste o mistério.

Henriqueta Lisboa foi uma das primeiras escritoras brasileiras a escrever sobre as poetas Cecília
Meireles, Alfonsina Storni e Gabriela Mistral,
suas contemporâneas. Nos ensaios de Henriqueta sobre a poesia produzida por elas, em
Convívio poético, é possível perceber os desafios
enfrentados pela mulher escritora para conseguir ser vista e ouvida naquelas primeiras décadas do século XX. Ela própria, assim como suas
contemporâneas, fora vítima da invisibilidade
e da incompreensão do universo masculino,
tendo que aprender a conviver com a crítica
preconceituosa.

A diversidade da obra de Henriqueta Lisboa
Obra: Flor da morte (1945)
revela seus diferentes interesses e justifica as
Poema: O mistério
inúmeras contribuições que deixara também no
campo do ensino, sempre preocupada com a formação do público leitor. Como estudiosa da Educação, Henriqueta contribuiu com ideias pioneiras sobre como utilizar as
antologias nas aulas de literatura na formação de crianças e
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jovens. Organizou e publicou quatro coletâneas para a infância e a juventude – Antologia poética para a infância e a juventude (1961); Literatura oral para a infância e a juventude: lendas,
contos e fábulas populares no Brasil (1969); Antologia escolar de
poemas para a juventude (s/d); e Antologia de poemas portugueses
para a juventude (2005).
Na introdução de Antologia poética para a infância e a juventude, Henriqueta escreve:
A arte aprimora a sensibilidade, desenvolve os
sentidos em direção dignificante, estimula a
faculdade intuitiva, imaginativa e criadora, promove a
compreensão dos seres e coisas, para além dos reinos
da inteligência.

Ao todo, Henriqueta publicou três antologias de seus
poemas e participou de várias antologias poéticas coletivas, no Brasil e no exterior. Foram mais de trinta livros de
poemas, ensaios e coletâneas. Alguns foram traduzidos para
o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, o húngaro e até
para o latim.
Não posso deixar de mencionar a enorme quantidade de
cartas, bilhetes e cartões expostos no acervo de Henriqueta
Lisboa. Como era costume em sua época, ela correspondia-se
com frequência com seus contemporâneos e amigos. Ali há
mais de 700 cartas recebidas por ela, cujos remetentes
são os escritores Cecília Meireles, Carlos Drummond
de Andrade, Manuel Bandeira, Murilo Rubião,
Dedicou o livro
Murilo Mendes, Abgar Renault, Cyro dos Anjos,
A face lívida à
Alphonsus de Guimaraens Filho, Guimarães
memória de seu amigo
Rosa, Jorge Amado, Gabriela Mistral, Jorge
Mário de Andrade.
Guillén, Sérgio Milliet, entre muitos outros.
As missivas tratam de questões literárias e pessoais, do trabalho, da amizade, da cultura e das
experiências vividas.
Muitos dos interlocutores participavam do movimento modernista, no qual Henriqueta Lisboa ingressou
(embora não seja enquadrada como modernista e tenha
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iniciado sua obra ainda no simbolismo), incentivada por
Mário de Andrade, com quem se correspondeu de forma
assídua por seis anos, desde que se conheceram pessoalmente em novembro de 1939, em um evento em Belo Horizonte, até poucos dias antes do inesperado falecimento do
amigo, em 1945. No mesmo ano, a autora publicou o livro
A face lívida e o dedica à memória do poeta.
Nessa visita ao Acervo de Escritores Mineiros, pude conhecer uma mulher inteligente e determinada, que conciliou o
magistério e o ofício de escritora com extrema dedicação. Em
suas próprias palavras em Poesia: minha formação de fé:
Meu instrumento de trabalho e de vida nunca foi
outro senão a palavra. Madruguei na afinação da
palavra para apurar-lhe o timbre, cultivei nos campos
da poesia e da prosa para colhê-la como flor e fruto,
sob sua lâmpada entardeço e anoiteço.

Convido o leitor a conhecer a obra de Henriqueta Lisboa e
a encantar-se com sua história, começando pelos poemas dos
livros O menino poeta e Flor da morte.
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Hilda Hilst
A condição humana sem papas
na língua
texto Gisele Azevedo Rodrigues ilustração Marcia Bandeira

A escritora paulista Hilda Hilst (Jaú, SP,
1930 – Campinas, SP, 2004) assina uma vasta
e diversificada produção literária composta
por poesia, prosa de ficção, peças de teatro
e crônicas. Sua obra promove reflexões
profundas sobre a condição humana e a
finitude da vida, ao mesmo tempo em que
fala com desenvoltura dos amores carnais
e da degradação política da sociedade
contemporânea. Hilst foi uma mulher
franca e provocadora.
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H

ilda de Almeida Prado Hilst nasceu em Jaú, interior de
São Paulo, no dia 21 de abril de 1930. Aos 2 anos
de idade, mudou-se para Santos, no litoral paulista,
acompanhada da mãe, Bedecilda Vaz Cardoso, que era filha
de imigrantes portugueses. O pai, Apolônio de Almeida Prado
Hilst, era filho de uma fazendeira paulista e de um imigrante
francês. Produtor de café, Apolônio também foi jornalista,
poeta e ensaísta. Após a separação do casal, permaneceu na
fazenda, em Jaú.
Em 2020, Hilda Hilst teria completado 90 anos. Partiu aos 73,
em 2004, depois de quase 50 anos dedicados à literatura. Sua
essência estava em tudo o que escrevia. Foi capaz de falar de
amor, desejo e sexo com a mesma eloquência, franqueza e profundidade com que descreveu suas buscas interiores por um
entendimento da vida, da morte e da sua relação com Deus.
Ainda criança, Hilda soube da esquizofrenia do pai, a quem
pouco via em razão da distância e dos longos períodos em que
ele esteve internado em sanatórios. Apesar da pouca convivência, a autora dizia ter tido, ao longo da vida, os pensamentos povoados pelas lembranças de Apolônio. “Escrever é então
para mim sentir meu pai dentro de mim, em meu coração,
me ensinando a pensar com o coração, como ele fazia, ou a
ter emoções com lucidez”, afirmou durante entrevista concedida a Nello Pedra em 1978, reproduzida no livro Fico besta quando Aflição de ser água em meio à terra
me entendem (2013).

E ter a face conturbada e móvel.

Aos 7 anos, Hilda foi matriculada
como aluna interna no colégio E a um só tempo múltipla e imóvel
Santa Marcelina, em São Paulo,
Não saber se se ausenta ou se te espera.
onde concluiu a primeira parte dos
estudos. Em 1945, iniciou o curso Obra: Roteiro do silêncio (1959)
secundário no Instituto Presbite- Poema: Sonetos que não são
riano Mackenzie, de onde saiu, três
anos depois, para cursar Direito no famoso campus da Universidade de São Paulo no Largo de São Francisco. Ainda universitária, conheceu a escritora Lygia Fagundes Telles, de quem
se tornou grande amiga. Era profunda admiradora de Carlos
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Drummond de Andrade, que chegou a descrever como “o
homem mais inteligente do Brasil”, em entrevista a Alcântara
Silveira publicada no Jornal das Letras (Rio de Janeiro) em 1952.
Em 1950, Hilda Hilst lançou o primeiro livro de poesia, Presságio, e, no ano seguinte, Balada de Alzira. As obras receberam
elogios de autores como Cecília Meireles e Jorge de Lima. Em
1952, Hilda formou-se bacharel em Direito, mas, a essa altura,
a literatura já se impunha como ofício, como mostra o trecho
do poema “XXXII”, do livro Morte. Odes Mínimas (1980):
Me fiz poeta
Porque à minha volta
Na humana ideia
de um deus que não conheço
A ti, morte, minha irmã,
Te vejo.

Até 1997, ano de lançamento de Estar sendo. Ter sido, último
livro inédito da escritora, foram dezenas de obras publicadas,
entre coletâneas de poemas, prosas ficcionais, peças de teatro
e crônicas. Acerca de seu processo de criação, Hilda afirmou,
também em entrevista a Alcântara Silveira (1952): “O que faz
nascer a minha poesia é a não aceitação de que um dia a vida
se diluirá e, com ela, o amor, as emoções do sonho e toda essa
força em potencial que vive dentro de nós”.
Em 1965, a autora deixou São Paulo e mudou-se para a
região de Campinas, onde se dedicou à construção da Casa do
Sol, residência que idealizou como refúgio. Sua intenção foi
mergulhar na criação literária com reclusão e afinco, de forma
que pudesse exprimir nos textos as intensas reflexões que
fazia sobre a condição humana. Na Casa do Sol, deu longas
hospedagens a artistas e escritores, entre os quais Caio Fernando Abreu, seu grande amigo. Lá permaneceu até falecer, vítima de complicações cardíacas e pulmonares. Sua
constante companhia, durante mais de trinta anos, foram as
dezenas de cachorros que abrigava com carinho e devoção.
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O acervo pessoal deixado por Hilda Hilst está dividido entre
a Sala de Memória Casa do Sol e o Centro de Documentação
Cultural Alexandre Eulálio, da Unicamp. Ambos estão abertos
à visitação do público.
Na década de 1970, Hilda revelou seu lado místico ao usar gravadores e fones de ouvido, durante
caminhadas pela Casa do Sol, para tentar registrar sons que poderiam ser, segundo ela, as vozes
Embora reconhecida
de pessoas mortas, apelidadas de “amigos de
pelos críticos, Hilda
outra dimensão”. Em 2008, a cineasta Gabriela
ressentia-se do pouco
Greeb recolheu, no local, mais de cem horas
alcance de seus livros
de gravação, que viriam a ser usadas no filme
junto ao grande público.
Hilda Hist pede contato, lançado em 2018
durante a 16ª edição da Festa Literária de
Paraty (Flip), que homenageou a autora.
Com educação tradicional e religiosa, Hilda
travou várias batalhas internas até ocupar o lugar
de mulher livre, independente, autêntica e provocadora que escolheu para si. Casou-se para satisfazer o desejo
da mãe, mas, anos depois, preferiu a separação. Dizia ter
horror da expressão “meu marido”, pois considerava “abominável” a situação de “ter” um marido. “Não consigo entender
como alguém consegue experimentar um prazer verdadeiro
dormindo com uma pessoa quando já gozou 969 mil vezes
com essa mesma pessoa”, confidenciou em entrevista a Clelia
Pisa e Maryvonne L. Pitorelli (1977), reproduzida no livro Fico
besta quando me entendem (2013).
Hilda recebeu vários prêmios da crítica especializada. Em
1977, Ficções (Ed. Quíron) foi considerado o melhor livro do
ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Em 1981,
a mesma APCA concedeu-lhe o Grande Prêmio da Crítica
para o Conjunto da Obra. Em 1984 e em 1993, a autora foi
contemplada com o prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do
Livro, pelo livro de poesia Cantares de perda e predileção (Ed.
Lydia Pires e Albuquerque) e pelo conto “A obscena senhora
D. Qadós” (Rútilo nada, Ed. Pontes), respectivamente.
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Embora reconhecida pelos críticos, Hilda ressentia-se do
pouco alcance de seus livros junto ao grande público. Incomodada com o fato de seus textos serem considerados herméticos, afirmava desejar ser lida em profundidade, não como
uma simples distração: “As pessoas me perguntam: por que
você é tão complexa? Mas não sou eu que sou complexa, o ser
humano é complexo e não posso fazer uma linguagem fácil
num contexto difícil. (...) Não gosto muito da terceira pessoa
por isso. Porque dá sempre uma aparência de artificialidade.
Na primeira, posso me encarnar como cada um de nós, como
os assassinos ou os santos” (trecho de entrevista concedida
a Marici Salomão em 1989, reproduzida no livro Fico besta
quando me entendem, 2013).
Em 1990, frustrada por não ver suas obras entre os títulos mais vendidos, Hilda decidiu dedicar-se à produção de
livros com conteúdo erótico. Anunciou estar abandonando a
literatura “séria”. Em dois anos, lançou sua trilogia obscena, composta por O caderno rosa de Lori Lamby,
Contos d’escárnio. Textos grotescos e Cartas de um
sedutor, todos escritos em prosa com temáEm 1990, frustrada
tica sexual explícita. Em 1992, os poemas reupor não ver suas
nidos sob o título Bufólicas surpreenderam ao
obras entre os títulos
virem na forma de fábulas em tom de debomais vendidos, Hilda
che e desbunde, com ilustrações do cartunista
decidiu dedicar-se à
Jaguar. No mesmo ano, a coletânea de poemas
produção de livros
Do desejo também colocou o amor carnal em pricom conteúdo
meiro plano, como mostra o trecho do poema “Do
erótico.
desejo”, do livro Do desejo (1992):
Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.
Antes, o cotidiano era um pensar alturas
Buscando Aquele Outro decantado
Surdo à minha humana ladradura.
Visgo e suor, pois nunca se faziam.
Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo
Tomas-me o corpo. E que descanso me dás
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Depois das lidas. Sonhei penhascos
Quando havia o jardim aqui ao lado.
Pensei subidas onde não havia rastros.
Extasiada, fodo contigo
Ao invés de ganir diante do Nada.

A ousadia rendeu à autora a exacerbação da fama de extravagante e maldita, mas também lhe trouxe a visibilidade tão
desejada. A imprensa passou a requisitá-la com mais frequência e, em 1994, Contos d’escárnio ganhou uma tradução para o
mercado editorial da França.
Hilda dizia escrever movida por uma “compulsão ética”.
Afirmava que era papel do escritor não transigir com mentiras. Para ela, expressar-se sem filtros diante do outro transformava a sua escrita em um ato político. Em entrevista concedida a Léo Gilson Ribeiro em 1980, reproduzida no livro Fico
besta quando me entendem (2013), a autora afirma o seguinte:
“(...) a linguagem e a sintaxe passam a ser intrinsecamente
atos políticos de não pactuação com o que nos circunda e
que tenta nos enredar com seu embuste, a sua mentira ardilosamente sedutora e bem armada. (...)
Quando é que houve essa ruptura impressionante que perverteu todos os esquemas que
Hilda dizia escrever
se pretendia implantar para a felicidade do
movida por uma
homem, a justiça e a liberdade e que aca“compulsão ética”.
baram se chamando Vietnã, Afeganistão,
Etiópia, Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz,
Afirmava que era
Guernica, genocídio dos armênios, dos judeus,
papel do escritor
dos cambojanos e laocianos, escravidão dos
não transigir com
negros, extermínio dos índios, KGB, poluição,
mentiras.
bomba de nêutrons, dissuasão atômica pela paridade do terror mútuo das superpotências, o Gulag, o
terrorismo contra inocentes, o Esquadrão da Morte, as
prisões de Cuba, do Uruguai, da Argentina, do Brasil, o sufocamento da Primavera de Praga na Tchecoslováquia de Dubček?
(...) O político rasteiro, comezinho, é uma verdade fragmentá-
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ria, mendaz. A totalidade do ser humano seria o sentido de
compreender o homem, o teu próximo e dar vida a ele. Fazer
da tua linguagem uma extensão da tua própria atuação, aí sim
você começa a ser livre”.
A crônica “Ainda seremos felizes?”, escrita para o jornal
Correio Popular (Campinas) em 1995, parece ser um desabafo
profético:
Ando sentindo tudo aquilo quando vem a aeromoça
e diz: atenção, passageiros, apertem os cintos, não
fumem… e agora todos comigo: Pai nosso que estais
no céu etc… Enfim, perigos de todos os lados. Não é
bossa, terrorismo não, é pura verdade, pelo menos
no que se refere à minha pessoa. E a tal da oxítona
e da paroxítona, ébola ou ebola, mas tanto faz, meu
Deus, o negócio é que ele mata mesmo. E o ministro
da Saúde dizendo que não vai deixar o vírus entrar.
Ah é? Como? Não vai dar passaporte pra ele? E a
tal da Antha? Gente! É Aquilo, o tal do Apocalipse!
E assassinatos, sequestros, bandidos tomando
conta das cidades, e o petróleo… Cadê o presidente?
Ficou mudo? E todo mundo andando normal, todo
mundo pensando no amanhã e fazendo planinhos…
Agora lembrei-me de uma frase no banheiro de uma
universidade americana: “Por falta de interesse, fica
cancelado o Amanhã”. A cada noite fico em pânico,
a cada noite digo tchau negada, tô indo. É uma
bela frase para dizer antes daquilo. Todo mundo
entende, não é nada complicada. E os índios guaranis
adolescentes que estão se matando? Eu ando cada
vez mais complicada e isso de precisar escrever pra
todo mundo entender me faz jumentosa e triste.
Às vezes quero pôr um textinho meu e telefonam
reclamando: ah, hoje não entendi nada, benzinho.
E da França me perguntam se podem transcrever
vinte laudas do meu “Qadós”! A revista é a Nouveau
Recueil, número especial. Digo: claro! claro! E pagam?
Ah, isso não, respondem, é muito complicado, só para
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raros! E continuo dura como todos nós. Em pânico,
dura, só me faltam frieiras. Sarna já tenho. Ah, o que
colocam de cachorrinhos judiados no meu portão! E a
minha maravilhosa amiga Mara Thereza Lira que faz
os maiores sacrifícios para salvar cavalos espancados,
doentes! Ainda bem que nós existimos pra salvar os
desgraçados animais do planeta! E tem gente que
ainda fica com ódio da gente gostar de animais.
E o que há de cretinos e boçais pelo mundo afora é
assustador! O que há de jingado alienado e acefalia
também. O que há de maldade e grosseria. O que há
de tara, de loucura, aquela babando verde, a outra,
a estupidez, a bestialidade, a frivolidade… o que há
de imbecis e escrotidão! E todo mundo malhando…
coxas, bíceps, e boquitas e caras todas esticadas,
bossa vento de proa… todos malhando… Agora o
Becker: “(…) falar de um novo homem cujo ego se
funda inteiramente no corpo é falar de uma criatura
sub-humana”. Ativem seus neurônios, madamas! Alô,
alô, serotonina? (informe-se). Alô, alô, luz no túnel?
Afinal foi tiro ou bola de gude? Socorro! Blindados, é?
Socorro!
Notinha de Eduardo Galeano – “Os grandes portos
da América Latina, escalas de trânsito das riquezas
extraídas do solo e subsolo com destino aos distantes
centros de domínios, se consolidavam como
instrumentos de conquista e dominação contra os
países a que pertenciam, e eram os vertedouros por
onde se dilapidava a riqueza nacional. Os portos e as
capitais queriam se parecer com Paris ou Londres,
mas à retaguarda havia o deserto”.

Isso, leitor, te lembra de alguma coisa?
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Júlia Lopes
O feminismo sutil
texto Luciana Scanapieco Queiroz ilustração Isabela Dias Braga

Júlia Lopes de Almeida (Rio de Janeiro, RJ,
1862 – Rio de Janeiro, RJ, 1934) produziu
entre fins do século XIX e a primeira
metade do XX. Escreveu contos, novelas,
romances e peças de teatro, tendo
publicado em jornais, revistas e livros.
Suas obras tratam de temas comuns,
especialmente ao universo feminino,
como a maternidade, conflitos familiares,
abandono amoroso e violência sexual.
Participou ativamente da militância
feminista e foi uma das responsáveis pela
criação da Academia Brasileira de Letras.
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É

de forma sutil e não agressiva que Júlia Lopes de
Almeida insere em sua obra literária críticas à sociedade brasileira do entresséculos (final do século XIX
e início do século XX). A autora se preocupa em defender ideais, tais como a educação ampla e estendida às
mulheres, a emancipação feminina e o trabalho justo
e em consonância com os recursos naturais, além
Livro das noivas
de tratar do tema da abolição da escravatura.

(1896), a obra mais
Nascida no Rio de Janeiro em 1862, Júlia Valenconhecida de Júlia
tina da Silveira Lopes teve um ambiente familiar
Lopes, era uma
propício para o desenvolvimento de sua intelecespécie de manual
tualidade. Seus pais, os portugueses Valentim
de conduta para as
José da Silveira Lopes e Antônia Adelina Pereira,
haviam participado do período de Regenemulheres.
ração em Portugal, movimento marcado por
uma série de propostas reformistas, inclusive
no campo da cultura e educação, remetendo aos
princípios do Iluminismo francês, do Socialismo
utópico e do Positivismo. Ao vir para o Brasil, o casal trouxe
consigo esses ideais e aqui trabalharam como professores,
gerenciando o próprio internato. Após uma temporada de
estudos na Europa, Valentim retornou com o título de médico
e a família passou a morar no interior de São Paulo.
Júlia Lopes cresceu na Campinas imperial, cercada de intelectuais que se reuniam com frequência na casa da família.
Nesse contexto, começou a escrever e, apoiada pelo pai, aos
19 anos passou a colaborar regularmente para o periódico
Gazeta de Campinas. Já nessa época se dedicou ao universo
feminino, abordando o cotidiano das donas de casa e dando
orientações sobre a organização do lar “moderno”. Essas
ideias são consolidadas em seu Livro das noivas, publicado
posteriormente em 1896. Embora não fosse tão radical como
outras contemporâneas, Júlia Lopes conseguiu, através da
escrita simples, difundir um feminismo acessível às mulheres
de seu tempo, ainda muito presas aos costumes tradicionalistas. Pôde, assim, ser ouvida e despertar pouco a pouco a reflexão dos leitores sobre o papel da mulher na sociedade.
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Juntamente com a irmã Adelina Vieira escreveu Contos
infantis, em 1886. O livro seria leitura obrigatória nas escolas
por mais de duas décadas. “Elle [o pequeno leitor] verá então
com sympathia os que soffrem, affeiçoando-se assim à grande
família dos infelizes.” Esta frase, apresentada no prólogo do
livro, mostra a preocupação da autora com a defesa da educação infantil, necessária para a boa formação da sociedade e do desenvolvimento
Quando saímos do Passeio da igualdade social, empatia e respeito à
ainda elas lá ficaram. Durante natureza.

a noite pensei várias vezes
naqueles olhos azuis. Nesse
tempo minha mãe estava fora,
tinha ido fazer sua estação em
Caldas, de modo que ao meu
quarto faltava o apuro a que me
acostumara. Pela primeira vez vi
pó no espaldar da minha cama,
e encontrei gelhas nos lençóis.
No dia seguinte, a minha
mesa de trabalho, com o
tinteiro transbordante e o
cálice de conhaque sujo,
irritou-me; e ao almoço, mal
servido, lamentei a falta de
uma salinha de jantar, alegre,
onde os olhos azuis da minha
esposa tivessem observado e
prevenido tudo...
Obra: Ânsia eterna (1903)
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Além de contar com pais e irmãos que a
apoiavam e compartilhavam de seu amor
pelas letras, Júlia Lopes casou-se em Portugal em 1888 com o poeta português Filinto
de Almeida, colaborador da revista A
Semana. O marido foi seu grande apoiador
e parceiro por toda a vida, incentivando-a
sempre na produção literária. Ao voltarem
para o Brasil, dois momentos históricos
marcavam o país: a abolição da escravidão,
em 1888, e a proclamação da República, em
1889, temas caros aos princípios defendidos pela escritora.
Nessa época, a autora já havia escrito o
romance A família Medeiros, que denunciava injustiças da sociedade campinense
e antecipava a falência do sistema escravocrata, mas, infelizmente, ela só teve a
chance de publicá-lo após a assinatura da
Lei Áurea. O texto saiu em folhetins em
1891, e em livro em 1892.
Júlia Lopes viveu na cidade de São Paulo
quando o marido foi o redator-chefe do
jornal O Estado de S.Paulo e também deputado estadual na legislatura de 1892 a 1894.
Cresceram, nesse período, a popularidade
e o prestígio da escritora.
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O fato de Júlia ser dona de casa e escritora – ambas tarefas
executadas com dedicação – chocava o machismo da época,
que não permitia profissões liberais às mulheres. Isso, aliado
às opiniões que a escritora emitia em seus textos, contribuiu
para que as congêneres de Júlia Lopes passassem a considerá-la figura exemplar.
O casal, já com filhos, mudou-se para o Rio de Janeiro em
1895. Da casa da família, no bairro de Santa Tereza, Júlia
Lopes podia observar os diferentes estratos sociais, o que
lhe rendeu uma riquíssima matéria-prima para seu trabalho.
Nesse período publicou seus melhores contos, reunidos no
livro Ânsia eterna, e seus romances mais aclamados: A viúva
Simões (1895), Memórias de Marta (1899) e A falência (1901).
Foi quando escreveu também seus primeiros trabalhos para o
teatro, além de publicar em revistas e jornais, como A Mensageira e O País. O Rio de Janeiro também foi o cenário dos seus
romances A intrusa (1908) e Cruel amor (1911).
Em sua casa, assim como fora na de seus pais,
reuniam-se escritores e intelectuais, e foi onde
se deram algumas das discussões que culminariam na criação da Academia Brasileira de Letras
Júlia Lopes foi uma
(ABL), em 1897. A agremiação teve Júlia Lopes
das mentoras da
como mentora, mas, mesmo seu nome tendo
Academia Brasileira
sido indicado por Lúcio de Mendonça, a escride Letras, mas não
tora nunca chegou a ocupar uma das cadeichegou a ocupar
ras de membro fundador. Isso porque a indiuma das cadeiras de
cação de seu nome não teve amplo apoio. Os
membro fundador.
fundadores preferiram seguir o modelo da
Academia Francesa, que também era exclusivamente masculina. Na mentalidade da época,
não se poderia aceitar uma mulher numa instituição como aquela, visto que elas eram consideradas inferiores aos homens. Além disso, as mulheres letradas, profissionais com maior grau de instrução, não
eram bem vistas na sociedade.
Assim, para não “ferir a imagem” da nascente ABL, decidiram manter o ingresso reservado a membros do sexo
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masculino. O marido de Júlia, Filinto de Almeida, embora
tivesse menor reconhecimento literário e destaque que a
esposa, foi por sua vez aceito, chegando a ser chamado de
“acadêmico consorte”. Abrimos parênteses para dizer que
a exclusividade masculina na ABL permaneceu por
mais de 80 anos, até 1977, quando Rachel de Queiroz tomou posse, passando a ocupar a cadeira
número 5. Dos 40 membros atuais, 5 são mulheJúlia Lopes foi uma
res: Ana Maria Machado, Cleonice Berardinelli,
das parceiras de
Rosiska Darcy de Oliveira, Lygia Fagundes Telles
Bertha Lutz na luta
e Nélida Piñon.
pelo voto feminino

no Brasil.

Esse episódio levou a escritora a acirrar sua
atuação de militância em prol das mulheres.
O livro Ânsia eterna (1903) apresenta uma coletânea
de contos protagonizados em sua maioria por mulheres e trata sobre a vaidade masculina, violência sexual,
gravidez, sofrimento materno, abandono amoroso e conflitos
interfamiliares, por exemplo.
Ela estava perdida. Em casa não a queriam; a mãe
renegava-a, o pai batia-lhe, o amante fechava-lhe as
portas...

O trecho ilustra bem o conto “Os porcos”, no qual é retratado o drama de uma cabocla que havia ficado grávida do
filho do patrão, que a abandonara. O próprio pai ameaçava
dar o bebê para os porcos comerem, daí o título.
Um outro conto, “O caso de Ruth”, aborda a confissão de
um abuso sofrido pela personagem no passado e a reação
de ciúmes do noivo ao saber do ocorrido. Já “A morte da
velha” é um bom retrato da realidade que muitas mulheres
viviam, destacando o lugar e o papel que lhes era reservado
na sociedade. Aparece nele a figura da mulher como aquela
que tem a responsabilidade, ou melhor, a obrigação de cuidar
e zelar pela família, abrindo mão da própria vida em prol do
irmão e sobrinhas, sem nada receber em troca, muito menos
a gratidão e amor dos familiares, sendo ainda considerada um
fardo e uma vergonha para a família.
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Júlia Lopes não ataca ou critica diretamente a condição da
mulher, mas, por meio de seus escritos, apresenta situações
comuns na sua época, seus desdobramentos
e consequências. Por utilizar personagens e — Ora! Não é tanto assim; o sr.
contexto realistas, aproxima o leitor de sua Caldas é capaz de pensar que
história, que reconhece ali uma avó, mãe, tia, nossa Glória é uma analfabeta!
vizinha, ou até a si mesmo. Por esse motivo,
— Quase.
faz surgir no leitor uma indignação e sensação de revolta em relação aos motivos que — Ora, não digas isso! Ela lê…
levaram àquele desfecho, quase sempre face- e escreve… e demonstra muito
tas do machismo presente na sociedade, que
jeito para a música. Afinal, não
a autora então indiretamente critica.
No começo do século XX, o Rio de Janeiro
vivia um governo republicano marcado pelo
avanço da urbanização, com as reformas
urbanistas iniciadas por Pereira Passos e
inspiradas no modelo francês: a chegada da
iluminação elétrica, alargamento das ruas e
avenidas, novos pontos públicos para encontros sociais e exibição da moda e do status...
É quando Júlia Lopes atinge o auge de sua
popularidade, com a publicação de Correio da
roça, em 1913. No romance, escrito de forma
epistolar, ou seja, utilizando a troca de cartas
entre as personagens, são elucidados os perigos do êxodo do campo para a cidade. Além
do papel da mulher na sociedade, também a
economia brasileira é analisada, mostrando
a importância do consumo consciente e equilibrado dos recursos naturais. Na mesma
obra, é defendida ainda a necessidade de
transformação social e de democratização.

se educa para doutora nem para
professora. No meu tempo não
se exigia tanto…
— Não é razão. A mulher precisa
ser instruída, solidamente
instruída, mamãe, e eu quero, eu
exijo que minha filha o seja.
(…)
Mamãe, talvez a senhora tenha
razão; mas a verdade é que
Glória já chegou a uma idade
em que não deve ser tratada
como o animalzinho amimado
que é. Precisamos prepará-la
para o futuro, que é sempre
incerto. Imagine que um dia, que
infelizmente há de vir, faltem à
nossa Glória os seus

Foi tamanho o reconhecimento atingido
pela autora que ela passou a receber diversas homenagens, até mesmo em Paris. Seguiu-se uma fase de
menor produtividade literária, de inspiração ecológica, e
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de viagens pelo sul do país (as quais renderam o livro Jornadas no meu país, 1920).

cuidados, os do avozinho e os
meus… que será dela, se for
uma ignorante, ela que é tão
impulsiva e… tão geniosa; ein?
— Quando isso acontecer, para
longe o agouro, sua filha estará
casada!
— Estará ou não. E se for mal
casada? Se o marido esbanjar
toda a sua fortuna e a atirar
depois às urtigas?
Os olhos da baronesa
encheram-se de lágrimas; o
velho pigarreou, advertindo o
genro que avançara demais no
caminho das hipóteses; mas a
baronesa reagiu sorrindo:
— Glória casará bem, com um
homem que a ame e a respeite.
Não faltava mais nada! Minha
neta mal casada! Pobre…
desprezada… precisando trabalhar
para viver… que coisa horrível!
— O que é horrível, mamãe, não é
trabalhar; é não saber trabalhar!

Além de se posicionar como escritora, Júlia
Lopes também militou de outras formas no
feminismo. Em 1919 criou, com a pioneira da
luta pelo voto feminino Bertha Lutz, a Legião
da Mulher Brasileira. Em 1922 proferiu a
conferência Brasil no Congresso Nacional
de Mulheres da Argentina e, no mesmo ano,
organizou no Rio de Janeiro o 1º Congresso
Feminino do Brasil.
De 1926 a 1931 morou em Paris, acompanhando a filha, que havia ganhado bolsa de
aperfeiçoamento como prêmio na Escola
Nacional de Belas-Artes.
Júlia Lopes continuou a escrever até o fim
dos seus dias. Faleceu no Rio de Janeiro em
maio de 1934, tendo deixado inacabada a
obra Os outros.
Sempre atenta aos acontecimentos de sua
época, deixou como legado um extenso rol
de obras literárias que refletem a sociedade
brasileira dos fins do século XIX e começo do
XX. Porém, mesmo com uma vasta e consistente produção literária, Júlia Lopes teve o
mesmo destino que o de demais escritoras da
virada do século: o silenciamento, por meio
da exclusão de seu nome nos manuais de literatura, livros didáticos e ementas de faculdades de Letras – ambientes de predomínio
masculino, nos quais o menosprezo pela produção feminina se fazia uma constante. Estaria, assim, fadada ao esquecimento.

Obra: A intrusa (1908)

No entanto, nos últimos anos, leitores e
pesquisadores do país vêm redescobrindo a
obra de Júlia Lopes. É possível notar um crescente número
de reedições e publicações de alguns de seus romances
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por editoras variadas, como a Editora Mulheres, Biblioteca
Nacional, Cia. das Letras, Principis e Senado Federal.
Compartilhando da esperança da autora num mundo mais
justo, especialmente para as mulheres, encerramos com um
de seus ensinamentos: a educação liberta.

— Eu não sou pura! Amo-o muito
para o enganar. Eu não sou pura!
Eduardo, lívido, com latejos nas
fontes e palpitações desordenadas
no coração, amparou-se a uma
antiga poltrona, velha relíquia de
D. Pedro I, e olhou espantado para
a noiva, como se olhasse para uma
louca. Ela, firme na sua resolução,
muito chegada a ele, e à meia voz,
para que a não ouvissem lá dentro,
ia dizendo tudo:
— Foi há oito anos, aqui, nesta
mesma sala... Meu padrasto era
um homem bonito, forte; eu uma
criança inocente... (...) É isto a
minha vida. Cedi sem amor, pela
violência; mas cedi.
Obra: O caso de Ruth (1903)
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Lya Luft
A familiaridade do trágico
texto Cecília Lima Ramos ilustração Isabela Dias Braga

Lya Luft (Santa Cruz do Sul, RS, 1938 – Porto
Alegre, RS, 2021) foi cronista, contista,
romancista, ensaísta, tradutora e poeta.
Avessa aos cuidados domésticos, já na
infância recitava Goethe e Schiller e, depois
de formada, traduzia obras de Virginia
Woolf e Hermann Hesse para o português.
Fascinada pelos meandros da imaginação e
intuição, Lya permitiu que sua obra revelasse
a profundidade do cotidiano, rico de tramas
e emoções. Seu primeiro romance, As
parceiras, pavimentou sua trajetória para
diversos outros sucessos de vendas. Foi
colunista da revista Veja e do jornal Zero Hora.
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L

ya Fett, virginiana de 15 de setembro de 1938, nasceu
em Santa Cruz do Sul (RS), cidade gaúcha de colonização germânica. Por lá, era comum que as crianças
falassem alemão e estudassem por meio de livros vindos
do exterior. Segundo Lya, sua família era bastante
orgulhosa de sua origem, passando-se até por
arrogante (Carta Capital, 2021). Os Fett vieram da
Traduziu para o
Alemanha para o Brasil em 1825.
Desde muito cedo, a veia contestadora da
escritora se fez presente. Em certa entrevista
à DW Brasil, ela conta que, com 7 ou 8 anos, na
Semana da Pátria percebeu: “Por que falam
die Brasilianer und wir? Eu quero ser brasileira. Eu não quero ser europeia”. Curioso
pensar que, a despeito desse pensamento,
foi durante a Segunda Guerra Mundial que
ela aprendeu o português, quando o idioma
alemão passou a ser proibido no país. Até então,
esta era a única língua falada em sua casa.

português autores
de línguas inglesa e
alemã, como Günter
Grass, Hermann Hesse,
Reiner Maria Rilke,
Virgínia Woolf e Thomas
Mann, entre outros.

Da mesma forma, Lya não se interessava pelos aprendizados da cozinha e dos bordados, e chegou a ser enviada para
um internato por dois meses. Aos 11 anos, já tomada de paixão
pela literatura, recitava versos de Goethe e Schiller. E aos
19 anos, converteu-se ao catolicismo, para espanto da família
de tradições luteranas.
Não obstante sua prematura rebeldia, Lya era muito afeiçoada à família. Cresceu cercada de livros, músicas no piano
e referências do universo adulto. Seu pai, o advogado Arthur
Germano Fett — mais tarde nomeado juiz em Santa Cruz do
Sul — era um leitor ávido de histórias e contos de fadas alemães (MOREIRA, Carlos André, 2018), e foi uma figura bastante presente em sua infância. Sob a reconhecida admiração por ele, Lya trilhou um profícuo caminho no estudo de
línguas. Em 1959, mudou-se para Porto Alegre, onde cursou
pedagogia e, logo em seguida, letras anglo-germânicas,
formando-se finalmente em 1962, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).
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Dedicou-se também a um mestrado em linguística pela PUCRS, em 1975, e a outro em literatura brasileira pela UFRGS, em
1978 e, apesar de não se considerar muito boa para o ofício,
exerceu o magistério a partir de 1969. Nas palavras dela,
“nunca tinha (sic) o pendor para a academia. Tenho o pensamento muito pouco científico” (MOREIRA, Carlos André,
2018) Mas foi a tradução a primeira atividade acadêmica de
Lya, iniciada aos 20 anos e por ela considerada sua verdadeira profissão. Traduziu mais de cem obras para o português, especialmente de autores de língua inglesa e alemã,
como Doris Lessing, Günter Grass, Hermann Hesse, Reiner
Maria Rilke, Virgínia Woolf, Thomas Mann e Herta Müller,
que acabaram por influenciar de algum
(...) Por que não morremos modo suas obras. Em 2018, adaptou para
o alemão a obra Maria Stuart: biografia, de
num período assim? Antes Stefan Zweig.

que tudo comece a esboroar.
Nem sei se é no fundo ou
na superfície que começa a
erosão. A primeira tristeza não
partilhada. A primeira solidão
em que se vira as costas e, ao
voltar, não se encontra mais
a presença reconfortante.
Apenas outra solidão, de
costas. A consciência está
alerta: está acabando. O resto
vem depois. Todo o cortejo. (...)

Quanto a sua carreira literária, Lya
a entendia mais como um exercício do
lúdico do que como uma profissão formal.
Mesmo reconhecendo que sua literatura
nascia do conflito, da dificuldade, do isolamento, disse a autora ao jornal O Globo:
“Eu não sofro para escrever. Mesmo nos
meus romances de personagens doidas e
sofridas, quem sofre são os personagens”.
O trágico era, sem dúvida, sua principal
fonte de inspiração.

Se na f icção a autora demonstrava
pendor para a solidão e o silêncio, em
vida Lya se permitiu amar e sentir demasiado. Casou-se aos 25 anos com Celso
Pedro Luft, ex-irmão marista, não padre,
Obra: As parceiras (1990)
que abandonou a batina para viver com
ela. Gramático e filólogo renomado, Celso
havia sido professor de Lya durante seus estudos na PUC-RS.
Lya então adotou o sobrenome do marido e com ele teve três
filhos: Suzana, André e Eduardo.
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A primeira obra da escritora, Canções de limiar (1964), foi
publicada um ano após o casamento e reunia uma coletânea
de poemas seus. Em 1972, veio Flauta doce, seu segundo
livro de mesmo gênero literário. Nesta época seus versos e
crônicas também eram publicados no jornal Correio do Povo,
assim como alguns artigos de crítica literária. Como evidencia a pesquisadora Iara Christina Silva Barroca (Figurações e
ambiguidades do trágico, 2014, p. 22), ali a escrita de Lya já era
capaz de revelar traços marcantes de seu estilo:
Não me perguntem pelo meu poema
nada sei do coração do pássaro
que a música inflama
não queiram entender minhas palavras
não me disse quem, não prendam entre vidros
essa cantiga de asas de névoa.

O anseio por liberdade, gravado nos versos acima, bem
como os questionamentos acerca dos conflitos humanos, da
vida doméstica, do sistema patriarcal estiveram presentes
desde os primórdios na escrita luftiana, temáticas marcadamente femininas que vinham evoluindo desde as produções
literárias de algumas autoras brasileiras que a antecederam, como Maria Firmina dos Reis, Júlia Lopes de Almeida e
Carolina Nabuco.
Então, após a publicação de uma coletânea de contos em
1978, intitulada Matéria do cotidiano, e incentivada pelo editor
a quem havia enviado o material, Lya produziu seu primeiro
romance. Parte de sua iniciativa se deu por força de um acidente de carro que ela sofreu em 1979, quando se deparou
com a morte e chegou a perder a memória temporariamente.
O livro As parceiras, publicado em 1980, marcou então o início
de sua trajetória ficcional, alinhada à crescente corrente de
autoria feminina.
Apesar da brevidade do número de páginas, o livro consegue adentrar a profundidade do psicológico das personagens,
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traçando o perfil de cada uma por meio de suas memórias (da
tia Nora e da avó Catarina, por exemplo), o que permite um
envolvimento ímpar com a história fatídica de sua protagonista, Anelise. Curiosamente, em dado momento da trama, a
personagem menciona como sua avó se parecia com a escritora Virgínia Woolf (p. 51), personalidade igualmente envolvida por suposições macabras.
E se no seu primeiro romance ela apresentou o ambiente
familiar como um espaço em que gerações de mulheres experienciam completo descontrole sobre o próprio destino funesto,
no segundo romance, A asa esquerda do anjo (1981), as imposições da família conseguiram ser questionadas e até desobedecidas, mas não sem consequências cruéis decorrentes dessas
escolhas, característica típica das narrativas trágicas.
Em 1982 foi a vez da publicação de Reunião de família que,
conforme alguns estudiosos, poderia compor uma trilogia
junto aos dois anteriores, por abordarem temas intrinsecamente femininos permeados pela fatalidade, e por terem sido
lançados em sequência.
Nas palavras da autora, em entrevista ao jornal Estadão,
“(...) havia escrito dois livros trágicos, com muitos personagens neuróticos. Pensei então em contar a
história de uma mulher simples, típica dona de
casa, com veias nas pernas, cozinheira para o
marido e os filhos. Tudo seguia bem até que,
dias depois, pensei: e se ela fosse uma falsa
O romance
pacata dona de casa, e tivesse dentro de si um
As parceiras (1980)
universo diabólico? Aí a trama ficou mais intemarcou o início de sua
ressante e nasceu o romance”.

trajetória ficcional.
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Em 1984, Lya lançou O quarto fechado, livro
denso que trazia a morte como norteadora da narrativa, e Mulher no palco, uma coletânea de poemas dedicados à amiga e também escritora Nélida Piñon. Esta amiga
foi responsável por apresentá-la a Hélio Pelegrino, que veio a
se tornar o segundo marido de Lya a partir de 1985. Com ele,
a autora viveu uma história de amor um tanto avassaladora.
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Hélio, escritor e psicanalista carioca, tinha boas relações
no meio intelectual do Rio de Janeiro, o que permitiu o florescimento da carreira literária de Lya. Em 1987, foi a vez
de ela publicar Exílio, romance tão próximo quanto distante dos anteriores: Não falem alto comigo:
a protagonista, imersa no labirinto de
andem sempre na ponta dos pés.
suas memórias, já não se cercava de tarefas domésticas, mas buscava igualmente Principalmente, não me toquem,
sua identidade perdida por uma infân- Finjam que não veem se tenho um
cia sofrida e pela devoção à profissão de jeito absorto,
obstetra.
Em março de 1988, após três anos de
união com Lya, Hélio sofreu um ataque
cardíaco fulminante, deixando a escritora em profunda depressão. Movida pelo
sentimento na carne, ela publicou outro
livro de poesias, O lado fatal, que toca no
assunto da morte, do amor e do luto de
forma visceral.
Essa obra, considerada a única autobiográfica da autora, chegou a ser retirada de
circulação por um período, mas acabou
recebendo nova edição em 2011, após
diversos pedidos dos leitores.

se nem sempre entendo as
perguntas

com a rapidez de antigamente,
se pareço fatigada
e sem graça como nunca fui.
Façam silêncio a meu redor.
Não me interessa nada o cotidiano
nem o místico.
Não quero discutir os preços do
mercado
nem os grandes mistérios da
eternidade.

Anos após o acontecido, Lya casou-se novamente com o primeiro marido e
voltou a escrever, trazendo uma perspec- Levo meu amado no peito
tiva diferente a suas histórias. Ela renun- como quem carrega nos braços
ciou às premissas da fatalidade da vida e para sempre
do aprisionamento do homem – ou seria
uma criança morta.
da mulher? – ao predestinado. A sentinela,
de 1994, marcou essa nova fase da autora, Obra: O lado fatal (1988)
em que a personagem Nora apressa-se a Título: Não falem alto comigo
dizer logo nas primeiras páginas: “Estou
bem, como se retivesse nas mãos as rédeas de mim, observando sem espanto os trechos a percorrer”. A consciência
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adquirida pelos personagens, a partir de então, tirou seus
corpos da imobilização e submissão.
Porém, em fidelidade ao seu estilo, Lya manteve também
neste livro o ambiente familiar como a maior fonte de conflito da personagem, da sua falta de adequação. E a “casa-labirinto”, replicada incessantemente em seus romances, era
novamente o espaço sagrado onde se buscava o crescimento
íntimo (MELO, Cimara, 2005).
Em 1996, lançou O rio do meio. O livro foi ganhador do
Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes, muito elogiado pela ousada fusão entre ficção e realidade, e pela alternância da narração em primeira e terceira pessoas.
A essas publicações seguiram-se Secreta mirada (1997),
O ponto cego (1999), Histórias do tempo (2000) e Mar de dentro
(2000). Convém mencionar, neste ponto, a questão da intertextualidade na obra de Lya, admiradora que era de Günter Grass:
o Menino, personagem de O ponto cego, pode ser comparado
ao anão Oskar, do livro de Günter O tambor (1959), por sua
dificuldade de integração à realidade e negação ao “adultecimento”. A autora também costumava fazer referências a personagens dos seus livros anteriores. Ainda em O ponto cego, o
narrador menciona “A menina que se jogou da pedra sobre
o mar, morreu?”, em clara referência ao destino das personagens de As parceiras (MELO, Cimara, 2005).
Quanto aos trabalhos como tradutora que Lya seguia
fazendo, em 2001 ela recebeu o Prêmio União Latina de
Melhor Tradução Técnica e Científica, pela obra Lete: arte e
crítica do esquecimento, de Harald Weinrich.
E os bons ventos se seguiram também na sua escrita. Lya
alcançou seu maior sucesso com a publicação de Perdas &
ganhos, em 2003. O livro vendeu quase um milhão de cópias e
se manteve por mais de dois anos na lista das obras mais vendidas do país. Foi ainda traduzido em treze países e possibilitou que a escritora transitasse por feiras e festivais ao redor
do mundo, contando sobre sua ficção e suas vivências, cada
vez mais unidas.
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Dentre as diversas discussões suscitadas pelo sucesso do
livro, destacou-se a dificuldade, inclusive da própria autora,
de classificá-lo em algum gênero literário. Perdas & ganhos não
poderia ser ficção, tampouco romance. Sob uma
ótica ensaística, o livro propôs reflexões sobre
a vida, sem precisar se eram autobiográficas
ou não. A própria Lya costumava traduzir sua
escrita como uma “conversa ao pé do ouvido
O best-seller Perdas &
do leitor”.

ganhos (2003) propõe
Entretanto, por força do conteúdo, do
reflexões sobre a
volume de vendas e da categorização como
best seller, alguns críticos literários chegaram
vida, num estilo de
a classificar o livro como de autoajuda, o que
“conversa ao pé do
foi questionado por estudiosos, tendo em vista a
ouvido do leitor”.
qualidade e o cuidado com que Lya escrevia seus
textos. De todo modo, é notório que dali em diante
a autora adotou essa forma mais livre de escrita,
sempre íntima, retomando o que já havia feito em O rio
do meio (1996).
Neste mesmo ano, mais precisamente oito anos após o falecimento de Celso Luft, o amor voltou a arrebatar o coração de
Lya, que se casou pela terceira vez. Seu último marido, ainda
vivo, foi o engenheiro e escritor Vicente de Britto Pereira.
A esta altura, não se pode dizer que Lya se rendia a qualquer dificuldade da vida. No mesmo ano em que publicou seu
primeiro livro infantil (Histórias de bruxa boa, 2004), foi pioneira como mulher colunista na revista Veja. Em entrevista, a
escritora reconheceu certa hesitação em assinar uma coluna
na revista de maior tiragem do Brasil à época. Mas, incentivada pelos filhos, honrou o convite inédito para que sua voz
alçasse maiores voos.
Ainda em 2004, publicou Pensar é transgredir, livro de crônicas inéditas e outras já publicadas em jornal; e em 2005,
publicou Para não dizer adeus, que reunia poemas novos e
antigos. Em 2006, lançou Em outras palavras, também um
livro de crônicas, desta vez já publicadas na revista Veja e
reeditadas.
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Na esteira da literatura infantil, Lya publicou ainda A volta
da bruxa boa (2007) e Criança pensa (2009), este último feito em
parceria com seu filho, Eduardo Luft. Em O silêncio dos amantes, de 2008, tratou da dificuldade de comunicação, os silêncios
e desencontros das relações amorosas, temas caros à autora.
É sua a seguinte provocação, numa das primeiras colunas
publicadas para a revista Veja:

No fim tudo estará
apaziguado;
haverá um fechar de
pálpebras
e um esquecimento;
não haverá mais começo
nem fim,

(...) Não falo do silêncio bom em que se
compartilham ternura e entendimento.
Falo do mal de um silêncio ressentido
em que se acumulam incompreensão
e amargura ” o vazio cresce e a mágoa
distancia na mesma sala, na mesma
cama, na mesma vida. Em parte
porque nada foi dito, quando tudo
precisaria ser falado, talvez até para
que a gente pudesse se afastar com
amizade e respeito quando ainda era
tempo. (...)

E de forma semelhante ao que citamos
em Perdas & ganhos, a pesquisadora Iara
Christina destaca (em seu livro Figurações e
porque serão supérfluos: ambiguidades do trágico, p. 47) a retomada da
tudo será intuição. estrutura de ensaio nos livros Múltipla escolha, de 2010, e A riqueza do mundo, de 2011.
Não haverá mais palavras. No primeiro, Lya debruçou-se sobre os mitos
criados pela cultura, refletindo sobre suas reais
Obra: As coisas humanas (2020)
Título: O grande silêncio
utilidades; no segundo, destrinchou as mazelas da vida moderna, como a fome, a guerra,
o moralismo e a política, no contexto familiar.

nem pensamentos

Com a publicação de O tigre na sombra, em 2012, Lya foi laureada com o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, tendo sido eleita a melhor ficção do
período.
Publicou em 2013 o livro O tempo é um rio que corre e, mobilizada pelas manifestações políticas de 2015, lançou nesta
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oportunidade Paisagem brasileira – dor e amor pelo meu país,
realçando caminhos conservadores na postura da escritora.
No livro A casa inventada, de 2017, Lya recria a combinação
de ficção e memórias, por meio de saltos cronológicos, partindo da sua infância para a infância de seus filhos. Entretanto, foi publicado em um período de luto da escritora.
Duas semanas antes, seu filho do meio, André, sofreu
uma parada cardíaca enquanto surfava em Florianópolis, aos 51 anos de idade.

Seu último
livro, As coisas
humanas (2020),
foi uma homenagem
ao filho do meio, morto
em 2017.

Em 2019, aos 81 anos, Lya foi internada às pressas ao sofrer um infarto agudo do miocárdio,
mas se recuperou. Um ano depois, conseguiu
publicar seu derradeiro livro, As coisas humanas,
uma homenagem ao filho morto. A autora, de
quem o vislumbre da morte impulsionou tanto
a escrita quanto a essência de suas tramas, quis
editar, em tempo, um outro marco para a eternidade: “Em última análise, escrevi [As coisas humanas],
talvez, para mostrar que o amor é mais importante do que a
morte”. Ela faleceu em 30 de dezembro de 2021, aos 83 anos
de idade, em Porto Alegre.
Fato é que Lya transitou pelos mais diversos gêneros e
alcançou reconhecido destaque com seus romances. Ainda
que os temas abordados em suas obras pudessem ser vistos
como repetitivos, a escritora era capaz de expressar, de forma
bastante íntima do leitor, as ambiguidades do homem contemporâneo, os conflitos entre sua aparência e essência, primordialmente no âmbito familiar, labirinto das incertezas e
da tragicidade. E é notório o amadurecimento na construção
dos personagens no decorrer de sua trajetória literária.

Outros prêmios recebidos por Lya Luft foram: Alfonsina
Storni de poesia, em Buenos Aires (1980); Érico Veríssimo,
pelo conjunto de sua obra (1984); e Diploma Bertha Lutz, do
Senado Federal, pela relevante contribuição na defesa dos
direitos da mulher e questões do gênero no Brasil (2016).
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Lygia Fagundes Telles
Testemunha de seu tempo
texto Carolina Nogueira ilustração Carolina Nogueira

A romancista e contista Lygia Fagundes
Telles (São Paulo, 1923-2022) dizia
sempre que, com sua escrita, pretendia
testemunhar seu tempo. Membro da
Academia Brasileira de Letras, ganhadora
do Prêmio Camões, quatro vezes
premiada com o Jabuti, foi traduzida em
oito idiomas. Autora de As meninas (1973)
e Seminário de ratos (1977), Lygia tem uma
obra que opera no que nos toca a todos.
Amor, morte, medo e loucura se trançam
em suas histórias, lembrando aos leitores
que o mesmo costuma acontecer nas
nossas próprias.
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N

ascida em São Paulo em 1923, Lygia Fagundes Telles
mantinha o hábito de escrever pequenas histórias
nas últimas páginas de seus cadernos desde a infância. Aos 15 anos, publica um primeiro livro de contos, Porão
e sobrado, quando tinha acabado de sair da tradicional escola
Caetano de Campos, em São Paulo. O livro é financiado pelo
pai, com quem tinha uma relação muito próxima.
Embora Lygia tenha sempre rejeitado essa primeira publicação por considerá-la imatura, o livro recebeu uma profética crítica publicada no jornal Folha da Manhã, em novembro de 1938: “Anotem este nome: Lygia Fagundes. Será o de
uma grande novelista. Tem todas as qualidades para ser uma
grande contista brasileira – exceto a maturidade”. Praia Viva,
o segundo livro de contos, é lançado em 1944.
“Eu comecei muito jovem – e esta paixão, que é tão antiga,
é a vocação. A vocação é o chamado – vocare, do latim, que
eu acho lindo. É o chamado, é o chamado”, reflete a autora,
em uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em
1997. Vocação que se tornou dedicação incansável, inabalável, ao difícil ofício de testemunhar seu tempo, de traduzir a
alma humana, como ela diz em várias entrevistas. “Ler, ler, ler.
Escrever, escrever, escrever. E rasgar muito – eu rasguei muito”.
Num estilo que burila mais personagens que complexas
tramas, Lygia não quer só contar uma história. Quer que o
leitor conheça seus personagens, quer se revelar por eles.
Cabe aqui um exemplo desse efeito-testemunho de seus personagens na voz de Lia, personagem de As Meninas, que compartilhava da sua angústia de ter ou não ter vocação:
Beijo-o no rosto. Entro na escuridão do corredor
enquanto ele pergunta pelo meu romance. Não
quero que me veja quando respondo que rasguei
tudo, rasguei.
– Pensei que tivesse vocação e me enganei como
esses padres que estão aí se casando. — Mas como
você sabe que se enganou?
– A gente sabe, Pedro. A gente sabe.
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Antes de se dedicar integralmente à literatura, Lygia cursou
a Escola Superior de Educação Física de São Paulo e fez
direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, instituição que marcou para sempre sua vida. Foi com os colegas
dessa importante instituição formadora de grandes juristas, no coração de São Paulo, que ela passa a frequentar rodas de leitura, bares e confeitarias nas quais,
“Eu comecei
segundo relatou ao Caderno de Literatura Bramuito jovem – e
sileira, por várias vezes conviveu com Mário e
esta paixão, que
Oswald de Andrade – e também com o cineasta
é tão antiga, é a
Paulo Emílio Salles Gomes, que décadas mais
vocação. A vocação
tarde viria a ser seu marido.

é o chamado – vocare,
do latim, que eu acho
lindo. É o chamado, é o
chamado”

Também foi lá que, depois de formada, engatou uma amizade com a autora Hilda Hilst, que
a acompanhou ao longo de toda a vida. O primeiro encontro das duas aconteceu em 1949,
quando Lygia, então ex-aluna, voltou ao Largo
para receber uma homenagem da turma – mais
jovem – e coube a Hilda conduzir a fala dos discentes. Ao
final do encontro, apresentou-se a Lygia como poeta.
“Eu era subversiva, trabalhava nos jornais da faculdade de
Direito”, contou Lygia. “Meu pai era um homem maravilhoso,
mas era jogador. Eu herdei dele a vocação. Ele apostava nos
números, eu aposto nas palavras”. O pai de Lygia era delegado e defensor público e chegou a perder tudo pelo vício em
apostas. Dele, ela dizia ter herdado também uma incurável
esperança – que associa à cor verde, escolhida pelo pai nos
jogos e que aparece recorrentemente em sua obra. Já jovem
adulta, preocupada com a instabilidade econômica, multiplicou trabalhos. O casamento, em 1950, também fez parte desse
momento.
O primeiro marido, o jurista Goffredo da Silva Telles Jr, foi
seu professor na Faculdade de Direito e era então deputado
federal pelo Partido da Representação Popular – o que a leva
a morar no Rio de Janeiro por dois anos. De volta a São Paulo,
viaja com frequência para um sítio do marido, em Araras,
interior de São Paulo, que anos antes havia sido um ponto
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de encontro dos expoentes do movimento modernista. É lá
que escreve várias partes de seu primeiro romance, Ciranda
de pedra, publicado em 1954 – mesmo ano em que nasce seu
único filho, Goffredo da Silva Telles Neto.
Ciranda de pedra é considerado pela autora o livro no qual
atingiu uma maturidade estilística. Ali já se encontram vários
dos temas e estratégias narrativas que perpassam toda a sua
obra: os sentimentos ambíguos, sombrios, expressos na sutileza do não dito e do velado, que infiltra o leitor por dentro,
fisgando a empatia.
Em 1960, Lygia separa-se do primeiro marido e começa a
trabalhar como procuradora do Instituto de Previdência do
Estado de São Paulo. Servidora pública, passa a viver com o
professor e crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes.
Tanto nos romances como na pujante produção de contos
que realiza ao longo de mais de oitenta anos, Lygia explora
dimensões do feminino que vão além da militância feminista mais óbvia. Suas personagens revelam mulheres como
sujeitos, longe de um padrão único de comportamento. Da
prostituta à mulher casta, da ciumenta à jovem liberada
sexualmente, da mulher metamorfoseada em
animal à senhora mais velha tomada de desejos,
a única coisa que a mulher “lygiana” não faz é
idealizar o amor romântico.
Em 1963, lança seu segundo romance,
Verão no aquário. Em 1964, sai a coletânea
de contos Histórias escolhidas e no ano
seguinte publica O jardim selvagem. Em
1967 começa a escrever uma adaptação para o cinema de Dom Casmurro, de
Machado de Assis, que acabou publicada
apenas em 1993 com o título de Capitu.

Ciranda de pedra
é considerado pela
autora o livro no
qual atingiu uma
maturidade estilística.

Em 1970 publica mais um livro de contos,
Antes do baile verde, e em 1973 é lançado seu terceiro romance, As meninas, que recebe naquele ano
todos os importantes prêmios literários do país: o Coelho
Neto, da Academia Brasileira de Letras; o Jabuti, da Câmara
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Brasileira do Livro; e o prêmio na categoria Ficção, da Associação Paulista de Críticos de Arte.
Construída na alternância do fluxo de consciência de
três personagens, As meninas consolida a
competência
estilística da autora, compondo
— Max, me dá sua infância!
um complexo quebra-cabeças polifônico
Ele me dá sua língua.
marcado pela ambiguidade – que tem como
Escorrego e fujo não é isso. pano de fundo a censura e as faltas de liberQueria. A cabeça roque-roque. dades do período da ditadura militar.

Aquela massagem na nuca
acalma tanto a Loreninha sabe.
— Faz, Max, começa aqui, aquela
massagem. Mais forte, amor.
Queria saber as horas. Digo que
me atrasei no. Vai perguntar
perguntinhas. Anão pretensioso.
Aquele anão pretensioso.
Bastardo. Um cara aí. Conta, Max.

Os capítulos se sucedem alternando as
vozes das três personagens: Lorena, sonhadora e confusa, a subversiva Lia e a drogada
cética Ana Clara, que se conhecem no pensionato onde moram – um convento de freiras na São Paulo contemporânea da publicação do romance. A elas se soma um narrador
onisciente que está sempre à espreita – organizando a história, mas não exatamente no
comando.

Assim, a alternância polifônica de Lygia
se impõe sem pedir licença, mudando a
Obra: As meninas
regra narrativa sem avisar o leitor – não por
desrespeitá-lo, mas, ao contrário, por confiar nele. Os bordões
são raros, os jargões de cada uma das meninas, quase inexistentes. O leitor não lê a mudança de voz, ele sente a mudança
de voz numa sutil mudança de vocabulário e, sobretudo, de
ritmo de fala das três personagens. O leitor sabe quando é a
Lia, quando é a Lorena – sabe, sobretudo, quando é a Ana Clara.
A personagem cínica, sofrida e drogada toma a palavra
do narrador no meio da frase. Depois larga pela metade. Da
forma de diálogo organizado, com travessão, a frase degringola para a conversa de Ana Clara com a cabeça dela, sem
fronteira entre interior e exterior.
Se são marcadas por identidades e clichês – e se referem
mutuamente como “retirante”, “gorda”, “nhem-nhem”, “drogada” – uma análise mais detida da segunda camada do
palimpsesto já mostra que o que as divide na superfície as
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une na essência. Recém-saídas das casas dos pais, em plena
descoberta das injustiças e assombros do mundo, digerindo
como podem a violência urbana, a descoberta do amor, a falta
de recurso para se lidar com os abismos da vida. Todas as três
perdidas, cada qual a seu modo.
“A ambiguidade é marca da literatura da Lygia”, apontou
Regina Delcastagnè. “Nunca temos muita certeza do que
querem e do que dizem as suas personagens. Muitas vezes
nem elas próprias têm certeza de coisa alguma”.
Complexas, vivas, as personagens ganham cavidades e protuberâncias que permitem encaixes umas nas outras. Lia se
encaixa em Lorena quando compartilham conhecimentos
filosóficos e a capacidade de discutir o mundo e os conceitos. Lorena se encaixa em Ana Clara na futilidade e no apego
aos valores materiais. Ana Clara, por fim, se encaixa em Lia
na independência, no desejo de liberdade. Ao encadear o
pensamento reacionário e racista de Ana Clara à voz subversiva
de Lia, a capacidade ativa desta última à leniência e passividade de Lorena, a autora constrói um efeito-personagem
complexo, que não dita comportamentos – fomenta empatia.
Esse encaixe funciona como forma de resistência que passa
pela desconstrução das dicotomias e pelo questionamento das
certezas polarizadas da sociedade de então. Neste quebra-cabeças, Lorena, Lia e Ana Clara estão todo o tempo em contato
– mesmo quando não dividem a mesma cena, aparecem em
memórias, citações e considerações que fazem umas sobre
as outras. Emerge, assim, como pano de fundo ideológico do
romance, um espaço de aceitação como alternativa ao confronto. Ao retratar nuances e dúvidas, ao negar uma militância única ou resposta pronta, Lygia Fagundes Telles corrompe
a visão totalizante de forças antagônicas.
Isso é especialmente importante no tempo do romance,
escrito em plena ditadura militar – e curiosamente muito
válido para o tempo atual, quando escrevemos este registro.
A mensagem de convivência em um tempo histórico de conflito e polarizações surge não apenas como pura referência
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histórica, mas como representação legítima do engajamento
e resistência, que a autora reivindica.
“Agora mesmo está havendo uma retomada de 1968. Eu
sempre fui uma escritora engajada, mas, na hora de falar
dos escritores engajados, sempre esquecem de
mim. Esquecem-se que, em As meninas, que foi
publicado nos anos 70 pela José Olympio, uma
das personagens principais é subversiva.
Em 2016, aos 96 anos de
E naquele livro existe a descrição meticulosa
idade, Lygia torna-se a
de uma sessão de tortura. Tentam fazer de
primeira mulher brasileira
mim uma escritora que não sou”, disse ela,
a ser indicada ao Prêmio
em entrevista a O Estado de S. Paulo em 1998.

Nobel de Literatura.

Mais do que apenas assinalar sua posição
política na paisagem de sua obra, Lygia era
uma intelectual que emprestava corpo e voz em
protesto contra a realidade política com a qual não
se conformava. No dia 25 de janeiro de 1977, ela viaja a
Brasília acompanhada da colega Nélida Piñon e do historiador Hélio Silva para entregar ao então ministro da Justiça um
manifesto assinado por 1.046 intelectuais e artistas brasileiros, que pede o fim das restrições à liberdade de expressão
e dos constrangimentos na criação artística. O ministro se
mostra indiferente ao manifesto.
No Rio, Carlos Drummond de Andrade sabe pelos jornais
da iniciativa da amiga. Em carta, datada de 16 de fevereiro,
escreve: “Estou acompanhando pelos jornais o movimento
desencadeado pelos escritores e artistas, no qual você desempenha um papel de responsabilidade consciente, indo a
Brasília para entregar o papel à fera”.

É ainda 1977 quando Lygia publica mais um volume de
contos, Seminário de ratos, com o conto homônimo que
se torna uma referência inescapável da literatura política
brasileira.
Em tom fantástico e irônico, o texto narra como ratos apossam-se de uma residência onde ocorreria um seminário convocado para planejar justamente o combate a uma praga de
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roedores. A epígrafe que dá o tom ao texto são os versos de
Drummond:
“Que século, meu Deus! – exclamaram os ratos
e começaram a roer o edifício”.

Em plena ditadura, Lygia desfia como
personagens autoridades morosas, descomprometidas e aproveitadoras surpreendidas por (ou metamorfoseadas em) uma
horda voraz de ratos, num efeito de mistério e vertigem, onde ao final já não se sabe
se os animais asquerosos são o tema ou os
próprios partícipes do seminário.
Nesse mesmo 1977, morre Paulo Emílio
Salles Gomes. Ela assume a presidência da
Cinemateca Brasileira, que Paulo Emílio
ajudou a fundar, ficando envolvida em suas
atividades até meados dos anos 1980.
No ano seguinte, em 1978, a autora
lança mais uma coletânea de contos,
Filhos pródigos, que será republicada em
1981 com o título A estrutura da bolha
de sabão – reconhecida como outro grande
momento de sua produção de contos.
O conto que dará título à coletânea é narrado
em fluxo de consciência, costurando amor,
infância, velhice, ciúme, medo, morte –
apenas seis páginas que são puro suco da
literatura de Lygia.
Em 1980, publica A disciplina do amor,
num formato que se aproxima de crônicas e que ela chama de “fragmentos”. Em
1981, lança um livro de contos fantásticos,
Mistérios.
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Era o que ele estudava.
‘A estrutura, quer dizer, a
estrutura’, ele repetia e abria a
mão branquíssima ao esboçar o
gesto redondo. Eu ficava o gesto
impreciso porque uma bolha de
sabão é mesmo imprecisa, nem
sólida nem líquida, nem realidade
nem sonho. Película e oco.
‘A estrutura da bolha de sabão,
compreende?’. Não compreendia.
Não tinha importância. Importante
era o quintal da minha meninice
com seus verdes canudos de
mamoeiro, quando cortava os
mais tenros, que sopravam as
bolas maiores, mais perfeitas.
Uma de cada vez. Amor calculado,
porque na afobação o sopro
desencadeava o processo e um
delírio de cachos escorriam pelo
canudo e vinham rebentar na
minha boca, a espuma descendo
pelo queixo. Molhando o peito.
Obra: A estrutura da bolha de sabão
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Em 1982, é eleita para a cadeira 28 da Academia Paulista de
Letras. Em 1987, torna-se a terceira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 16.
Transpondo barreiras em um país de poucos leitores, suas
obras foram traduzidas para o alemão, espanhol, francês,
inglês, italiano, polonês, sueco e tcheco. Além disso, Lygia
estimulou adaptações de sua produção para além da literatura. Seu romance Ciranda de pedra foi duas vezes adaptado
como telenovela na Rede Globo. As meninas virou peça de
teatro – que já teve a psicanalista Vera Iaconelli no papel
de Ana Clara – e também filme, numa adaptação de Emiliano
Ribeiro, que contava no elenco com Adriana Esteves, Claudia
Liz e Drica Moraes.
Em 1989, publica seu último romance, As horas nuas, o
qual condensa os temas e estilo mais presentes em sua obra.
O desconforto com o lugar da mulher da sociedade e a dureza
do envelhecimento são costurados numa narrativa fantástica
polifônica, em que a voz da protagonista Rosona se sucede a
trechos narrados pelo gato Rahul e pelo fantasma de Gregório, o ex-marido.
Em 1991, Lygia aposenta-se como funcionária pública.
Invenção e memória, publicado em 2000, consolida a fase em
que a autora joga mais abertamente com os limites entre
ficção e depoimento.
Por meio do resgate de fatos biográficos ou históricos,
Lygia reconstrói o passado fazendo uso da ficção, explorando
a temática do desencontro. Entre fragmentos de sua vida
pessoal e reflexões sobre momentos da história brasileira, a
autora abre brechas para fazer emergir o fantástico e o mistério, mais uma vez com sutileza e equilíbrio. Em 2002, lança
ainda Durante aquele estranho chá: perdidos e achados.
Em 2005, Lygia recebe o Prêmio Camões, considerado a
maior honraria do mundo da literatura de língua portuguesa.
No ano seguinte, morre Goffredo Telles Neto, seu único filho,
de maneira súbita aos 52 anos. Mesmo muito abalada, amparada pela neta Lúcia, que se torna sua parceira até o fim da
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vida, publica Conspiração de nuvens em 2007, também com
contos e memórias.
Em 2016, aos 96 anos de idade, Lygia torna-se a primeira
mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Em 3 de abril de 2022, Lygia morre de maneira
natural, em sua casa, em São Paulo. Depois de sua morte,
um pesquisador em genealogia encontra registros documentais que revelam sua data de nascimento não em 1923, mas
em 1918. Lygia teria, assim, falecido aos 103 anos de idade
– com mais de 8 décadas dedicadas à literatura. Atendendo
à vocação – praticando a arte do testemunho de seu tempo.
“Desembrulhando meus personagens talvez eu desembrulhe a mim mesma. Eu me conheço? Não. Talvez na morte eu
consiga me encontrar”.
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Maria Alice Barroso
Além do tempo e do espaço
texto Gabriela Guedes Ferreira Prates ilustração Júlia Mundim Pena

Entusiasta da cultura, da leitura e do
saber compartilhado, Maria Alice Giudice
Barroso Soares (Miracema, RJ, 1926 – Juiz
de Fora, MG, 2012) dedicou-se a promover a
literatura de diferentes formas. Formou-se
em Biblioteconomia e, além de ter sido
escritora, atuou também como jornalista.
Em todas as ocupações, defendeu a cultura
e o papel da mulher na sociedade, entre
outras questões sociais. Foi diretora do
Instituto Nacional do Livro, da Biblioteca
Nacional e do Arquivo Nacional.
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Só vendo a carta bonita que ela escreveu
de próprio punho. Diz que está muito
satisfeita com isso, que é como se fosse
cega e num repente começasse a enxergar
com os olhos dela.
Maria Alice Barroso

Q

uando, em seu primeiro romance, Os posseiros (1955),
Maria Alice Barroso narra o fascínio da personagem
Landa ao aprender a ler e a escrever, demonstra a
própria visão da leitura e sua relação intrínseca com o lugar
do ser humano no mundo.
Muitos anos após a publicação do livro, em discurso como
diretora da Biblioteca Nacional, em comemoração ao Dia
Nacional do Livro, em 1985, destacou a data como preservação da “própria maneira de ser”. É por meio desse suporte de
papel, no diálogo silencioso travado com as páginas, que as
gerações recebem não apenas as primeiras noções do mundo,
como também desenvolvem suas ideias – defendeu a escritora.
A dimensão social da escrita, da leitura e do saber está presente em toda a obra e na vida de Maria Alice Barroso. Não
por acaso, ela esteve à frente de importantes instituições da
cultura do país: dirigiu o Instituto Nacional do Livro (19701973), a Biblioteca Nacional (1984-1989) e o Arquivo Público
(1991-1992).
Seu romance de estreia, publicado quando ela tinha apenas
29 anos, trata do uso da Terra Mãe por homens e mulheres e
como esse vínculo poderia libertá-los ou escravizá-los. Os posseiros foi também o primeiro livro da escritora a ser reeditado.
No prefácio justificou a escolha: “A história dos posseiros de
Serra Alta se repete por todo o Brasil: eu a vi acontecer, há
um punhado de anos, perto de Governador Valadares, Minas
Gerais. Porém com algumas variáveis – que não chegam a substancialmente transformá-la numa outra realidade – ela continua a se repetir por todo o Brasil”.
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Na época da publicação original, a obra foi bem recebida e teve reconhecimento imediato no meio literário, com
críticas positivas de nomes célebres, como os escritores
Josué Montello e Jorge Amado. O escritor baiano teve papel
importante na divulgação, sendo responsável pela tradução
do livro ao russo, idioma no qual teve tiragem de mais de
600 mil cópias – número extremamente alto para o contexto
da década de 50 do século passado.

Foi também naquele período em
que esteve afastada de Parada
de Deus que ela começara a ficar
assustada com aquelas formas
que pareciam surgir no canto
de seus olhos: a primeira vez
foi como uma rajada vermelha
que lhe passara na ponta da
vista, ela estava sozinha, na
sacada do quarto, no Hotel
Avenida, mais ouvindo o ruído
dos carros e das pessoas que
passavam lá embaixo do que
vendo todo aquele movimento,
e de repente foi como um risco,
num ziguezague, ela chegar a
recuar, como se alguém a tivesse
empurrado para trás.

Agraciada por importantes honrarias,
como a Ordem ao Mérito de Portugal; o
Prêmio Walmap – cuja comissão foi composta
por nomes como os dos escritores Antônio
Olinto e Guimarães Rosa –; e o tradicional
Prêmio Jabuti, Maria Alice Barroso foi uma
das principais expoentes da literatura brasileira e do regionalismo. Como jornalista,
recebeu dois Prêmio Esso, importante distinção conferida a profissionais de imprensa no
Brasil. Ainda assim, tristemente, é um nome
pouco identificado pelo público geral.
Quando decidi participar do projeto desta
antologia, também não a conhecia. Mas
pensei que não haveria de ser um grande problema mergulhar na(s) sua(s) história(s). Com
tanta informação e fontes na internet, seria
simples encontrar os primeiros dados, os
mais importantes; e facilmente poderia comprar seus livros. Mas não foi.

O processo de busca foi complexo, os
dados disponíveis sobre a autora na rede são
escassos: pequeno número de resenhas de
Obra: A morte do presidente ou a
livros, menções específicas aos importantes
amiga de mamãe (1994)
cargos públicos que ocupou, alguns trabalhos
acadêmicos referentes à criação literária e
uma página do Centro de Estudos Barrosianos, de uma escola
municipal de Miracema. A falta de conhecimento e as esparsas
referências sobre a vida e a obra de Maria Alice Barroso são

ESCRITORAS BRASILEIRAS

227

tristes exemplos da necessidade de reconhecimento e valorização da cultura – em suas diferentes expressões e dimensões –,
aspectos tão defendidos por ela ao longo de sua carreira como
escritora e gestora cultural.
“Vejo na tecnologia hoje existente a melhor forma de preservar, estimulando a impedir o seu desaparecimento. Se, por
um lado, a predominância da imagem através da TV tende
a nos homogeneizar, por outro, a guarda e, portanto, a preservação – documentada de nossas tradições culturais – irão
garantir-lhe a sobrevivência no tempo, ensejando que a pesquisa redescubra esses ricos veios e os transforme nos temas
artísticos que dão eternidade à arte de um
país. Trata-se de um fluir e refluir constante: Tinha aquele chão como coisa
se pela civilização o ser humano se apossou sua, tão ligado a si quanto
da tecnologia, é pela cultura que ele pode estavam os filhos, a mulher.
evitar que a tecnologia obtenha uma desforra Encontrara aquela terra
e venha a dominá-lo”, argumentou, em 1985, abandonada, coberta de erva,
durante a solenidade de entrega da medalha
dando ideia de que mão de
Biblioteca Nacional.
Entusiasta convicta da cultura, em especial
das letras, destacou a importância dos livros
e das bibliotecas. Disse certa vez, durante sua
gestão à frente da Biblioteca Nacional, que
seríamos para sempre Lusíadas, em referência
à relação entre Brasil e Portugal e uma de suas
heranças mais importantes: a língua. “Minha
pátria é a língua portuguesa”, dizia Fernando
Pessoa. O trabalho de Maria Alice reforçava
essa percepção, ressaltando a cultura e sua
preservação como partes inexoráveis da nossa
história, do nosso ser.

homem nunca trabalhara ali. Foi
com paciência e muito trabalho
que capinara o pedaço que
resolvera transformar em pasto,
desviando depois o curso do
córrego para banhar a vargem
onde plantara arroz. Aos poucos
o chão foi ganhando vida, como
o doente convalescendo vai
ganhando cor.
Obra: Os posseiros (1986)

Sua defesa sempre se dava de uma perspectiva para além da interpretação pelo senso comum. Não
fazia distinção entre as expressões culturais e suas dimensões
“alta” e “popular”; ao contrário, as concebia como complementares, peças indissociáveis.
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Na mesma solenidade oficial, na Biblioteca Nacional, em
1985, definiu cultura e se pronunciou de maneira incisiva
sobre sua importância e também acerca do papel dos bibliotecários, em plena ditadura militar:
“O que entendemos nós, os bibliotecários, por cultura? Na
verdade, a cultura é inseparável do que podemos chamar de
vida real do povo: é a cultura que define a dignidade de
um povo, suas raízes na História e o seu dinamismo
ao enfrentar o futuro. Cultura é a base de qualquer
doutrina de desenvolvimento. E a política cultuNascida no Rio de
ral é o fermento que assegura o crescimento da
Janeiro, fazia questão
sociedade ao levá-la a possuir uma expressão
de declarar Miracema,
própria, capaz de proceder à sua autoanálise,
munícipio fluminense
à sua autocrítica e que a induzirá às reforonde cresceu, como sua
mas nos momentos em que estas se fizerem
terra natal.
necessárias. Este conceito, que é simples mas
não simplório, pertence a uma classe que se
permite ter suas próprias ideias, embora não viva
nem se devote a uma única ideia, pois não desejamos
ser obsessivos nem grotescos. Não podemos nem queremos
evitar o comentário que em tempos idos o bibliotecário era
gentilmente ironizado principalmente porque a sociedade
não necessitava tanto de seu trabalho; hoje, como o principal
agente num sistema de acesso às informações, sua presença
é obrigatória, já que a sociedade não pode dispensar seus
conhecimentos específicos. Cabe-nos a sorte discutível de
sermos – a um só tempo – produtores de cultura e consumidores de cultura.”
Fora a vertente de classe, a escritora fazia questão de
pautar o papel e o protagonismo da mulher, em contraposição ao machismo e à falta de voz – recorrentes na sociedade
ainda hoje. Não por acaso, grande parte de seus protagonistas foram figuras femininas, as quais representou como seres
autônomos e audazes. Muitas delas, mulheres libertárias dos
pontos de vista sexual e político, assumindo facetas que não
eram comuns à época das narrativas.
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Para além do componente político-social, característica
fundamental em sua obra, Maria Alice Barroso foi uma escritora inovadora. Nascida no Rio de Janeiro, fazia questão de
declarar Miracema, munícipio fluminense onde cresceu,
como sua terra natal. A maioria de seus livros está inspirada
no local de alguma forma, seja como palco para as histórias
– sob o nome de Parada de Deus – ou com personagens oriundos da cidade, mas que vivem em outros lugares.
A autora traz uma “cara” diferente ao regionalismo por meio
de um cenário pouco explorado pelo gênero – o interior do
Rio de Janeiro. Embora faça uso de elementos recorrentes no
estilo – como o sertão e a disputa pela terra, vistos em histórias do regionalismo baiano, pernambucano e mineiro –,
ela apresenta uma nova configuração para ele. Do mesmo
modo, aperfeiçoa o contar de histórias de temas locais associados a acontecimentos nacionais e globais e a personagens
de diferentes origens e etnias, mas sempre numa perspectiva regional.
Em A morte do presidente ou a amiga de mamãe (1994),
essa é a linha condutora de todo o livro, no qual os
Vertentes
protagonistas têm suas vidas alteradas por acononíricas, o culto ao
tecimentos históricos na rua Toneleiros e no Padivino de diversas
lácio do Catete. Não se trata apenas de influência,
no entanto, mas da maneira como a pacata Parareligiões e referências
da de Deus e seus habitantes veem e interpreà cultura popular e ao
tam o mundo e seus eventos e como os interfolclore são utilizados
nalizam em sua cultura. Da mesma forma,
na literatura da
os camponeses de Os posseiros têm o curso de
escritora, em especial
suas vidas totalmente alterado pela explosão
no Ciclo Parada de
da Guerra Civil Espanhola.

Deus.

Talvez por isso sua obra não se defina pelo
espaço geográfico, mas o ultrapasse e gere identificação, lembranças e semelhanças para muitos
leitores que nunca pisaram em Parada de Deus ou
Miracema e que sequer nasceram no estado fluminense,
como é o meu caso. Tal sensação é perceptível também pelo
aspecto atemporal de seus livros, muitos dos quais perma-
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necem vigentes em razão da abordagem de questões sociais
não solucionadas e profundamente enraizadas na história
brasileira. Sua escrita regional vai além das fronteiras físicas
e cronológicas.
Como contraponto à influência da realidade e da perspectiva histórica, uma faceta clássica do regionalismo surge na
obra da escritora fluminense: o sobrenatural. Vertentes oníricas, o culto ao divino de diversas religiões
e referências à cultura popular e ao folclore são
utilizados na literatura da escritora, em espe“O escritor não tem
cial no Ciclo Parada de Deus.

como fugir ao seu
destino – ele apenas
cumpre uma vocação,
o que não é pouco.”

Composto por seis romances, o Ciclo
Parada de Deus conta a trajetória da família Moura Alves, em um período que começa
após a Independência do Brasil e termina com
o suicídio de Getúlio Vargas. A superstição em
torno de um animal da família perpassa as gerações, mas é contada de maneira instigante em A saga
do cavalo indomado – publicação com a qual recebeu o
Prêmio Jabuti, em 1989.
Na história, Maria Olegária se opõe à vontade do pai em
mandá-la para o convento e, de maneira paradoxal, se apaixona pelo padre da cidade. Ela é a única capaz de domar e
montar o animal mais arisco e selvagem da família. Muitos
anos depois, os moradores de Parada de Deus juram ver seus
fantasmas e há quem garanta escutá-los e conversar com eles.

A aptidão em unir elementos reais e ficcionais foi descrita
pela escritora Rachel de Queiroz, amiga da autora fluminense, no prefácio da obra A morte do presidente ou a amiga de
mamãe (Record, 1994): “O fato é que Maria Alice inventou um
jeito novo de contar a História sem deixar de ser romancista,
confundindo com sutil finura o real e o imaginado e dando
a ambos o sangue e a vida do fato acontecido”, afirmou. Não
por acaso, Maria Alice gostava de uma frase atribuída a Clarice
Lispector de que se escreve para reinventar aquilo que já existe.
Maria Alice também era habilidosa em desenvolver o suspense em narrativas com características policiais. As histórias
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se constroem de forma instigante, com tramas e suspeitos
diversos, levando o leitor por diversos caminhos, cujo único
ponto comum é a vontade de saciar a curiosidade.
A alternância de narradores, outra especificidade de seus
livros, contribui para o labirinto de possibilidades. Com frequência, faz uso de vários narradores em suas histórias. Em
ocasiões, emprega o narrador onipresente e onisciente, possibilitando uma visão geral das histórias e, ao mesmo tempo,
utiliza a primeira pessoa para a maioria de seus personagens,
conferindo um tom pessoal e próximo à narrativa, mas que
pode confundir leitores desprevenidos.
Inovadora e transgressora em tantos aspectos, reconhecida pela crítica e por seus pares mais renomados, não teve
popularidade devida junto ao grande público. “... E assim foi
com a escritora Maria Alice Barroso, que, ao se refugiar em
Juiz de Fora – onde faleceu em 2012 –, sem anúncio ou despedida formal, isolou-se do mundo. Quis ostensivamente deixar
o Brasil para trás. O país que não lhe fazia justiça e ao qual
legou notável obra literária”, escreveu a amiga e escritora
Nélida Piñon ao prefaciar o livro Maria Alice Barroso, um nome
para lembrar: a identidade regional de uma autora nacional.
Quem sabe em algum momento Maria Alice receba o reconhecimento merecido e possa inspirar ainda mais mulheres
a percorrer novos caminhos na vida e na literatura, tal qual
sempre estimulou, principalmente por meio de suas personagens e histórias. Como ela mesma dizia, “O escritor não tem
como fugir ao seu destino – ele apenas cumpre uma vocação,
o que não é pouco”.
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Maria Firmina dos Reis
Pioneira do romance abolicionista
texto Cristiane Brum Bernardes ilustração Patrícia Weiss

Maria Firmina dos Reis (São Luís, MA,
1822 – Guimarães, MA, 1917) foi escritora
e professora pública concursada e
chegou a criar uma escola própria mista
para alunos que não podiam pagar. Seu
romance Úrsula é considerado a primeira
obra abolicionista e feminista do Brasil,
tendo sido publicado em 1859.
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Mesquinho e humilde livro é este que vos
apresento, leitor. Sei que passará entre o
indiferentismo glacial de uns e o riso mofador
de outros, e ainda assim o dou a lume.
Não é a vaidade de adquirir nome que
me cega, nem o amor próprio de autor.
Sei que pouco vale este romance, porque
escrito por uma mulher, e mulher brasileira,
de educação acanhada e sem o trato e a
conversação dos homens ilustrados, que
aconselham, que discutem e que corrigem;
com uma instrução misérrima, apenas
conhecendo a língua de seus pais, e pouco
lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo.
(...)
O nosso romance, gerou-o a imaginação, e
não o soube colorir, nem aformosentar. Pobre
avezinha silvestre, anda terra a terra, e nem
olha para as planuras onde gira a águia.
Mas, ainda assim, não o abandoneis na sua
humildade e obscuridade, senão morrerá à
míngua, sentido e magoado, só afagado pelo
carinho materno.
(...)
Deixai pois que a minha Úrsula, tímida e
acanhada, sem dotes da natureza, nem
enfeites e louçanias de arte, caminhe entre vós.
Maria Firmina dos Reis

C

om essas palavras, adequadas a uma mulher que se
aventurasse pela literatura em pleno Brasil imperial
do século XIX, a maranhense Maria Firmina dos Reis
faz a introdução de seu romance de estreia, Úrsula, publicado
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em 1859. Exaltando as possíveis deficiências literárias da obra
frente a uma crítica majoritariamente masculina, ela ironiza
a provável recepção do livro por seus colegas “ilustrados,
que aconselham, que discutem e que corrigem”. E reforça
o estranhamento que sua atividade intelectual poderia
provocar em uma sociedade patriarcal, na qual às
mulheres era destinado apenas um lugar na vida
privada.

A autora traz, pela
primeira vez na
literatura brasileira,
densidade dramática
aos personagens negros.

No prefácio de sua obra, a autora já demonstrava total clareza sobre o incômodo que
poderia causar na sociedade maranhense e
brasileira ao tematizar as questões de gênero
e raça de forma pioneira e original em sua
estreia literária, aos 37 anos. Não à toa, ela
assina a primeira versão da obra como “Uma
Maranhense”. Em trabalho de 2011, Régia Agostinho da Silva relata que Maria Firmina foi uma autodidata
que “conseguiu romper a cadeia da exclusão das mulheres no
mundo das letras”, mas mesmo assim não ousou colocar o
próprio nome na capa de seu livro Úrsula, publicado em 1859.
Assim, o romance é assinado “por uma maranhense”, e no
prefácio Firmina recorreu a um expediente que Régia reconhece como “praticamente comum a todas as escritoras do
século XIX no Brasil: um pedido de desculpa”.
O pioneirismo de Maria Firmina repousa não apenas em
ser uma das primeiras escritoras da literatura brasileira
em uma época em que poucas mulheres sequer sabiam
ler. Ela foi também precursora da escrita feminista no Brasil,
em um contexto histórico dominado por autores homens
que sequer questionavam a estrutura social da época. A obra
romântica que conta a história da jovem branca Úrsula, perseguida por um tio violento em uma sociedade patriarcal, traz
diferentes histórias de mulheres oprimidas e agredidas por
seus maridos. Nesse sentido, a escritora dá voz a dramas e
situações cotidianas violentas vividas por mulheres brancas e
consideradas livres, por meio de suas personagens femininas
retratadas no romance.
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Bárbara Simões destaca que as mulheres criadas por Maria
Firmina apresentam um “potencial redentor”, aparecendo
como subjugadas e escravizadas pelos homens, mesmo quando não são escravas no sentido literal. Na obra Úrsula, por
exemplo, o mocinho da história e amor da heroína, o jovem
Tancredo, narra as desventuras sofridas por
sua mãe, que chega a morrer de desgosto a — Sim, para que estas
partir das atitudes do marido. Nesse sentido, lágrimas?!... Dizes bem! Elas são
mulheres e escravos compartilham de rotinas inúteis, meu Deus; mas é um
similares de opressão e sofrimento.
tributo de saudade, que não
Somando-se à perspectiva feminista,
Úrsula traz como personagens importantes
um escravo e uma escrava, tematizando as
relações raciais no regime escravocrata. Contudo, a originalidade da obra não está apenas
em focalizar dentro de uma história eminentemente romântica as relações de opressão sofridas por negros e por mulheres em
um regime escravocrata patriarcal. A autora
traz, pela primeira vez na literatura brasileira, densidade dramática aos personagens
negros, que têm voz e participação narrativa
essencial na obra e se opõem claramente
à opressão e à injustiça de sua condição, ao
contrário de autores que tematizaram a escravidão, mas trouxeram os negros de forma
estereotipada ou apenas no papel de vítimas
da situação social.

posso deixar de render a tudo
quanto me foi caro! Liberdade!
liberdade... ah! eu a gozei na
minha mocidade! — continuou
Susana com amargura. — Túlio,
meu filho, ninguém a gozou
mais ampla, não houve mulher
alguma mais ditosa do que eu.
Tranquila no seio da felicidade,
via despontar o sol rutilante e
ardente do meu país (...). Tudo
me obrigaram os bárbaros a
deixar! Oh! tudo, tudo até a
própria liberdade! (...) Tinha
chegado o tempo da colheita,
e o milho e o inhame e o
amendoim eram em abundância
nas nossas roças. Minha filha

Régia Silva ressalta esse elemento das obras
de Firmina ao afirmar que a autora constrói
a imagem dos escravos em outra perspectiva,
pois em suas obras eles têm tanta individualidade quanto as
personagens brancas, e não são apenas vítimas da sociedade
escravocrata. “O escravo firminiano é, antes de tudo, aquele
que fala da África, que só reconhece a verdadeira liberdade, no
tempo em que vivia naquela África saudosa e nostálgica”, continua. Na narrativa de Úrsula, os cativos falam sobre o tempo em
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que eram livres na África, sobre a captura, a viagem no navio
negreiro, “sobre as memórias de uma África ausente”.
Úrsula é considerado por alguns críticos o primeiro
romance de autoria feminina no Brasil. O assunto é tema
de controvérsia, pois as obras Daciz, a jovem completa (1847),
Dedicação de uma amiga (1850) ou Páginas
sorria-se para mim! Deixei-a nos de uma vida obscura (1855-1856), de Nísia
braços de minha mãe, e fui-me Floresta, ou Aventuras de Diófanes (1752),
à roça colher milho. Ah! nunca de Teresa Margarida da Silva e Orta, foram
mais devia eu vê-la. Ainda não publicadas antes. A discussão dos críticos é
tinha vencido cem braças de se essas obras traziam temáticas verdadeiramente nacionais e poderiam, por isso, ser
caminho, quando um assobio,
consideradas obras brasileiras.

que repercutiu nas matas, me
veio orientar acerca do perigo
eminente, que aí me aguardava.
E logo dois homens apareceram
e amarraram-me com cordas.
Era uma prisioneira — era
uma escrava! (...) Meteramme a mim e a mais trezentos
companheiros de infortúnio e
de cativeiro no estreito e infecto
porão de um navio. Trinta dias
de cruéis tormentos, e de falta
absoluta de tudo quanto é mais
necessário à vida passamos
nessa sepultura até que
abordamos às praias brasileiras.
Obra: Úrsula (1825)

De qualquer forma, cabe a Maria Firmina,
juntamente com o poeta Luiz Gama, o papel
de fundadora da literatura afro-brasileira
(MACHADO, 2019) e de precursora do romance abolicionista no Brasil. É interessante,
nesse sentido, destacar o papel da personagem Suzana no romance Úrsula. A velha escrava que trabalha na casa da jovem faz um
relato minucioso de como era a sua vida na
África, antes de ser sequestrada por “bárbaros” e trazida à força para o Brasil. Suzana
também relata em detalhes as agruras e violências sofridas durante a viagem no navio
que a trouxe ao Brasil, anos antes da publicação da obra do poeta Castro Alves sobre o
tema, o famoso poema “Navio negreiro”. Publicado pela primeira vez em formato de livro
em 1870, o poema teria sido composto em
1868, nove anos após a publicação de Úrsula,
portanto.

Como ressalta a pesquisadora Maria Helena Machado,
Firmina foi a primeira autora abolicionista do país. Porém,
além de precursora, Firmina “foi a representante maior
de um gênero quase desconhecido no país, o da literatura
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abolicionista, que expunha os horrores da escravidão sem
transferir para as costas dos escravos e escravas todos os
males das sociedades escravistas” (MACHADO, 2019).
É possível imaginar que a trajetória pessoal de Maria
Firmina não tenha sido fácil, especialmente por conta
das dificuldades que a atividade literária possa
ter lhe trazido. A originalidade na abordagem
da temática social pode ter sido um motivo para
Na narrativa de
que os escritos dela tenham recebido reconheÚrsula, os cativos
cimento público somente em 1975, mais de um
falam sobre o tempo
século depois da publicação de seu primeiro
em que eram livres na
romance. Mesmo no século XX, contudo, hisÁfrica, sobre a captura,
toriadores da literatura e críticos, como Silvio
a viagem no navio
Romero e José Veríssimo, a ignoram. Como
negreiro, “sobre as
destaca Régia Silva, “escrever contra a escramemórias de uma
vidão, colocar os cativos para falar nos seus
África ausente”.
escritos, criticar a sociedade contemporânea
não deve ter sido fácil. Tanto que, apesar de
Nascimento Morais Filho (1975) afirmar que as
obras de Firmina tiveram boa acolhida na sociedade maranhense, seu esquecimento e silenciamento fazem-me pensar o contrário”.
Até 2017, as informações disponíveis indicavam que Maria
Firmina dos Reis havia nascido em 1825, em São Luís, e falecido em 1917, na cidade maranhense de Guimarães. Recentemente, porém, documentos compilados pela pesquisadora
Dilercy Aragão Adler informam que a escritora, filha natural de
Leonor Filippa dos Reis, entrou com um processo em 1847 para
retificar sua data de nascimento para 11 de março de 1822.
Além disso, “a Certidão de Batismo de Maria Firmina coloca
em evidência a condição social da sua mãe como mulata
forra, tendo esta sido escrava do Comendador Caetano José
Teixeira, um dos maiores negociantes do Maranhão na passagem do século XVIII ao XIX”.
Antes de esse documento ser encontrado, a informação corrente era de que o pai de Maria Firmina, João Pedro
Esteves, seria negro, e sua mãe, branca. Por seus pais nunca
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terem se casado, ela era considerada bastarda. Mestiça ou
negra (a depender da fonte das informações), Maria Firmina
teria vivido a maior parte de sua vida com a mãe, a irmã, uma
tia e a avó em Guimarães, vila litorânea maranhense.
Em 1847, foi aprovada em um concurso público e se tornou
professora da escola primária na cidade. Por ser abolicionista,
recusou-se a ir receber a nomeação de professora dentro de
um palanquim, espécie de liteira em que damas eram comumente carregadas por escravos. Recusando o conselho da
mãe, Firmina vai a pé receber a nomeação, afirmando que
“negro não é animal para se andar montado nele” (MORAIS
FILHO, p. 80 apud SIMÕES, 2012).
Além de pioneira na literatura e no abolicionismo, portanto, Maria Firmina também foi uma inovadora da educação brasileira, como informa Bárbara Simões. A escritora
aposentou-se em 1881, depois de trabalhar durante 35 anos
como mestra régia, isto é, professora formada e concursada.
Firmina lecionava em sua própria casa, mas, um ano antes de
se aposentar, fundou uma escola em Maçaricó, que misturava
alunos dos dois sexos, muitos dos quais não podiam pagar
para estudar nas escolas particulares. O experimento era
uma ousadia para a época, exatamente por misturar
meninos e meninas de diferentes classes sociais.
As aulas eram dadas em um barracão de propriedade de um senhor de engenho e as filhas
Mesmo com todas
do proprietário também eram ensinadas por
as dificuldades, Maria
Firmina. O experimento educativo durou
Firmina publicou poesia,
pouco mais de um ano – e pode-se imaginar o
ensaios, quebra-cabeças
motivo disso em pleno Brasil imperial.
e alguns contos, e

compôs canções
abolicionistas.
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Mesmo com todas as dificuldades, Maria
Firmina publicou poesia, ensaios, quebra-cabeças e alguns contos, e compôs canções abolicionistas. Os contos “A escrava” (1887) e “Gupeva”
(1861) mostram exemplarmente a força de uma literatura política e ideologicamente engajada, a partir de um
olhar profundamente cristão. “Participante da imprensa de
sua época, inserida no contexto de um romantismo cristão,
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Firmina apregoa, através dos exemplos de humanidade e
caridade dos escravos, a certeza de que poderiam ser eles
os samaritanos a ensinar o bom caminho a ser seguido aos
sacerdotes judeus”, considera Simões.
A partir desse curto retrospecto, não é exagero considerar Maria Firmina uma pioneira no cenário literário brasileiro, tendo sido a primeira romancista a publicar ou não.
Úrsula, que eu somente vim a conhecer a partir da proposta
para esta coletânea, tem realmente “uma originalidade revolucionária, em relação ao cânone formulado ao longo dos
anos”, especialmente porque a autora se solidariza “com as
identidades culturais subalternalizadas durante o processo
escravocrata e patriarcal da moralidade mandonista”, como
destaca Nascimento.
Se isso não for motivo suficiente para a leitura, acrescento
que o final da obra é de uma beleza candente e desconsolada, que me transportou ao século XIX e me levou às lágrimas, algo que somente a melhor literatura é capaz de nos
conceder.
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Maria José Dupré
Abre-alas da mulher brasileira
na literatura
texto Simone Magalhães de Salles ilustração Inara Régia Cardoso

Maria José Dupré (Botucatu, SP, 1898 –
Guarujá, SP, 1984), ou Sra. Leandro Dupré,
como assinava inicialmente suas obras,
ajudou a abrir as portas do universo da
literatura para as escritoras brasileiras.
Embora subestimada pela crítica, teve
importância inegável na construção
do espaço literário do país. Seu maior
sucesso, o romance Éramos seis (1943),
seduziu gerações de leitores de todas as
idades, ganhou prêmios e traduções em
diferentes idiomas, além de adaptações
para a TV e para o cinema.
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A

obra de Maria José Dupré marcou minha geração. Nas
escolas, seu título mais popular, Éramos seis, figurou
por anos no topo da lista de leituras recomendadas
para os alunos. Para ser mais precisa, o livro foi o responsável por me introduzir à escritora. O romance sobre a família
Lemos, os conflitos entre o pai e os filhos, apaziguados pela
matriarca, D. Lola, me conquistaram, e eu mal conseguia parar
de ler, tamanha minha curiosidade… A história rendeu diversas adaptações para a televisão. Mesmo já tendo lido o livro,
não perdia um capítulo da novela da antiga rede Tupi. A atualidade das questões abordadas pela escritora é tanta que recentemente, em 2019, uma nova versão da telenovela foi produzida.
Éramos seis é a obra mais regravada por emissoras de TV na
história da literatura brasileira. Após essa última estreia, o
livro, escrito em 1943, entrou no ranking dos mais vendidos,
reflexo do interesse que desperta até hoje. A nova geração,
com todas as modernidades tecnológicas, se interessou pela
obra da escritora sobre o desenrolar da vida de uma mulher
simples. Devo confessar que reli o romance, único livro até
o momento que li duas vezes em épocas diferentes. E fiquei
triste de novo quando acabou. Os personagens ainda me
acompanharam por um tempo depois do término da leitura.
O romance ganhou o Prêmio Raul Pompéia da Academia
Brasileira de Letras e o Prêmio José Ermírio de Moraes,
além de tradução para outros idiomas, como francês, sueco
e espanhol. Outras obras da autora, os livros Gina (1945) e
Os Rodriguez (1946), também foram traduzidas. Dupré contribuía, aos poucos, para abrir as portas da profissão de
escritor para as mulheres.
De origem rural, nascida na fazenda Bela Vista, em Botucatu, SP, em 1898, com muitos irmãos, a temporã foi alfabetizada em casa por sua mãe. Herdou o gosto pela leitura
de seus pais, que, apesar de não serem ricos, tinham uma
biblioteca e mantinham o hábito de ler. Ainda menina e
antes de ir para a escola, Maria José teve contato com livros
clássicos de autores renomados.
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Professora por formação, foi somente depois de casar com
o engenheiro Leandro Dupré, em São Paulo, que recebeu o
incentivo que faltava para largar o magistério e se lançar na
profissão de escritora, quase exclusiva dos homens. Ele teria
dito: “Iremos juntos para o sucesso ou para o fracasso”.
Maria José Dupré passou a ocupar seu espaço no
meio social; não deixou “que nenhum destino bioProfessora por
lógico, psíquico, econômico definisse a forma
que assumiria no seio da sociedade…” (Os
formação, foi
caminhos). Dupré já era, então, uma senhora
somente depois de
distinta, alta, elegante, com porte das pescasar com o engenheiro
soas chamadas de fino trato.
Leandro Dupré, em

Em prefácio pago à primeira edição do
romance Éramos seis, Monteiro Lobato
declarou: “O que tenho a confessar é
apenas isso: numa noite o romance dessa
mulher me ensinou mais literatura do que
em anos aprendi com os carranças e petrônios, que quase me deixaram beribérico”.
Ainda chega a comparar o livro com a famosa
obra do francês Guy de Maupassant: “Espécie
de Une vie, de Maupassant – mas que encanto de livro! Que
riqueza de vitaminas! Não chega a ser um romance. É um
borrão, um croqui, um esboço de romance, feito ao galope
da inspiração, para depois ser aperfeiçoado, descascado, despeliculado, repolido até ficar nacarino e beribérico – mas a
autora, em vez disso, mandou-o ao prelo tal qual lhe saiu. Não
teve paciência para estragá-lo, nem deixou que nenhum abelhudo o estragasse”. O autor de Cidades mortas ainda observa
o caráter envolvente do romance, que, a seu ver, “tem pitadas
de gênio, intenso realismo, e ligeiros close-ups da cor, do sabor
e dos cheiros…”.

São Paulo, que recebeu
o incentivo que faltava
para largar o magistério e
se lançar na profissão de
escritora, quase exclusiva
dos homens.

O livro, segundo especialistas, é uma obra de ficção baseada
em fatos históricos que mostra o estilo de vida de uma família patriarcal típica da classe média paulistana dos anos 40.
No caso, composta por seis personagens (os pais, Sr. Júlio e
D. Lola, e os filhos, Julinho, Carlos, Isabel e Alfredo). Retrata a
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força de uma mulher que passa a sustentar a família, sempre
tentando mantê-la unida, apesar dos desafios e decepções
impostos a todo momento. Em meio ao contexto histórico,
às brigas de classes, aos costumes, Maria
José Dupré cria uma história simples que
aborda as questões das famílias da época Não olhei para trás quando
e os sentimentos de amizade, solidarie- deixei a chácara pela última
dade, saudade e a dor da perda. Os acontevez. Só voltei à cidade uns
cimentos são descritos pela própria autora
por meio da narração de sua personagem, vinte anos depois e nada mais
a dona de casa Lola, um modo de contar existia: nem a casa, nem as
história distinto dos escritores da época,
árvores, nem os pássaros. Em
utilizando a primeira pessoa, sob forma
de memórias e de acordo com a psicologia seu lugar haviam construído
feminina. “Quanta saudade eu tenho desse uma Escola Profissional ou
tempo da Avenida Angélica, quando meus
instituto, não sei bem…
filhos eram crianças e vivíamos todos juntinhos com Júlio, meu marido, como pas- Obra: Os caminhos (1969)
sarinhos em gaiola.”
A psicóloga e professora Ecléa Bosi registrou que, ao realizar pesquisa para seu livro Leituras de operárias e perguntar
às trabalhadoras que livro lhes havia causado emoção, uma
delas respondeu: “Éramos seis… uma história que aconteceu
mesmo, uma história comum, por isso gostei”. Prova de que
uma das características mais marcantes de Maria José Dupré
é sua capacidade de criar um enredo cativante, com personagens inspirados na vida real, que sofrem, fazem sofrer, se
envolvem em situações cômicas, em relações amorosas, traições e vinganças. Suas tramas lembram o cotidiano das pessoas, e isso facilita a identificação do leitor, que se sensibiliza
com o que se passa e fica preso à história, ansiando por um
próximo capítulo. No mundo real, são muitos os que conhecem “Donas Lolas” ou que se identificam com sua vida dura
e simplória, com as escolhas que podem unir ou desunir a
família. Essa identificação torna o livro atemporal e explica o
envolvimento emocional de quem lê, porque fica, ao término
da leitura, uma mensagem interpretada de acordo com a sensibilidade de cada leitor.
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O livro rendeu críticas positivas e negativas. O crítico sueco
Thorsten Nunstedt destaca que a imagem de Dona Lola “se grava em nossa memória como o protótipo de milhões de mães
que lutaram, choraram, trabalharam e sofreram até morrer
para o bem do lar e da família”. Arbeatar Bladet, também sueco, comenta: “O número de suecos que já ouviram o nome
de algum escritor brasileiro é certamente muito pequeno…
Apesar do largo abismo que parece existir entre nós e a América Latina, ficamos verdadeiramente surpreendidos ao saber
que neste outono foi traduzido para a nossa língua, pela primeira vez na história, um romance brasileiro, Éramos seis, em
sueco Vi sex, da Sra. Leandro Dupré”. O professor Godofredo
Oliveira Neto afirma que o livro “é banal como a vida cotidiana”, porém admite que “nunca se torna monótono, porque possui o calor da vida e a vida sempre interessa profundamente”.
Para a crítica literária Maria Lúcia Silveira Rangel, a autora
é subestimada e até esquecida no Brasil, apesar da enorme
tiragem. Talvez exista uma certa tendência de se considerar tudo o que tenha maior amplitude de público como “não
literatura” ou literatura de segundo escalão. A presença do
folhetim na obra de Dupré, em especial, gerou a formação de um público leitor de massa e se mostrou altamente vendável, o que, de certo modo, também
gerou algum preconceito contra a autora. Em
seu ensaio sobre ficção, que faz parte do livro
A obra-prima de
A aventura literária, o crítico José Paulo Paes
Dupré é narrada em
comenta que “(...) todos sonham ser Gustave
Flaubert ou James Joyce, ninguém se contenprimeira pessoa, em
taria
ser Alexandre Dumas ou Agatha Christie.
forma de memórias da
Trata-se obviamente de um erro de perspectiva:
dona de casa Lola.
da massa de leitores destes últimos autores é que
surge a elite dos leitores daqueles, e nenhuma cultura
realmente integrada pode se dispensar de ter, ao lado de
uma vigorosa literatura de proposta, uma não menos vigorosa literatura de entretenimento”.
Otto Maria Carpeaux declara: “Com impaciência estou
esperando que um crítico da novíssima geração dedique
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trabalho de análise estilística às imagens da vida doméstica
nos romances da Sra. Leandro Dupré”. O crítico literário
cobra o devido tratamento que deveria ser, em sua avaliação,
dispensado à escritora responsável por conquistas no campo da linguagem herdadas do modernismo, como o coloquialismo. A obra de Dupré
concilia temas contemporâneos e formas antigas, uma modernização negociada, uma misGeralmente conservadora,
tura entre o romance e o folhetim. Esse modo
Dupré às vezes adota
realista de narrar, no entanto, não signium certo progressismo
fica um real rompimento moderno; é mais
no retrato de suas
uma reelaboração de formas antigas, preso
personagens
ao modelo narrativo do século XIX, e rompido
femininas.
de vez por escritoras que a sucederam, como
Clarice Lispector.
Éramos seis não foi o primeiro livro de Dupré,
mas, com certeza, seu título mais popular, com edições
sucessivas, publicadas ao longo de décadas por grandes editoras – Brasiliense, Saraiva e Ática – e milhões de cópias vendidas. Por essa razão, é difícil falar de Dupré sem falar quase
que exclusivamente de Éramos seis. A escritora publicou, em
1949, uma continuação de seu sucesso, D. Lola, para matar a
curiosidade dos leitores sobre o que poderia ter acontecido
à personagem.
O romance de Teresa Bernard (1941) foi a obra literária de
estreia de Dupré. Contado pela própria órfã rica Teresa,
passando-se na década de 30, abordou algumas discussões
femininas da época que continuam em foco até hoje, como o
divórcio e o papel da mulher no casamento. Antes, em 1939,
ainda incerta quanto a seus dotes literários, publicou seu primeiro conto, “Meninas tristes”, sobre a relação entre a província e a cidade grande, sob pseudônimo, no jornal O Estado de
S.Paulo. Em 1943, passou a se dedicar a livros infantis.
A escritora não teve filhos, mas sua infância foi marcada
pela avó, contadora de histórias. Assim, boa parte das publicações de Dupré volta-se ao público infantil. Ela assinou dez
clássicos da literatura infanto-juvenil. O primeiro, Aventuras
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de Vera, Lucia, Pingo e Pipoca, ganhou o Prêmio Raul Pompéia
da Academia Brasileira de Letras. Mais títulos logo se seguiram: A ilha perdida; A montanha encantada e A mina de ouro
e a série que tem como protagonista o Cachorrinho Samba.
O cachorrinho Samba na Rússia venceu,
Na noite escura e silenciosa, inclusive, o Prêmio Jabuti da Câmara Brainsone, os olhos fixos na escuridão, sileira do Livro.

ouvindo o velho relógio da sala
dar lentamente as horas, pensei:
“Preciso deixá-lo ir; é o futuro
dele que está em jogo. Lá poderá
ser feliz, subir na vida, ficar rico,
fazer carreira. Mas ele é tão bom
filho; é uma loucura deixá-lo partir;
aqui também ele poderia fazer
carreira e ganhar dinheiro. E se
ele for embora, perderei o filho.
Sim, perderei. Alguém disse que a
ausência mata o amor, qualquer
espécie de amor; só a convivência
aquece e faz viver tanto o amor
como a amizade. A separação
esfria. Perderei o filho. Mas afinal,
pensando bem, qual a mãe que
criou o filho para si? As mães criam
os filhos para o mundo e os filhos só
são delas enquanto pequenos. Há
muito tempo Julinho não é meu. Já
o perdi, que tolice”.

A obra, apresentada na série editorial
Vaga-Lume, foi importante no cenário brasileiro na formação de diferentes gerações
de leitores. Ainda viabilizou, de forma
mais acessível, processos de ensino-aprendizagem da leitura literária, e alcançou o leitor jovem e de literatura juvenil,
nas últimas décadas do século XX, por
meio de altas tiragens e de extensa circulação. Dupré conseguiu, assim, um feito inédito: ser best-seller no mundo da literatura
adulta e das novas gerações.

Mesmo com o sucesso em vendas, suas
primeiras edições foram assinadas como
Sra. Leandro Dupré. Somente bem mais
tarde, após a morte de seu marido, em
1960, e já consagrada, deixou de lado
o pseudônimo e passou a assinar seu
nome, Maria José Dupré. A própria autora
comenta que, ao ser apresentada como
escritora em uma festa da alta sociedade,
“ouvi muitas pessoas dizerem que nunca
tinham lido livro de escritor brasileiro, o
meu era o primeiro. Liam os livros franceses, alguns ingleses, mas brasileiros?”.
Esse comentário está no último livro da
Obra: Éramos seis (1943)
escritora, publicado em 1969 pela Editora
Saraiva e republicado em 1978 pela Editora Ática, Os caminhos. É uma autobiografia, uma narrativa de suas memórias:
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o passado, desde sua infância, seu casamento, sua estreia no
mundo literário, entre outras reflexões.
Muitas vezes conservadora e tradicionalista, Dupré oscila
em seu ponto de vista, por vezes adotando um certo progressismo no retrato de mulheres contemporâneas, inclusive
apontando diferenças das classes sociais e de gênero.
Ela tinha o hábito de escrever dedicatórias em seus romances. Éramos seis é dedicado a mostrar o valor do trabalho feminino, menos visível que o masculino, por não ser remunerado. Os Rodriguez, por exemplo, é dedicado a membros de
nossa Família Real, o que faz pensar não só em uma romancista entre o campo e a cidade, mas entre dois séculos. Mais
ousado, Gina é dedicado a uma mulher que conheceu na vida
real. Tem como heroína, em plena década de 1940, uma moça
que recai à prostituição para fugir da pobreza extrema.
O romance, no entanto, cede à ideologia conservadora – trata
os dilemas das mulheres de seu tempo, mas conserva a estrutura moralizante de explicação do mundo, por meio das falas
moralistas de suas narradoras. Mesmo assim,
Dupré demonstrou coragem na construção
de sua protagonista, em busca da libertação e São todas umas idiotinhas
afirmação da personalidade feminina.
assanhadas, umas
Maria José ainda participou da diretoria da
Sociedade Paulista de Escritores e assumiu
a função de vice-presidente da Creche Baronesa de Limeira e da entidade beneficente
Gota de Leite – trabalhos que, se não necessariamente sugerem uma postura feminista,
trouxeram importante contribuição nos anos
1930-1940 à luta pelas conquistas femininas.
Faleceu no Guarujá, SP, no dia 15 de maio
de 1984, aos 86 anos, vítima de acidente vascular cerebral. O mundo não teria sido o
mesmo sem suas histórias.
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burguesinhas. Portamse bem porque não têm
remédio. Não podem. Águas
paradas. Mas se pudessem...
– Gina ficou vermelha de
raiva: Não diga bobagens.
E você o que é? Grande
dama?
Obra: Gina (1947)

Maria José Dupré
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Simone Magalhães de Salles (Rio de Janeiro, RJ) é jornalista
e professora. Formada em Jornalismo pela UFRJ e mestre em
Comunicação pela Université Paris-Est, a servidora trabalhou
na Voz do Brasil, na Agência Câmara, na Rádio Câmara e na
produção e edição de conteúdos para os portais da Câmara dos
Deputados. Desde a infância, criou o hábito de dormir ouvindo
histórias. A leitura incorporou-se à sua vida por ser uma
grande paixão, fonte de conhecimento e diversão. Leu centenas de autores, estrangeiros e nacionais. Considera Dupré uma
das principais representantes da literatura popular brasileira,
que venceu os obstáculos enfrentados para ser lida, graças,
principalmente, ao seu premiado romance folhetinesco de
ficção Éramos seis.
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Maria Ribeiro
Pioneira no teatro nacional
texto Ana Claudia Lustosa da Costa ilustração Inara Régia Cardoso

Maria Angélica Ribeiro (Paraty, RJ, 1829
– Rio de Janeiro, RJ, 1880) foi a primeira
dramaturga do Brasil. Seu título de pioneira
não se justifica por uma ordem cronológica,
mas por uma intensa e sistematizada
produção escrita, que resultou na
publicação de mais de 20 peças de teatro,
muitas representadas com sucesso de
público e crítica. Maria Ribeiro usou sua
letra para denunciar a situação feminina na
sociedade da época, principalmente a da
negra escravizada. Sua obra mais famosa é
Cancros sociais, de 1865.
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A mulher brasileira, se não quer sujeitar-se
ao escárnio dos espirituosos e às censuras
mordazes dos sensatos, não tem licença
para cultivar seu espírito fora das raias da
música ao piano, e das de algumas frases,
mais ou menos estropiadas, de línguas
estrangeiras! (...) O que sai de lavra feminina,
ou não presta, ou é trabalho de homem. E
nesta última suposição vai uma ideia oculta
e desonesta.
E para que compraríamos, nós mulheres,
a fama de sermos autoras de trabalhos
que não fossem nossos, se com ela nada
ganhamos, nem temos possibilidade de
obter lugar ou emprego pelos nossos
méritos literários? Valem-nos eles de coisa
alguma?
Será pelos lucros?
Santo Deus! A calúnia nem reflete nisto!
Maria Ribeiro

O

texto acima foi extraído de Cancros sociais, a principal obra de Maria Angélica Ribeiro, publicada em
1866. Nele, fica clara a crítica que a autora faz à condição de inferioridade imposta às mulheres da época. Fica
clara também uma escrita transformada em arma política para
dar voz às reivindicações femininas por uma posição mais
justa e igualitária na sociedade.
Ainda que uma desconhecida para muitos, Maria Ribeiro
esteve tanto na vanguarda da luta feminista quanto na vanguarda cultural do nosso país. É considerada a primeira dramaturga brasileira e, de acordo com a pesquisadora Valéria
Souto-Maior, sua trajetória marca os momentos inaugurais da
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participação das mulheres na história da literatura nacional
de gênero dramático, no século XIX.
Seu pioneirismo, no entanto, não se justifica por uma
ordem cronológica. Em um levantamento realizado
em 1995, Souto-Maior identificou mais de 30 nomes
de mulheres que escreveram para o teatro entre
Maria Ribeiro
o século XVIII e início do XX. O que garantiu
cresceu num
o título a Maria Ribeiro foram justamente o
ambiente
corpo e a consistência de sua obra. Entre 1855
intelectualmente
a 1879, ela escreveu mais de 20 peças, entre
privilegiado e soube
dramas e comédias, muitas delas encenadas
e aplaudidas pela crítica, todas fruto de um
aproveitar essa
trabalho intenso e contestatório.
condição para alcançar

independência.

E por que então sabemos tão pouco sobre
ela? Porque, assim como aconteceu com muitas
escritoras nascidas antes de 1930, seus nomes
foram excluídos da memória literária do país, e a maior
parte de suas obras ficou inédita. A sociedade em que viveram era patriarcal, constituída de forma desigual, que desvalorizava e oprimia a expressão feminina. Como descreve a
biógrafa Lúcia Miguel Pereira, prevalecia, no Brasil de Maria
Ribeiro, a “regra da reclusão, o regime gineceu, que engordava o corpo e fazia murchar a inteligência; (...) a regra era o
casamento muito cedo, as maternidades anuais, a autoridade
do marido sucedendo à do pai, a regra era a minoridade prolongada até a velhice”.
As mulheres eram educadas para a submissão. Aquelas
que tinham o privilégio de receber algum tipo de formação
aprendiam trabalhos a bordar, a tocar piano e a pronunciar
algumas frases em francês. Elas não eram ensinadas a ler,
não lhes era dado o direito de ter opinião e nem o de herdar
bens. O título de sexo frágil escondia o lugar de inferioridade
que lhes cabia. Mulheres eram consideradas infantis, incompetentes, irracionais.
Por isso, lançar luz sobre a obra de Maria Ribeiro é restituir às mulheres o protagonismo que por tanto tempo lhes foi
negado, é retirar dos bastidores os nomes daquelas que foram
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responsáveis pela conquista e consolidação do espaço que
hoje o feminino ocupa, é questionar a cultura hegemônica
que até bem pouco tempo dominava a literatura brasileira.
Maria Angélica Ribeiro nasceu em 5 de dezembro de
1829, em Paraty, RJ. Ficou órfã ainda muito pequena,
e Joaquim Bracet, um grande amigo de seu pai, tornou-se seu tutor, garantindo-lhe uma educação
No palco, Maria
de qualidade, muito diferente da que recebiam as
Ribeiro denunciou
meninas em geral. Cresceu em um ambiente pria condição social
vilegiado do ponto de vista intelectual e não desperdiçou a chance de tirar proveito desta confeminina da época,
dição para alcançar independência.
principalmente
Aos 14 anos, casou-se com João Caetano
a da negra
Ribeiro, um importante cenógrafo na corte
escravizada.
brasileira. Pela segunda vez, viveu uma exceção e encontrou, no companheiro, o mesmo
apoio intelectual que recebera de Bracet. Foi o
marido que a incentivou a enviar a primeira peça que
escreveu para o Conservatório Dramático Brasileiro. O fato de
ter contado com o suporte desses dois homens não deve, no
entanto, diminuir em nada o reconhecimento de sua competência e seu valor artístico.
Apesar de ter vivido de acordo com padrões sociais de sua
época, foi no palco que Maria Ribeiro ousou, desafiando a sociedade ao denunciar a condição social feminina, principalmente a da negra escravizada. Para a pesquisadora Valéria
Souto-Maior, a obra desta escritora “carrega pensamentos incisivamente libertários, munidos da presença de um discurso
feminino, em plena sociedade oitocentista escravagista e patriarcal”, como mostra o trecho da obra Cancros sociais (1866):
Sei que uma mulher, especialmente pobre, não
pode elevar-se a certas regiões. O despeito de
uns, a intolerância de outros, a injustiça de muitos,
e sobretudo, a calúnia sempre ávida de vitimar
a fraqueza feminina, cedo ou tarde, com aleives
e injúrias, lá a desempenham dessas alturas, se
porventura soube atingi-las. Cumpre-nos obedecer
aos homens!
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Sua produção escrita começou ainda na adolescência, sob
o pseudônimo Nênia Sílvia. Como relata Maria Stella Orsini
(1988), Maria Ribeiro ingressou no Sociedade de Estudos
Literários do Rio de Janeiro, instituição que reunia jovens
interessadas em escrever e discutir suas ideias, e colaborou com a Revista Mensal de Ensaios Literários. A escritora
também colaborou com periódicos em que mulheres reivindicavam o direito de estudar, trabalhar e votar.
Aos 25 anos, mergulhou definitivamente no universo da
dramaturgia. Há quem associe este momento de mudança de
território da escrita à perda de seu único filho homem, em
1855, quando ainda era uma criança. A profunda tristeza que
viveu teria sido transformada em exercício criativo e, neste
mesmo ano, concluía sua primeira peça teatral: Guite ou a feiticeira dos desfiladeiros negros.
O texto, enviado ao Conservatório Dramático Brasileiro, foi
elogiado pelo presidente da instituição. Em 1856, apresentou
outras duas peças, Paulina e A aventureira de Vaucloix, ambas
calorosamente recebidas. A partir daí, não parou mais.
O drama em quatro atos Gabriela foi publicamente encenado no Teatro Dramático do Rio de Janeiro, em 1962.
A personagem principal, durante um período de ausência do
marido, vendo-se sem recursos para sustentar a si e a filha,
torna-se amiga de uma cafetina e passa a ser malvista. O marido, ao regressar, acredita nos rumores sobre a mulher e separa-se dela. Depois, ao
descobrir sobre o insucesso de um homem que
Machado de
não conseguiu favores sexuais da heroína,
Assis publicou
arrepende-se e volta para ela, reconhecendo
elogios às peças
a sua retidão de caráter. O texto era um elogio
Gabriela e Cancros
à esposa honesta e fazia uma dura crítica aos
sociais.
homens responsáveis pelos descaminhos e
sofrimentos das mulheres.
Em 1863, Machado de Assis, que assinava uma
coluna no periódico literário O Futuro, parabenizou a autora
de Gabriela, dizendo: “[...] representou-se ultimamente no
[Teatro] Gymnasio [Dramático] um drama da Sra. D. Maria
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Ribeiro. [...] Dando os sinceros parabéns á Sra. D. Maria Ribeiro
e á litteratura nacional, conto e espero, como espera a
segunda, novas e cada vez melhores irmãs de Gabriela”.
Neste momento, convém entender que
a década de 1850 correspondeu ao período
de introdução do realismo francês no teatro
brasileiro. O palco deveria ser usado para
retratar e reformar costumes da sociedade,
moralizando-a. José de Alencar (1829-1877)
e Machado de Assis (1839-1908) estavam
entre aqueles que defendiam o caráter civilizador do teatro sob os moldes desta nova
estética, ao mesmo tempo em que falavam
em prol de um movimento verdadeiramente nacional.
Fiéis à escola realista francesa, as peças
de Maria Ribeiro, segundo Maria Stella
Orsini, promoviam reflexão sobre dois
temas principais: a participação feminina
– em nível profissional – em uma sociedade patriarcal; e o retrato de uma sociedade
em que havia dominação social e sexual
do homem branco sobre a escrava negra
(até então, representada a partir da perspectiva masculina).
Cancros sociais, a obra mais importante de
Maria Riberio, foi encenada em 1865, alcançou respeito e prestígio como nenhuma
outra peça assinada por uma mulher. Apresentada mais de oito vezes seguidas, no
mesmo Tetro Dramático do Rio de Janeiro,
ficou em cartaz por dois meses.

Barão de Maraguripe: — Não,
minha senhora! Para onde quer
que vá o criminoso, vão também
com ele a consciência da culpa, e
as tribulações do remorso!... Ainda
que a impunidade social pareça
protegê-lo, a alma do criminoso,
despojada da luz do céu, já não
pode gozar o menor sossego na
terra. Ela vê que ao descer do
mundo, lá a espera, implacável,
no altar supremo da verdade,
a condenação divina. (Solene)
Eis aqui a diferença: enquanto
Antônio Forbes, castigado, busca
remir-se pelo arrependimento;
enquanto o Visconde de Medeiros
afronta a sociedade com um novo
crime, fugindo à reprovação da
moral e da justiça; aqui, ao lado
da virtude, que se enobrece pelo
martírio e pela fé, contempla-se
nos benéficos laços da família, e no
santo amor de mãe: O quadro da
verdadeira felicidade!

Nesta história, Marta, a heroína, é uma escrava “parda
clara”, como descreve Maria Ribeiro, que engravida de um
homem branco que lhe prometera liberdade e casamento.
Torna-se mãe de Eugênio, um menino branco, que é tomado
de seus braços e vendido por um conhecido do pai. Eugênio,
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nome da criança, cresce órfão, ignorando suas origens. Já
adulto, bem-sucedido e casado, ao negociar uma escrava para
alforriá-la por ocasião do aniversário da
Matilde: — O senhor, nas filha Olímpia, acaba comprando a própria
expansões de sua embriaguez. mãe. Depois de muitas reviravoltas, depois
Com as cartas que tem desse de castigados o pai e seu amigo, mãe e
miserável, sobre a questão filho, reunidos, desfrutam da doce harmonia familiar.

Penafiel&Filhos, obrigue-o a
reparar a honra da mulher a quem
seduziu; está viúvo, pode fazêlo. E, apesar de um título, obtido
por donativos feitos a uma nação
estrangeira, será Marta quem
descerá até ele.
Marta: — Vale mais a mediania, a
pobreza mesmo, honrada, do que
a opulência adquirida por meios
reprovados pelas leis e pela moral!
A origem da riqueza desse homem
não me é desconhecida.
Barão de Maraguripe a Eugênio:
— Da tua honra, não! Se nasceste
escravo, não deixa por isso de
ser honrado. Não é a condição
que desonra o homem, são seus
próprios atos!

O enredo de Cancros sociais estabelece
um diálogo com a peça Mãe, de José de
Alencar, escrita em 1859. A mãe-escrava se
mata para poupar o filho dos vexames e do
preconceito que sofreria caso soubessem
o segredo de suas origens. A tragédia desta
mãe explicitava o ideal romantizado da
mulher que sacrificava a própria vida para
o bem do filho.
Maria Ribeiro quis, com seu texto,
escancarar o problema social da escravidão e suas implicações, e não o alcance
do amor materno. Ela optou por dramatizar o jogo entre dominante e dominada,
para denunciar o “câncer” que era a anomalia social do sistema escravista. Afirmou a escritora no prefácio de Cancros
sociais o seguinte:
A escravidão é o câncer que solapa
a base da nossa emancipação.

Com esta peça, a teatróloga coroa seu
êxito profissional. É o que revela, mais
uma vez, a crítica de Machado de Assis: “Há, com efeito,
entre Gabriela e os Cancros sociais, uma notável diferença, um
incontestável progresso. A mão incerta no primeiro tentame
(Gabriela) é agora mais segura, mais conscienciosa; a autora
desenha melhor os caracteres, pinta melhor os sentimentos;
a ação aqui é mais natural, mais dramática, mais sustentada;

Obra: Cancros sociais (1866)
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as situações mais bem concebidas e os diálogos mais fluentes. O novo drama é ainda um protesto contra a escravidão.
(...) Feitos estes reparos, resta-nos aplaudir do íntimo d’alma
a nova obra da autora de Gabriela, cujo talento está recebendo
do público legítimos sufrágios”.
Apesar de ter escrito principalmente dramas, Maria
Ribeiro, em alguns casos, recorreu à comédia realista para
viabilizar a sua crítica, como no texto de Um dia na opulência
(1877). Entre suas obras, podemos citar ainda: Cenas da vida
artística; Ressurreição do Primo Basílio; A cesta da tia Pulquéria;
O poder do ouro; Cancros domésticos; Opinião pública; Os anjos
do sacrifício; As proezas do Firmino; Ouro, ciência, poesia e arte;
Deus, pátria e honra.
De todas as suas peças, apenas quatro sobreviveram ao
incêndio, em 1893, do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de
Janeiro: Cancros sociais, Um dia na opulência, A ressurreição do
Primo Basílio e Opinião pública.
Maria Ribeiro faleceu em 9 de abril de 1880, sem ter oportunidade de ver seu ideal abolicionista concretizado.
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Ana Claudia Lustosa da Costa trabalha na Câmara dos
Deputados, no portal Plenarinho, um programa de educação política. Formada em psicologia clínica pela Universidade de Brasília, especializou-se em psicopedagogia na
mesma universidade. É mestra em educação pela Universidade de Poitiers, na França. Ana conta que seu gosto pela
leitura é tardio. Quando era pequena gostava mesmo de
subir em árvores e correr pelas ruas. Sentia-se, ela própria,
a protagonista das suas histórias. A maturidade lhe trouxe a
palavra escrita, que, ainda assim, arrebatou-a primeiro pela
imagem. Em uma exposição sobre Grande Sertão Veredas
afirma ter pensado: “Como nunca li isso?”, e foi assim que se
jogou no agreste daquela obra e enveredou-se pelos caminhos
da literatura.
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Maura Lopes Cançado
Rodeada de só, entanto sendo
texto Daniele Lessa Soares bordado Fabíola Ferigato

Maura Lopes Cançado (São Gonçalo
do Abaeté, MG, 1929 – Rio de Janeiro,
RJ, 1993) teve em suas internações
psiquiátricas a principal inspiração
para seus dois livros: um diário pessoal
e uma obra de contos, publicados na
década de 1960. Após largo período
de esquecimento, sua obra tem sido
reavivada em estudos acadêmicos e
redescoberta pelos leitores.
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O que me assombra na loucura
é a distância, os loucos parecem
eternos.
Maura Lopes Cançado

H

ospício é Deus – citado acima – e O sofredor do ver são
os livros que fazem toda a obra da escritora Maura
Lopes Cançado. É bem verdade que os títulos antecipam bastante o que vamos encontrar em seus diários e
contos. Há, em quantidade, embates existenciais com Deus
e com a realidade, há aflição e tirania vividas em instituições
psiquiátricas. Mas adentremos esse universo com vagar: a
criação de Maura expressa igualmente irreverência, liberdade
e singelezas.
Onde se fundem e como se apartam as tessituras que enlaçam vida e obra de uma artista? Em Maura Lopes Cançado,
tais perguntas acabam por ocupar bastante espaço, pois ela
moldou sua criação literária a partir da vivência pessoal do
que classificamos como transtorno psiquiátrico. Em Hospício
é Deus, diário autobiográfico publicado em 1965, Maura
inicia com um panorama de sua infância e juventude e, em
seguida, passa a escrever o cotidiano de uma internação, já
aos 30 anos, entre 1959 e 1960, no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, conhecido então como Hospital do Engenho de
Dentro, na cidade do Rio de Janeiro.
O sofredor do ver, livro de contos publicado em 1968,
reúne histórias em que os narradores quase sempre atravessam situações de fragmentação interior e da realidade, mas
também temas para além dos muros visíveis e interiores.
Hospício é Deus se tornou a obra de maior visibilidade de
Maura. No entanto, foi por meio dos contos, publicados inicialmente no influente Suplemento Dominical do Jornal do
Brasil e depois reunidos em livro, que ela se transformou na
escritora revelação de 1958.
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Após a publicação de seus dois livros, Maura continuou
passando por internações de tempos em tempos, até que, em
1972, em uma clínica, matou uma paciente de 19 anos, negra
e grávida, em episódio avaliado como surto. Foi julgada inimputável, passando por penitenciárias e clínicas, até sair
sob os cuidados de seu filho, Cesarion. A escritora
morreu no Rio de Janeiro em 19 de dezembro de
1993, aos 64 anos, por problemas respiratórios.

A criação de
Maura expressa
igualmente
irreverência, liberdade
e singelezas.

A obra de Maura – e sua própria pessoa –
foi sendo esquecida, especialmente após o
crime que ela perpetrou. As universidades,
em trabalhos de mestrado e doutorado, tomaram para si a importância de recolocar
seus textos para discussão a partir dos anos
2000. Essa retomada, no entanto, aconteceu
com seus livros esgotados e sendo encontrados
apenas em sebos, por preços altíssimos. Até que, em 2015, a
editora Autêntica publicou em conjunto as duas obras. É interessante notar como essa publicação gerou desdobramentos:
em 2018, a Academia Brasileira de Letras realizou uma palestra e a atriz Maria Padilha encenou um monólogo a partir de
sua obra. Se uma autora “abandonada” volta às livrarias, podemos descobrir que os leitores só estavam esperando uma
chance concreta de conhecê-la.
Narrar a própria vida amiúde é um balé que abriga verdade e
performance. Em tempos de redes sociais, essa é uma constatação experimentada por todos nós: o que se escolhe mostrar,
a maneira como se mostra, as armadilhas e lacunas da memória, os sentimentos que embotam os fatos. Com uma personalidade intensa que ultrapassou em muito a medida do habitual,
Maura viveu episódios únicos, intrincados e teatrais por si
sós e pela maneira como foram contados por ela e por outros.
Entendo que sua escritura confessional reúne verdade e elaboração, com fronteiras de fatos reais borradas com a criação
romanceada. Fazer essa análise não me impediu de acreditar
em absolutamente tudo, de tomar partido todo o tempo, de
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admirá-la em sua dor e sinceridade extremas, de julgá-la em
seus atos e egocentrismo. Fui possuída por sua eternidade.
Maura Lopes Cançado nasceu em 29 de janeiro de 1929 na
cidade mineira de São Gonçalo do Abaeté, em uma família rica e com influência política. Doenças na primeira infância
ocasionaram a promessa à Virgem Maria de vestir a menina
apenas de azul e branco até os sete anos. Nona entre
onze filhos, ela narra uma infância de extremos:
angústias e caprichos, receios de morrer e a sensaSua escritura
ção de que tudo lhe era devido por ser rica e se
confessional
considerar especial. Suas memórias de infância
reúne verdade e
destacam o pai idealizado e o medo da morte –
elaboração, com
as citações ao longo do texto são do livro Hosfronteiras de fatos
pício é Deus:
Temia ser enterrada viva. Voltava
sempre ao assunto, perguntando o que
poderia fazer para evitar meu enterro.

reais borradas
com a criação
romanceada.

Havia, principalmente, o receio de Deus:
Amá-lo como, impiedoso e desconhecido, me
espionando o dia todo? Ia matar-me quando
quisesse, mandar-me para o inferno. Amar a Deus?
Deus, meu pai? Ora, a meu pai eu abraçava, pedia
coisas, tocava. Como podia ser meu pai um ser de
quem só tinha notícias – além de tudo terríveis?

A bronca com Deus não a impediu, no entanto, de almejar
distinções especiais:
Nos primeiros anos de colégio esperava que algum
fenômeno se desse comigo (e me elevasse acima do
comum), como voar ou praticar milagres. Não seria,
ou podia vir a ser santa?

Maura expressa abertamente a curiosidade sexual bastante
reprimida na infância, bem como sua conduta julgada por
toda a vida. A iniciação com meninas, episódios de estupro
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cometidos por funcionários da fazenda onde vivia, ocorridos
quando ela tinha apenas 5 anos, bem como relacionamentos
posteriores, viriam compor um mundo interior de angústia,
como relembra em pensamentos durante sua primeira internação no Rio de Janeiro:
Com as aplicações de Sonifene meu estado se
agravava cada vez mais. Tinha ideia fixa: julgava-me
deteriorada moral e sexualmente. Era agressiva. Nas
minhas agitações gritava estar pagando pelos meus
atos sexuais. Acusava várias pessoas de me haverem
levado a ser má. Acusava, principalmente, o rico
admirador que me mantinha.

É bonito e humano rezar.
Também não creio em
nenhum deus, não creio
nas divindades para as
quais se reza. Rezo pela
poesia da oração. Rezo
para sentir-me próxima
de meus semelhantes, ao
fazer o mesmo pedido,
ao externar a mesma
necessidade. Eu rezo
porque amo – é para mim
o meio de comunicação.

Mas voltemos alguns passos. Maura
conta ter sido uma criança imaginativa
dada a entusiasmos biográficos:
Sou filha de russos, tenho uma
irmã chamada Natacha e um dos
meus tios nasceu na China (...).
Aos 12 anos, por influência de uma
amiga bem mais velha que eu
(minha admiradora), julguei tornarme nazista (...), dispus-me a me
tornar espiã a favor do Eixo.

No Brasil dos anos de 1940, aos 14 anos,
Maura ingressou em um aeroclube. Chegou
a ganhar um avião e buscar a emoção de
senti-lo caindo (na realidade ou apenas
em seu desejo?), como narra a pesquisadora Daniela Lima: “O avião Paulistinha CAP-4, de prefixo PP-RXK, fez uma
Obra: Hospício é Deus (1965)
aterrisagem forçada numa das principais
ruas de uma cidadezinha no interior de
Minas Gerais. A hélice encostou nos fios do telégrafo e o avião
arrastou postes, até se chocar com uma casa. Depois da perícia, constatou-se que o avião não apresentava nenhum defeito
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mecânico. ‘Sentia vontade de ver um avião cair e seria muito
mais emocionante se estivesse dentro dele’, dizia Maura
Lopes Cançado aos colegas de redação do Jornal do Brasil”.
No aeroclube, Maura se apaixonou, casou aos 14 anos
contra a vontade da família, foi mãe de Cesarion no ano
seguinte e se separou em seguida. Enfrentou a desconf iança das mulheres e o
desejo dos homens, o que teria agravado Dançar? Pois bem. Dançava
o sentimento de isolamento que ela conta
bem, o corpo lento,
sentir desde a infância. Após a morte do
pai, ela passou uma temporada em Belo compassado seguindo
Horizonte, onde, impedida de ingressar
a música. Evadia-me,
em escolas tradicionais e sendo ignorada
pelas colegas de sua idade, aos 18 anos enquanto seu braço seguro
internou-se por vontade própria na Casa
contornava minha cintura,
de Saúde Santa Maria.
Ninguém entendeu o motivo dessa
internação, a não ser eu mesma:
necessitava desesperadamente de
amor e proteção. Estava magra,
nervosa e não dormia. O sanatório
parecia romântico e belo. Havia
certo mistério que me atraía.

conservando-me fria e
distante junto à pilastra que
formava seu corpo. Sem
nos falarmos, via-me livre
de encará-lo, voltando meu
rosto para cima, em busca
da posição mais graciosa
para encobrir tanta mentira.

Após sair da clínica, seguiu-se um
período de boemia na capital mineira, até
que os recursos da herança do pai findaram. Foi para o Rio de Janeiro e exerceu
trabalhos pontuais, até que fez amigos
na imprensa e empregou-se no Jornal do Obra: O sofredor do ver (1968)
Brasil, onde então estavam figuras como Conto: Rosa recuada
Ferreira Gullar e Carlos Heitor Cony –
esse último a teria presenteado com uma máquina de escrever. Maura teve seus primeiros contos publicados no jornal e,
mesmo tendo obtido algum reconhecimento:
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(...) minha necessidade de afirmação deixava-me
agressiva, movia-me o dia todo pela redação sem
sorrir.

Em 1959, após uma briga com o amigo e poeta Reynaldo
Jardim, seu chefe, ela pediu para retornar ao Hospital do Engenho de Dentro, onde já havia sido internada. Essa é a internação narrada em Hospício é Deus. São meses em que Maura
escreve precariamente com um lápis e papel sobre os joelhos,
registrando a realidade bruta da instituição psiquiátrica e
suas tempestades interiores:
São mãos longas levando-nos não sei para onde
– paradas bruscas, corpos sacudidos se elevando
incomensuráveis: Hospício é não se sabe o quê,
porque Hospício é deus.

Contestadora, lírica, pungente, egocêntrica, com uma fina
percepção satírica – em sua persona, Maura se porta, desenvolta, de todas essas maneiras. A denúncia que ela faz da brutalidade da instituição psiquiátrica é cristalina.
Pergunto: quantos gritos levaram-na a ficar agitada?
E o que fez a guarda para acalmá-la, socos?
Apresenta os efeitos. Onde estão as causas?

A escritora põe em perspectiva o privilégio da riqueza ao
recordar os diferentes tratamentos que recebeu em clínicas privadas e públicas. Também relata a convivência com
as outras mulheres, ora sentindo-se superior a elas, ora em
profundo afeto, mulheres abandonadas em comunhão. Sublimando o autoritarismo do hospício, as loucas seriam livres.
E na próxima esquina, profundamente sós:
Aqui estamos nessa sarabanda alucinada. Nós,
mulheres despojadas, sem ontem nem amanhã,
tão livres que nos despimos quando queremos. Ou
rasgamos os nossos vestidos (o que dá ainda um
certo prazer). Ou mordemos. Ou cantamos, alto e reto,
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quando tudo parece perdido. (...) Não: um profundo
cansaço. Ausência total de dor e alegria. Um existir
difícil, vagaroso, o coração escuro como um segredo.
Sobretudo a certeza de que estou só.

Parte do diário enfoca a paixão oscilante de
Maura pelo psiquiatra Dr. A. Mesmo inebriada
de amor, Maura declara-se mais inteligente que
ele (e eu não ouso dizer que estava equivocada);
ora o enxerga como aliado contra o jugo da instituição, ora o chama de covarde e hipócrita diante das
injustiças. Outro tema pontuado com frequência é a
relação com a literatura: Maura dá declarações nada
modestas; confronta-se, porém, com a dificuldade em
organizar o pensamento para realizar seus vaticínios:

Os personagens
dos contos estão
sempre em buscas,
em interrogações
e voracidades.

Gostaria de não registrar nada a respeito de dona
Júlia – mulher abjeta. Sinto vergonha escrevendo
acerca desta dama, eu, Maura Lopes Cançado,
escritora e candidata à glória. Uma artista que, como
todos os grandes artistas, é incompreendida em
vida. Mas tenho necessidade de falar mal dela. (...)
Incapacidade quase total de escrever. Lapsos. Terei
resistência para escrever um romance? Há longos
vazios em minha mente que me tornam difícil
formular uma história.

Se em Hospício é Deus a narrativa é simples e entremeada
por análises diretas acerca de si mesma e dos demais, os
contos são um território completamente diferente. O modo
de narrar é fragmentado, como que pulando de instante a
instante em cenas nem sempre compreensíveis à primeira
leitura, como que deixando explícitos os vazios na mente
aos quais Maura se refere em seu diário. Preocupações existenciais mais uma vez se apresentam: O sofredor do ver, no
conto que dá título ao livro, quer saber “a quê dar nosso
sangue”, posto que “ignorava o imprescindível de sua pessoa
no mundo, apenas sendo”. Os personagens dos contos estão
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sempre em buscas, em interrogações e voracidades, como
mostra o trecho do conto “Pavana”:
Uma mulher resplendente de vida mostrava a
aparência faminta de quem tem mais fome e sede
que o normal. E quase nunca a água ou comida eram
encontradas. Necessitada de maior conforto material,
e essa mulher andava, mais e mais, em busca de tudo
que lhe faltava – que era tudo.

A impossibilidade de se relacionar consigo mesma e com
os outros se mostra de forma clara ou alegórica em seus
contos. Companheiras de internações frequentemente mencionadas em Hospício é Deus agora protagonizam alguns dos
contos, não mais em episódios cotidianos, mas com a pungência da dor interior, como no trecho do conto “Introdução
a Alda”:
Sente a estranheza das coisas, quase se movendo em
seu próprio círculo feito de só. Rodeada de só, entanto
sendo. Ela dançaria um minueto por um toque de mão
sem dor. Súbito, ela sabe, mataria o próprio medo se
recebesse um beijo sem o momento que o precede.

Chego ao fim com uma confidência: sim, cheguei à literatura de Maura por curiosidade em relação à sua biografia, algo
que considero um tanto inevitável. A adolescente pilota de
avião, a mulher que dividiu a vida com instituições psiquiátricas, a promessa – real ou imaginária – da literatura brasileira,
a escritora que cometeu um assassinato. Porém, bastou que
eu mergulhasse em seus livros para que a escritora delicadamente empurrasse o epíteto de louca para o lado. Maura atingiu minhas entranhas com o inesperado da arte. Eu a cobri de
acusações e louvores, disfarcei meu desconforto com risos, eu
a admirei com medo que surgisse ao meu lado, louca, incontrolável. Rendi tributos à sua insubordinação, à sua denúncia, aos
seus gritos. Desconfio, será isso, que eu a amei.
Meu amor pelo sonho é minha maior característica.
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Nísia Floresta
Uma feminista de vanguarda
texto Iara Beltrão Gomes de Souza ilustração Fabrizia Posada

A norte-rio-grandense Nísia Floresta
Brasileira Augusta (Papari, RN, 1810 –
Rouen (França), 1885) ousou romper os
limites da casa e dos trabalhos domésticos
para se dedicar à defesa da educação como
forma de mudar o destino das mulheres.
Escreveu livros, poemas e artigos; fundou
um colégio que oferecia educação de
qualidade às meninas; defendeu a abolição
da escravatura e a igualdade entre as
raças. De sua extensa obra são conhecidos
quinze livros em português, francês e
italiano. É considerada precursora do
feminismo no Brasil.
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á vai longe o ano de 1986, quando conheci a pequena
cidade de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, e, à
sombra das árvores de um quintal que servia de restaurante, ouvi falar pela primeira vez em seu nome. Cidade
agradável, com lagoas e praias, e famosa pela culinária farta
e saborosa. Na ocasião, fiquei sabendo que o nome da cidade
homenageava uma filha ilustre, com contribuições nas áreas
da educação, feminismo e poesia. Mas eu não soube, e levaria muito tempo para saber, de sua extensa produção literária,
que contou com a publicação de quinze livros, no Brasil e na
Europa, além de artigos, traduções e discursos.
Precursora do feminismo numa época em que a mulher era
vista como um ser subalterno; defensora da educação feminina como capaz de mudar a realidade de submissão, num
tempo em que a educação de qualidade era reservada aos homens; mulher que se atreveu a romper um casamento, a viver um grande amor e a defender ideias como igualdade entre
todos, independentemente de raça e gênero, num país ainda
escravocrata; empresária que ousou criar um colégio com a
proposta de ensinar às meninas disciplinas antes reservadas
apenas aos homens: essa é Nísia Floresta Brasileira Augusta.
Para apresentá-la, é necessário entender sua obra como uma
espiral ascendente, em que as ideias vão ganhando corpo à
medida que a maturidade chega e a cultura acumulada transborda dos textos.
O pai de Nísia, o português Dionísio Gonçalves Pinto
Lisboa, era bacharel em direito. Chegou ao Brasil no início
do século XIX, quando por aqui aportavam a família real e
a corte, na esteira da fuga das conquistas napoleônicas no
velho continente. Não há informações disponíveis sobre as
razões de seu estabelecimento num lugarejo do interior do
estado do Rio Grande do Norte chamado Papari, mas sabe-se que lá conheceu a viúva Antônia Clara Freire, que já tinha
uma filha, e com quem se casou e teve outros três filhos. De
acordo com a igreja local e seu registro batismal, no dia 12 de
outubro de 1810 nascia, no sítio Floresta, de propriedade da
família, Dionísia Gonçalves Pinto, registrada em homenagem
ao seu pai. Ela teve dois irmãos, Clara e Joaquim.
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Mas o nome escolhido por ela mesma, Nísia Floresta
Brasileira Augusta, ou simplesmente Nísia Floresta, carrega
uma história: Nísia é o diminutivo de Dionísia; Floresta era
o nome do sítio onde nasceu e morou quando pequena;
Brasileira para mostrar ao mundo as suas origens, o
país de onde veio, apesar de ter residido por 28 anos
na Europa; e Augusta em homenagem a Manoel
Em 1838, Nísia
Augusto, seu segundo marido, que faleceu
inaugura, no Rio
muito jovem.

de Janeiro, uma
escola que oferecia às
jovens uma educação
inédita, com disciplinas
muito além das prendas
domésticas.

O início do século XIX no Brasil é marcado
pelo Iluminismo, movimento intelectual e filosófico ocorrido na Europa no século anterior e
finalizado com a Revolução Francesa, de 1789.
A partir da defesa da razão e do método científico como principais fontes de autoridade,
ideais como liberdade, progresso, tolerância religiosa, fraternidade, estado laico e governo constitucional foram defendidos pelos iluministas, gerando questionamentos sobre a autoridade de monarcas e o status quo. Foi
nesse ambiente fervilhante de ideias que Nísia nasceu.
Há registros de diversas mudanças de moradia da família de Nísia entre as províncias do Rio Grande do Norte e de
Pernambuco. Eles passaram por Goiana, Recife e Olinda,
provavelmente em virtude das causas que seu pai defendia,
muitas vezes contrárias à elite local, formada por grandes
fazendeiros e proprietários. Nessa época, primeira metade
do século XIX, os conflitos independentistas no Brasil e na
América Latina começaram a eclodir de maneira sistemática. Entre 1817 e 1824, houve a Revolução Pernambucana e
a Confederação do Equador, episódios que tentaram colocar
em xeque a Coroa e que, como efeito colateral, contribuíram
para a formação de um sentimento antilusitano que andava
em voga – fator que certamente impeliu a família de Nísia às
constantes mudanças de residência.
No século XIX, a mulher era muito pouco valorizada
em relação ao homem. Alguns direitos, como o de votar e
ser votada, não existiam. Exemplo dessa situação é que a
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primeira legislação referente à educação de mulheres apareceu no Brasil em 1827 e, ainda assim, com a ressalva de que
as meninas somente poderiam frequentar escolas elementares; as classes mais adiantadas eram reservadas aos meninos. Às mulheres eram ensi- Se cada homem, em
nados trabalhos como costura, bordado e
culinária – instrução essa oferecida em casa particular, fosse obrigado
ou em conventos, por professoras com pouco a declarar o que sente a
treinamento ou freiras. Delas, esperava-se
que fossem boas donas de casa e mães, e respeito de nosso sexo,
jamais que questionassem seu papel social.
encontraríamos todos de
Nísia ousou afrontar tal situação: “Se cada
homem, em particular, fosse obrigado a acordo em dizer que nós
declarar o que sente a respeito de nosso sexo,
encontraríamos todos de acordo em dizer nascemos para seu uso,
que não somos próprias senão para procriar que não somos próprias
e nutrir nossos filhos na infância, reger uma
casa, servir, obedecer e aprazer a nossos senão para procriar e
amos, isto é, a eles, homens (...). Entretanto,
nutrir nossos filhos na
eu não posso considerar esse raciocínio
senão como grandes palavras, expressões infância, reger uma casa,
ridículas e empoladas, que é mais fácil dizer
servir, obedecer e aprazer
do que provar”.
Aos 13 anos, Nísia casou-se com Manuel
Alexandre Seabra de Melo, um proprietário
de terras. Casamento arranjado, como era
o costume, e que não foi feliz. Após poucos
meses, a união foi desfeita, e ela retornou
para a casa dos pais, onde foi aceita – algo
incomum para a época e os costumes.

a nossos amos, isto é, a
eles, homens.
Obra: Direitos das mulheres e injustiças dos
homens (1832)

Em 1828, seu pai foi morto em uma emboscada, nos arredores de Recife, como retaliação por uma causa judicial
ganha contra Uchoa Cavalcanti, integrante de uma poderosa
família local. Nísia contava com 18 anos. Nesse mesmo ano
da morte de seu pai, Nísia iniciou um romance com Manoel
Augusto de Faria Rocha, estudante de direito da Faculdade
de Olinda, com quem teve dois filhos: Lívia Augusta de Faria
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Rocha, nascida em 1830 e que foi sua grande companheira de
viagens e tradutora, e Augusto Américo, em 1833, que cedo
faleceu.
Ainda em 1831, Nísia começou a publicar artigos no
jornal O Espelho das Brasileiras, de Pernambuco. Os primeiros escritos tratavam das mulheres nas antigas culturas e
fazia reflexões sobre suas condições. No ano seguinte, aos 22
anos, Nísia publicou seu primeiro livro, Direitos das mulheres e injustiças dos homens, inspirado nos escritos de diversas
autoras e nos famosos artigos da Declaração dos direitos da
mulher e da cidadã, de Olympe de Gouges. Dentre as principais
influências de Nísia, podemos citar as inglesas Mary Godwin
Wollstonecraft (1759-1797), mãe da também escritora Mary
Shelley, autora de Frankstein ou o Prometeu Moderno, e Sophia,
pseudônimo de Mary Wortley Montagu, autora de Woman not
inferior to man, de 1739; e a francesa François Poulain de la
Barre, autora de De l´egalité des deux sexes, de 1673. Direitos das mulheres e injustiças dos homens pode ser considerado
o texto fundante do feminismo brasileiro, pois é a
primeira vez que uma autora nacional aborda o
tema, vinculando a inferioridade feminina em
relação ao homem à falta de um bom nível de
escolaridade e às condições a que a mulher
Muitas de suas
é submetida durante a vida.
obras retratam

as viagens
internacionais que
fez, mas sem deixar
de lado seu amor
pelo Brasil.

Em novembro de 1832, Nísia e sua família, incluindo a mãe e a irmã, mudam-se
para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul, para onde foram a convite de um irmão
de Manoel Augusto. Lá, poucos meses depois, seu
marido falece, aos 25 anos, deixando-a à frente da família e do encargo de mantê-la financeiramente. Na capital
gaúcha, nos tempos que antecederam a Revolução Farroupilha, Nísia manteve um colégio para meninas, escreveu para
um periódico local, publicou a segunda edição de seu primeiro
livro e travou amizade com o revolucionário italiano Giuseppe
Garibaldi, por quem confessa sua admiração em Três anos na
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Itália, seguidos de uma viagem à Grécia, escrito em dois volumes,
em 1864 e 1872.
Já no Rio de Janeiro, para onde foi com a família, fugindo
da guerra civil que assolava o sul do país, encontramos uma
Nísia empenhada em mudar a realidade feminina por meio
da educação. É lá que, em fevereiro de 1838, inaugura o Colégio Augusto, instituição que oferecia às jovens uma educação
que as preparava para algo muito além das prendas domésticas, com disciplinas como gramática, francês, italiano, geografia, aritmética, caligrafia e latim, dentre outras. Por essa
ousada proposta de ensino, a instituição de Nísia sofreu diversas críticas nos jornais da época.
Em novembro de 1849, Nísia foi para a Europa com sua
filha, Lívia. Lá, fixou residência em Paris e viajou para
diversos países, como Inglaterra, Alemanha, Bélgica,
Grécia, Itália e Portugal. Nos anos seguintes, voltou algumas vezes ao Brasil, entre 1852 e 1855. Autora de uma vasta
produção literária, muitas de suas obras retratam as viagens
que fez e as impressões que colheu, mas sem deixar de lado
seu país de origem e um sentimento ufanista em relação ao Brasil. Dentre essas, podemos citar Itinerário de uma viagem à Alemanha (1857), Cintilações de uma alma brasileira (1859) e Três anos
na Itália, seguidos de uma viagem à Grécia
Em Opúsculo
(em dois volumes, 1864 e 1872).

humanitário ela
Transitando nos grandes salões europeus,
defende a tese de que
Nísia conheceu e fez amizade com imporo progresso social está
tantes figuras do mundo literário e filosófico,
intrinsecamente ligado
como o escritor e historiador português Alexanà educação oferecida
dre Herculano; os escritores franceses Alexandre
às mulheres.
Dumas (pai), Victor Hugo e George Sand; o poeta
italiano Alessandro Manzoni; bem como com o filósofo positivista francês Augusto Comte, com quem se
correspondeu por um ano, quando de uma de suas passagens pelo Brasil.
Do seu contato com o positivismo defendido por Comte,
Nísia retirou o que lhe pareceu mais interessante do ponto
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de vista intelectual, ou seja, aspectos relacionados à melhoria
da condição feminina. A correspondência entre eles pode ser
encontrada em alguns livros, como Sete cartas inéditas de Auguste
Comte a Nísia Floresta, de 1888, e Auguste Comte et Mme Nísia
Brasileira (Correspondance), de 1928.

Quando, por sábio decreto
de um rei justo e humano,
a revoltante escravidão dos
nossos indígenas foi abolida
e a introdução dos infelizes
africanos, veio substituir o
vergonhoso tráfico que em todo
o Brasil se fazia com aqueles –
julgou-se conveniente procurar
exterminar os que acabavam de
libertar-se, de direito que não de
fato, porquanto a perseguição
continuou debaixo de outro
caráter. E ainda em nossos dias –
com horror o sabemos! – caçamse os selvagens em suas matas
como animais ferozes, para
apreendê-los e arrancar-lhes as
mulheres e filhos, que se retêm e
fazem servir como escravos... em
muitas roças e casas do interior
das províncias.

Impossível apresentar Nísia Floresta sem
recorrer a uma de suas principais obras,
Opúsculo humanitário. Trata-se de uma coletânea de 62 capítulos ou artigos publicados
entre 1853 e 1854. Nesse texto, Nísia retoma
a história da condição feminina em diversas
civilizações, da antiguidade clássica aos seus
tempos, e relaciona o desenvolvimento intelectual e material de um país ao lugar que as
mulheres ocupam na sociedade. Se, em Direitos das mulheres e injustiças dos homens, Nísia
havia sido comedida, dizendo que não pretendia mudar a realidade, em Opúsculo humanitário ela se despe das reservas, defende a
tese de que o progresso social está intrinsecamente ligado à educação oferecida às mulheres e reclama da falta de acesso feminino ao
ensino secundário. Em suas palavras:
Não poderá haver no Brasil uma boa
educação da mocidade, enquanto
o sistema de nossa educação, quer
doméstica, quer pública, não for
radicalmente reformado (...) quanto
mais ignorante é um povo, mais fácil é
a um governo absoluto exercer sobre
ele o seu ilimitado poder.

Obra: Opúsculo humanitário (1853)

Não se pode dissociar Nísia da época em
que viveu, nem do conservadorismo católico no qual foi
criada. Tais elementos podem ser observados no moralismo
e virtuosismo que esperava das jovens, a quem se dirigiu em
tom afetuoso e maternal em diversas obras, como Conselhos à

ESCRITORAS BRASILEIRAS

283

minha filha, de 1842; Discurso às educandas do Colégio Augusto,
de 1847; Daciz ou a jovem completa e Fany ou o modelo das donzelas, novelas publicadas em 1847; e O abismo sob as flores da
civilização, de 1856. Em sua obra, espera-se, portanto, que
as meninas um dia sejam mães de família, que criem e eduquem seus filhos com desvelo, que sejam modelos de virtude
e professoras competentes.
Em que pese a veia moralista, estamos apresentando uma
autora que esteve, sim, à frente de seu tempo. Nísia rompeu
os paradigmas sociais do século XIX: publicou artigos em
jornais, escreveu poemas e livros, criou e dirigiu um colégio,
mudou-se para a Europa e traduziu textos. Por seu trabalho,
é reconhecida como antiescravocrata, educadora, escritora e,
acima de tudo, feminista – num tempo em que o termo sequer
havia sido cunhado com a acepção que tem hoje!
Em 1878, é lançada sua última obra, Fragments d’um
ouvrage inèdit: notes biographiques, livro que traz informações
sobre o seu irmão, Joaquim Pinto Brasil, e dados biográficos sobre a vida de Nísia Floresta que até o momento não
haviam sido revelados (DUARTE, 2010).
Após um período de luta contra uma pneumonia, Nísia Floresta Brasileira Augusta faleceu na cidade de Bonsecours, na
França, em 24 de abril de 1885, aos 74 anos de idade. Quase 70
anos após sua morte, em agosto de 1954, seus restos mortais
foram levados para a sua cidade natal, que foi rebatizada em
sua homenagem.
Tendo sido objetos de um “memoricídio” – neologismo que
designa a tentativa de eliminação ou destruição de elementos
históricos, tangíveis ou intangíveis, a respeito de determinado
tema ou evento –, os textos de Nísia Floresta têm sido resgatados na atualidade, principalmente em estudos acadêmicos,
trazendo à luz o pioneirismo de sua proposta acadêmica e,
principalmente, a precursão do feminismo.
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Olga Savary
No país das coisas encantadas
texto Joseana Geaquinto Paganine ilustração Inara Régia Cardoso

Poeta, tradutora e jornalista, Olga Savary
(Belém, PA, 1933 – Teresópolis, RJ, 2020)
deixou uma obra poética extensa que
chama a atenção pela singularidade no
panorama das letras brasileiras. Também
foi tradutora reconhecida, tendo sido
responsável pela versão em português
de mais de cinquenta obras da literatura
em língua espanhola. Como jornalista,
participou da fundação de O Pasquim e
deixou inúmeros artigos sobre literatura
publicados na imprensa.
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“N

ão posso viver sem o trabalho, ele é o ar que
respiro, é o meu sagrado, minha religião”, disse
certa vez a poeta Olga Savary em entrevista a
Clauder Arcanjo. O trabalho, no caso, era a literatura. Autora
de doze livros de poesia, três antologias e uma coletânea de
contos, Savary costumava dizer que dedicou sua vida aos
livros.
De fato, além de cuidar de escrever sua própria obra,
ela traduziu cerca de cinquenta títulos, sobretudo
de escritores de língua espanhola, entre eles Pablo
Neruda, Octavio Paz, Julio Cortázar, Carlos Fuentes e
Mario Vargas Llosa. Dessa atividade, extraía boa parte
do seu sustento. Pela tradução do romance Como
água para chocolate, da mexicana Laura Esquivel,
recebeu o Prêmio Jabuti de Tradução em 1994.

“A poesia ama a
síntese.”

Savary também se notabilizou pelas suas traduções, a partir do espanhol, de hai-kais de grandes
mestres japoneses do gênero: Bashô, Buson e Issa. Seu
apreço por essa forma poética a levou a lançar, em 1986,
Hai-kais, o primeiro do gênero de autoria de uma mulher no
Brasil. Para ela, o hai-kai é a forma poética mais sintética e
profunda ao mesmo tempo. “A poesia ama a síntese”, explicou
na entrevista.
O jornalismo cultural foi outra de suas atividades frequentes. Junto com seu então marido, Sérgio de Magalhães
Gomes Jaguaribe, o jornalista e cartunista Jaguar, participou da criação do jornal O Pasquim (1969-1991), no qual ficou
responsável pela coluna “As dicas”, que trazia informações
sobre eventos artísticos e culturais. Segundo ela, o jornalismo a livrou de certo “barroquismo”, ensinando-a a escrever de forma simples e objetiva. “E todos sabemos que ser
simples é o mais difícil de se conseguir”, afirmou na entrevista. Com Jaguar, Savary teve dois filhos, Pedro Savary, já
falecido, e Flávia Savary, também escritora.
Mas não é só no tempo dedicado às letras que o ofício de
escritora se revestia de missão religiosa. Boa parte do seu projeto poético converge para a busca de um “sagrado essencial”,
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nas palavras da professora de Literatura da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Dalma Nascimento, em prefácio ao livro Retratos (1989).
Seu primeiro livro, Espelho provisório, lançado em 1970,
reúne 23 anos de produção poética e deu a ela o Prêmio Jabuti
de Autor Revelação. O poema de abertura, “Mito”, foi escrito
por Savary aos 14 anos:
Há em seu silêncio
exílio de uma escultura.
Seu olhar alado é caule
de sonhos esquecidos
e a voz, rigor de enigma
provado à morte.
Bastou que o visse
para me transformar em templo,
tornar-me idólatra.

Esse pequeno poema de juventude expõe algumas das
linhas de força da poética que Savary vai desenvolver por
toda a vida. A começar pelo título. A palavra “mito” – que
ganhou conotações negativas ao longo da história, muitas
vezes se confundindo com “ilusão” ou mesmo com “mentira”
– designa em sua origem uma história sagrada, um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do
“princípio”, segundo o historiador das religiões Mircea Eliade,
em Mito e realidade.
É nesse tempo fabuloso do princípio que parecem transcorrer muitos dos poemas de Savary. Em geral, o eu lírico exercitado pela poeta não demarca um lugar ou momento histórico,
nem dá pistas referenciais nas quais o leitor possa se apoiar.
As temáticas social e política não encontram vez em sua
poesia. Tudo transcorre em uma espécie de realidade paralela, outro tempo, outro espaço, que se plasma em imagens
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mágicas, como no poema “Viagem”, também de Espelho provisório:
Pavlushka
e quando então te encontrar,
armados do antigo exílio
e do agora apetite da vida,
partiremos de novo
para o país das coisas
encantadas (rochas, nuvens, / insetos, pássaros,
fontes, / chuvas, ventos e luas).
Ah o absoluto dentro do silêncio:
não lhes perguntaremos os nomes
nem lhes daremos os nossos.

Filha do engenheiro russo Bruno Savary, a poeta utiliza, por
vezes, palavras do idioma paterno. Apesar de ter vivido pouco
em Belém – após breve passagem por Fortaleza, onde o engenheiro foi trabalhar, seus pais se separaram e ela foi morar
com parentes no Rio de Janeiro –, são as raízes paraenses da
mãe, Célia Nobre de Almeida, que vão se afirmar em sua
poesia ao longo do tempo. “Não se sai impune do fato de
ter nascido na Amazônia. É como se fôssemos marcados
a ferro e fogo, marca indelével. Possuímos uma floresta
ardendo dentro de nós, uma mata erótica chamejando o
tempo todo, magma nos abrasando e do qual nos orgulhamos”, disse Savary na entrevista.
A partir do segundo livro de poemas, Sumidouro (1977), a
natureza ganha relevância para a construção de suas imagens poéticas, não como mera paisagem ou recurso de
ambientação, mas como “país das coisas encantadas”, tal
qual a poeta nos indica no poema acima. Ou seja, na poesia
de Savary, a natureza torna-se a principal fonte de elementos
capazes de conduzir o poeta e o leitor para o tempo das origens, onde habitam o mistério e o sagrado.
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Das coisas encantadas de Olga Savary, a mais encantada
delas é, sem dúvida, a água. O universo líquido dá título a
quatro de seus livros: além de Sumidouro, Altaonda (1979),
Magma (1982) e Linha d’água (1987). No poema “Écloga”, de
Sumidouro, temos:
Tantos metais na cidade,
monóxido de carbono,
gás néon, não te poluem.
Raízes e folhas vivem
ao teu corpo aderidas
e a água é teu disfarce,
tua sócia e sósia, ilha.
Para uma tal realeza agreste
reinventas com teu corpo,
na cidade, a floresta.

Écloga é o termo que definia a poesia bucólica na Grécia
Antiga e deu nome à primeira obra do poeta latino
Virgílio. Curiosamente, o início do poema retrata não
uma cena campestre, mas uma paisagem urbana
contemporânea, muito rara entre as imagens de
Savary, repleta de poluição do ar e visual. Mas
o poema trata de algo anterior a isso, o qual o
A água é o principal
tempo presente, encenado pela cidade poluída,
elemento nas
não alcança e que vige além da realidade apaimagens poéticas de
rente. Por trás da cidade, invenção humana, a
Savary.
natureza, o inumano, é um ser (“teu corpo”) que
continua a reinar (“realeza agreste”), ou seja, a comandar a realidade e se fazer presente mesmo na cidade.
A palavra “corpo” também nos remete à natureza no homem,
que não nos deixa esquecer que, por mais “sapiens” que sejamos, somos ainda “húmus”, feitos de matéria orgânica, perecível como tudo o que é vivo e, por isso, destinados à morte.
Por fim, a água se confunde com a própria natureza, de quem
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é “sócia e sósia”, pois é o componente necessário a toda forma
de vida.
Para o filósofo Gaston Bachelard, a água é o mais feminino
dos quatro elementos (fogo, terra, água e ar) e o que simboliza
as forças humanas mais escondidas e mais
simples. Em A água e os sonhos: ensaio sobre a
Se devoras teus sonhos
imaginação da matéria, ele diz que, em razão
dessa simplicidade, o estudo das imagens quando se ensaiam apenas
da água na literatura é mais difícil e mais
monótono porque, segundo o filósofo, os e secamente represas
documentos poéticos são bem menos numeessa linguagem de flores
rosos e mais pobres. Pena que Bachelard não
conheceu a poesia de Savary! A água e todo
e teu desejo de asas
seu campo semântico vão constituir um verdadeiro manancial de imagens poéticas nos que restam subterrâneas,
dois livros seguintes: Magma e Linha d’água,
ambos dedicados à temática amorosa e suas quem serás tu, depois
obras de maior destaque. Não à toa o filódo Grande Sono, amanhã?
logo e tradutor Antonio Houaiss disse desses
poemas, na apresentação a Linha d’água: Obra: Repertório selvagem (1998)
“Essa maneira tão água e tão Olga de cantar Poema: Amanhã
o amor”. Savary tinha consciência da importância da água para a construção de imagens em sua poética
e explicou, na entrevista: “Sempre usei esse elemento em
poemas e nos textos todos como origem de vida e como metáfora erótica”.
Magma costuma ser apresentado como o primeiro livro
de poemas eróticos publicado por uma mulher no Brasil
– vale lembrar que, muito antes de Savary, Gilka Machado
(1893-1980) se notabilizou por seus versos eróticos, mas não
chegou a publicar um livro inteiramente dedicado ao tema.
“Enquanto homens não tinham coragem de publicar nada
erótico, eu enfrentei e fiz um livro pessoal e um coletivo com
esse tema – e, veja, quando não era moda”, disse Savary, na
entrevista, referindo-se também a Carne viva: I antologia brasileira de poesia erótica, organizada por ela e publicada em 1984.
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Para Savary, o erotismo é o divino no humano. E, em seus
poemas, a água é o elemento que melhor traduz o divino do erotismo. Pois se é o lugar de origem, onde o informe toma forma,
a água é também o lugar onde tudo se dissolve, metáfora da dissolução do eu proporcionada pelo êxtase na experiência amorosa. Como no poema “Signo”, de Linha d’água:
Há tanto tempo que me entendo tua,
exilada do meu elemento de origem: ar,
não mais terra, o meu de escolha,
mas água, teu elemento, aquele
que é o do amor e do amar.
Se a outro pertencia, pertenço agora a este
signo: da liquidez, do aguaceiro. E a ele
me entrego desaguada, sem medir margens,
unindo a toda esta água do teu signo
minha água primitiva e desatada.

É difícil traçar uma linhagem da qual descenderia a poesia
de Savary. Tendo estreado em livro no início da década de
70, ela passou incólume pelos movimentos poéticos da
literatura brasileira vigentes naquele momento, como
a poesia marginal. Assim como o sentido de seus
poemas busca as origens e deixa de lado a história
Para Savary, o
ou os fatos humanos, a poeta parece pouco afeita a
erotismo é o divino
influências do contexto e a modas temáticas e estino humano.
lísticas. Também não encontra pares nos poetas que
a precederam. Ela mesma chegou a afirmar que não
importam os “ismos”, apenas importa o que é bom,
seja de que escola for.
Ao apresentar o livro Rudá (1994), o crítico Gilberto Mendonça Teles diz: o projeto poético de Savary é “personalíssimo
e sem precedentes na história da poesia brasileira”. Felipe
Fortuna, em prefácio a Linha d’água, concorda: “Quando
escreveu sua poesia, ninguém sabe”. Na avaliação dele, é essa
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indefinição que dá à poesia de Savary a capacidade de permanecer sempre atual.
Se não é fácil estabelecer um diálogo claro entre Savary e
os poetas de sua predileção, nem com seus contemporâneos
e predecessores no país, é possível ouvir em sua obra ecos de
um movimento poético mais antigo, o romantismo, caracterizado pela natureza entendida como força onipotente e criadora, pela valorização do sentimento em detrimento da razão
e pela busca do absoluto. O interesse pela água como imagem
poética é outra particularidade que a aproxima do universo
dos românticos. O Dicionário de símbolos cita, no verbete dedicado a esse elemento, o poeta alemão Novalis (1772-1801):
A água, essa filha primeira, nascida da fusão aérea,
não pode renegar sua origem voluptuosa e, na terra,
ela se mostra com uma celeste onipotência como o
elemento do amor e da união (...). Não é em vão que
os sábios antigos procuram nela a origem de todas
as coisas (...). Só os poetas deveriam ocupar-se dos
líquidos.

A esse substrato romântico Savary sobrepõe a liberdade no
manejo da linguagem e da forma poética, concedida pela estética modernista, e acrescenta o interesse pelas particularidades
do Brasil, como a cultura indígena, também explorada pelo
romantismo e pelo modernismo brasileiros. Em “Maíua” (do
tupi, “bicho do fundo do rio, boto encantado), de Linha d’água,
ela escreve:
Velame e quilha, proa e popa,
as velas deflagradas e da amurada
vê-se a romper as águas o madeirame.
Amo esta incerteza com que me sagras
e o belo horror do abismo: amor,
sempre o terror do ter, não tendo.
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Mas, a partir de Rudá, o lado modernista da poesia de Olga
Savary se destaca. Apesar do título – Rudá é o deus do amor
na mitologia tupi-guarani –, a poeta deixa o lugar atemporal
do qual costumava falar e passa a se preocupar mais com as
coisas presentes, como sua própria biografia e a de seus contemporâneos. Como em “Registro de nascimento”:
De verdade nasci em 1967.
A vida pegou-me a mão, mostrando:
esta sou eu e minha possibilidade.
Por vinte anos, calma desesperada,
rondei os caminhos da sombra,
cortejando a cara da morte, fera.
(Não te mataste e não te vais mais).
E assim é, Gullar, que estou presa
à vida
como a uma jaula.

Em todos os poemas desse livro, sente-se a presença da dicção
de Carlos Drummond de Andrade, como ressalta Gilberto
Mendonça Teles. Grande amigo de Savary, o poeta, que
morreu em 1987, é homenageado em “Presente Carlos
Drummond de Andrade”:
(...) Amizade-quase-amor
ou amizade amorosa,
o presente é tua presença
imponderável nas rosas
e inteiro no poema.

Em entrevista, Savary não esconde a influência de
Drummond: “Todos nós devemos alguma coisa a ele e ao
modernismo”.
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Depois de Rudá, a poeta lançou mais quatro livros de
poemas: Éden Hades (1994), Morte de Moema (1996), Anima
Animalis: voz dos bichos brasileiros (1998) e Repertório selvagem (1998) – esse último, uma reunião de toda a sua produção poética anterior mais dois livros inéditos, publicado pela
Biblioteca Nacional.
Savary também se orgulhava das antologias que organizou.
Para a poeta, dedicar-se ao trabalho do outro era um exercício de humildade. Além de Carne viva, antologia de poemas
eróticos, Savary publicou, em 1992, a Antologia da nova poesia
brasileira, que reúne 334 poetas de todos os estados brasileiros. Dessa vez, o tema a orientar a escolha dos poemas foi a
ditadura militar. A terceira antologia foi Poesia do Grão-Pará,
de 2001, na qual compilou 200 anos de poesia feita no seu
estado natal.
O ano de 2020 chegou e, com ele, a pandemia. Encontrou
a poeta Olga Savary idosa e debilitada. Vivendo sozinha em
Copacabana, a antiga Monalisa do bairro – como a apelidou na
juventude o escritor Antônio Carlos Villaça em referência à sua
beleza – morreu de covid-19 em maio, seis dias antes de completar 87 anos. Em seu último poema publicado, “Comunhão”,
declara, mais uma vez, a centralidade da poesia em sua vida:
Por que escrevo?
Porque sou
pouca e mínima
embora vária,
porque não me basto,
escrevo
para compensar
a falta,
porque não quero ser
só raiz e haste
e preciso do outro
para dar sombra
e fruto.
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Ondina Ferreira
O que nos faz mulher?
texto Daniela Guerson André ilustração Clara Iwanow

Ondina Ferreira (Araraquara, SP, 1909 –
Rio de Janeiro, RJ, 2000) foi romancista,
tradutora e articulista. Sua obra atraiu a
atenção do público e da crítica nas décadas
de 1940 e 1950, mas seu nome não chegou
a ser incluído no cânone da literatura
brasileira. Escreveu 13 romances centrados
em personagens femininas fortes e de
comportamento desafiador para o padrão
da época. Foi premiada pela Academia
Brasileira de Letras e pela Academia
Paulista de Letras. Além disso, deixou sua
marca em traduções de grandes autores
franceses e ingleses.
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Como seria acionada a mola secreta
que fazia brotar amor dentro de
nós? Com tudo quanto sabia, grande
permanecia a minha ignorância em
face dos mistérios da vida.
Ondina Ferreira

O

ndina Silveira Ferreira é paulista de Araraquara,
onde nasceu em 15 de fevereiro de 1909, filha de
Ana Cândida Gomes Silveira e João Silveira. O pai foi
dono de um jornal que funcionava na parte da frente da casa
da família, o que deu para a filha o primeiro contato com o
mundo das letras.
Ela aprendeu a ler com a mãe aos 5 anos de idade, e,
quando tinha 7, a família mudou-se para São Paulo, onde
Ondina estudou até a adolescência. Terminou o ensino básico
em um internato – Colégio de Nossa Senhora do Patrocínio, em
Itu, interior do estado.
Em reportagem do Correio da Manhã de 1957, Ondina
Ferreira revela ter sido leitora voraz e ótima aluna. Segundo
suas palavras, “sempre teve o defeito de ser muito responsável e de levar a vida muito a sério”. Severa no julgamento
sobre si própria, também confessa ter se tornado
resistente a apresentações públicas, depois de
uma experiência de teatro amador nos tempos
de escola.
Ondina Ferreira
Na juventude, bebeu na fonte do romance
foi uma escritora
do fim do século XIX. Entre seus autores prerealista. Traçou um
feridos, estão dois de expressão francesa do
minucioso retrato do
movimento simbolista: Pierre Loti, francês
Brasil de 1940 e 1950.
cuja obra é caracterizada pelo tom autobiográfico e pela presença de heroínas exóticas da cultura oriental; e o belga Georges
Rodenbach, cuja marca é o realismo fantástico.
Também tinha admiração especial por Júlia Lopes
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de Almeida, grande prosadora brasileira oitocentista. Já na
maturidade, Ondina revelou o desejo de escrever a biografia
da escritora, mas não chegou a publicá-la.

— Você é duma franqueza! Não
sabe que a franqueza pode
prejudicar?
— Que me importa! Pelo fato dos
outros usarem máscaras, serei
obrigada a usar, também? Mesmo
que me asfixie?
— Você tem razão. Quem põe
máscara uma vez, não tira mais.
Ela adere à pele e para arrancála, esfola-se o rosto. Mas quem
anda sem máscara, em terra
de mascarado, arrisca-se a ser
apontado, escarnecido, apedrejado...

Outro de seus autores brasileiros preferidos na juventude foi Monteiro Lobato.
Anos depois, o escritor elogiaria Ondina
Ferreira na orelha do quinto livro dela, o
romance Navio Ancorado (1948). Lobato
destaca a qualidade da composição de
suas personagens: “Encontrei ali uma
analista segura, de grande penetração
psicológica e muito hábil na descrição de
tipos humanos, em especial moças pouco
amparadas e que lutam pela subsistência. De tudo resulta uma dessas leituras
que nos levam à deriva água abaixo, sem
nunca o menor enfado. Isso é uma grandíssima coisa, porque é muito fácil escrever para enfadar os leitores”.

Na mesma obra, ela recebe a aprovação também do romancista e jornalista
Obra: Navio ancorado (1948)
José Lins do Rego, que elogia seu romance
anterior e compara Ondina Ferreira com escritoras que já
gozavam de reconhecimento à época: “Agora mesmo acabo de
ler um romance de uma moça paulista, e romance cheio de
muito talento, de admirável poder de fixação de tipos. A sra.
Ondina Ferreira, autora de Vento de esperança, aparece ao lado
da sra. Leandro Dupré e da minha cara amiga Dinah Silveira
de Queiroz, como um autêntico valor das letras paulistas”.
A escritora manteve o gosto pela leitura na vida adulta,
tanto de prosa como poesia. Seus autores estrangeiros preferidos eram os franceses Romain Rollan, François Mauriac,
Roger Martin du Gard e Colette; os russos Fiódor Dostoievski
e Liev Tolstoi; e os americanos Ernest Hemingway e Sinclair
Lewis. Entre os brasileiros de que mais gostava estão expoentes da literatura feminina, como Cecília Meireles, Dinah Silveira de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Heloneida Studart
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e Maria José Dupré; além dos escritores Graciliano Ramos,
Machado de Assis, Lima Barreto, Olavo Bilac, Vicente de
Carvalho e Carlos Drummond de Andrade.
Em 1937, Ondina Ferreira casou-se com o jornalista carioca
Mário Ferreira, com quem teve dois filhos.
Começou a escrever a partir da união. Pri- Compreendia, agora, que o seu
meiro colaborou com a Revista da Semana, idealismo, o seu romantismo,
lugar onde o marido era secretário, e, em tinham servido de invólucros de
1943, publicou seu primeiro romance, Outros luxo para os recalcamentos do
dias virão... Depois deste, foram mais de vinte instinto sexual... Aquele amor
obras publicadas, entre romances, crônicas,
imenso, intangível, que a ligara
contos e traduções.

a Sérgio, disfarçara, apenas, as

Ondina Ferreira foi uma escritora realista.
insatisfações de seus impulsos
Traçou um minucioso retrato da sociedade
da sua época e da relação dos indivíduos de fêmea, impulsos comuns a
com as regras e características do Brasil das todas as mulheres... Como seria
décadas de 1940 e 1950 – um país ainda rural, bom, se ela pudesse começar
que começava a assistir à expansão dos gran- a vida outra vez! Substituir, por
des centros urbanos e à industrialização, a outra qualquer, como um vestido
partir dos investimentos do governo de Getúgasto, essa personalidade que a
lio Vargas. O mundo também viveu neste
fatigava.
período a Segunda Guerra Mundial e o início
da Guerra Fria. Todo esse contexto está pre- Obra: Outros dias virão... (1943)
sente na obra da autora, que registra a história pela ótica da vida privada de suas personagens, como
Maria Benta em Outros dias virão... (1943). A personagem
acompanha o envolvimento do irmão Geraldo com o Partido
Comunista e a perseguição política que o leva para a clandestinidade e consequente ruína e, em seguida, ao duplo suicídio
com sua companheira, como mostra o trecho:
A miséria, decerto, levara-os ao desespero. Parecia
que o rapaz andava desempregado havia muito
tempo. A moça dissera a uma vizinha que eles iam
ser despejados e não sabiam para onde ir... Falara,
mesmo, em atirar-se do viaduto... Mas quase toda a
gente diz isso, sem intenções de executar a ameaça...
Ninguém esperava por aquele desfecho trágico...
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Este Brasil, que começava a migrar para as cidades, era
rico em contradições morais e sociais. Ao mesmo tempo em
que as mulheres começavam sua inserção no mercado de
trabalho, sua submissão ao controle patriarcal era formalizada pelo Estado. O Código Civil determinava a obediência da
mulher ao marido e havia restrições legais para que ocupassem
alguns postos de trabalho. Em um país oficialmente católico,
as normas eram legitimadas pela religião de moral cristã. As
mulheres deviam manter sua castidade e o controle das emoções. A sociedade exigia também que elas fossem modelo de
beleza, elegância e bom comportamento. O ideal de mulher era
um estereótipo de dona de casa e mãe abnegada.
Essas relações são o centro das histórias de Ondina
Ferreira. Ela também lança mão da psicanálise para mostrar
a complexidade das personagens a partir de uma construção
psicológica detalhada. Ações e diálogos vão além da trama
e trazem à tona um mergulho no interior das personagens
femininas, que têm seus pensamentos trazidos de forma
transparente para o leitor – sonhos, ideais, frustrações, traumas. De seus personagens masculinos, não recebemos
tanto detalhamento. Eles são trazidos pelo olhar
das mulheres, que os descrevem sob a ótica de
seus relacionamentos.

Partindo do
estereótipo da mulher
perfeita – religiosa,
casta e subserviente
ao homem –, as
personagens revelam
sua autonomia.

A centralidade das ações de suas protagonistas está no enfrentamento de seus próprios preconceitos, conflitos internos e, por
fim, as consequências sociais decorrentes das
escolhas fora do padrão de mulher vigente,
dedicada ao lar e submissa às decisões masculinas. A autora explora ainda o conflito entre
mulheres que seguem o modelo patriarcal esperado,
definidas pela crítica feminista como objetos, e aquelas que por essa ótica se tornam sujeitos, as que ousam se
insurgir contra as regras vigentes.

Apesar de sua visão considerada liberal para a época, com
heroínas vivendo de forma livre, a qualificação de Ondina
Ferreira como uma escritora feminista merece um estudo
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aprofundado. Suas protagonistas acabam cedendo ao modelo
patriarcal e assumindo o papel de esposas, depois de confrontadas com inúmeros dissabores, ou experimentam (assim
como a personagem Madame Bovary, criada pelo romancista
francês Gustave Flaubert) punição psicológica ou social por
suas transgressões, que muitas vezes terminam em dor e
amargura para essas mulheres.
Suas personagens são julgadas por serem sujeitos de
direito, decidindo pela vida profissional em vez do serviço
doméstico e até revelando seu desejo sexual de forma livre,
comportamento condenado naquele momento. Elas demonstram o descolamento entre estas duas esferas – a verdade subjetiva do indivíduo e seu testemunho social, revelando toda
a hipocrisia de que homens e mulheres se cobriam para se
adaptarem à rígida moral social.
O dinheiro chegava com mais facilidade à mão da
mulher, quando nelas depositado pelas do homem.
Casar-se com um homem rico ou negociar o corpo,
aberta ou veladamente, continuava sendo
o meio mais rápido para qualquer moça
pobre adquirir os confortos e ouropéis
apetecidos. Maria Benta, porém, apesar
Na obra Navio
de seu desprezo pelos preconceitos
ancorado (1948), o
sociais, não admitia tal solução,
edifício que é pano
por mais fácil que lhe parecesse.
de fundo para as
A liberdade encarnava, a seu ver, a
desventuras de seus
melhor forma da riqueza. Já desistira
moradores funciona
das escaladas rápidas e triunfais. Os
também quase como
homens ainda não consideravam a
um personagem
mulher como concorrente em pé de
igualdade. Já esbarrara com a hostilidade
por si só.
masculina, que, muitas vezes, dificultava, na
vida econômica, os passos do outro sexo.

São mulheres que enfrentam as regras usadas para
reprimir desejos e aprisionar as iniciativas femininas. Partindo do estereótipo da mulher perfeita – religiosa, casta e
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subserviente ao homem –, as personagens revelam sua autonomia. Esta visão provocou choque cultural mesmo dentro
da família da autora. Assim, Ondina acabou experimentando
certa melancolia e solidão em sua vida íntima por dar voz a
uma visão considerada liberal.
Na análise da crítica literária Nelly Novaes Coelho, Ferreira
“privilegia o problema da mulher, enfrentando os preconceitos de uma sociedade endurecida em seus valores, e transgredindo limites que eram impostos, seja no âmbito da profissão,
escolhida fora da servidão do lar, seja no âmbito pessoal amoroso, transgredindo o tabu do sexo e o assumindo corajosamente fora do casamento, mas tendo como consequência a
funda frustração existencial, vivida ocultamente em silêncio
e solidão”.
Outro traço da literatura de Ondina Ferreira é a centralidade dada para as casas de suas personagens. São o local
de boa parte das ações de seus romances, e esse peso aparece com a descrição detalhada dos ambientes. As moradias
chegam a refletir o estado de espírito de algumas personagens. Segundo a autora, esses cenários servem para garantir
o tom realista, o “caráter de verossimilhança”. Na obra Navio
ancorado (1948), o edifício que é pano de fundo para as desventuras de seus moradores funciona também quase como
um personagem por si só. Símbolo da modernidade da grande
metrópole, o local é o elo determinante para o andamento
do texto.
A escritora foi premiada por diferentes obras com os
prêmios Coelho Neto e Júlia Lopes de Almeida, da Academia Brasileira de Letras; Alcântara Machado, da Academia
Paulista de Letras; Romance e José Ermírio de Moraes do Pen
Clube de São Paulo; e Manuel Antônio de Almeida, da Secretaria de Cultura da Guanabara.
Ao publicar o romance Medo, em 1953, recebeu comentários favoráveis da crítica jornalística. O suplemento “Letras
e Artes” do jornal A Manhã enalteceu Ondina Ferreira como
integrante do primeiro time de romancistas nacionais, mas
destacou que ela não integrava os cânones da época por não
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estar envolvida em política literária, “não fazendo parte de
‘igrejas’ ou ‘catedrais’ (...). Mas seus livros, publicados sem
alarde, vêm afirmando cada vez mais a personalidade de uma
ficcionista autêntica, dona de uma técnica
novelística tão severa quanto brilhante”. De E, assim, vazia de sentido, a
acordo com o suplemento, o romance Medo minha vida resumia-se na espera
era “uma verdadeira galeria de tipos excelen- oca do dia seguinte. Deitavatemente delineados, destacando-se dentre me cedo, os trabalhos manuais,
todos a figura de Paula, a angustiada pintora
a música, a literatura, a que
que se debate bravamente para se libertar do
retornara, tudo me irritava, sem
medo que tem como fonte máxima a sua simme entreter. Insone, na cama,
ples condição de mulher”.
Mais uma vez Ondina Ferreira opunha as
características de duas mulheres: Paula, que
busca sua independência profissional e sexual;
e sua irmã Camila, modelo de esposa e dona
de casa. As duas personagens terminam por
se deparar com a fragilidade da existência
humana, quando Camila descobre uma doença
grave. Apesar dos caminhos diferentes, ambas
encaram um desfecho de sofrimento.

ficava a calcular a marcha das
horas através dos rumores que
vinham da rua. Havia o rodar
intermitente dos carros, passos
de transeuntes, fragmentos
de conversas de adultos e
crianças, um riso logo abafado
na distância, ruídos que mal
arranhavam a quietude da
noite, sacudida, de repente,
pelo buzinar insistente de um
“playboy”, pela passagem de um
caminhão sobrecarregado, pelo
eventual sobrevoar de um avião
de passageiros.

Ondina Ferreira escreveu treze romances.
Publicado em 1943, seu primeiro livro, Outros
dias virão... , narra a vida da jovem Maria
Benta, que busca sua emancipação financeira
e emocional fora dos limites da família, mas
termina por ceder à instituição do casamento.
No ano seguinte, ela publica E ele te dominará
(1944), obra que lhe concedeu sucesso de crítica e de público. Depois, vêm Inquietação Obra: Nem rebeldes, nem fiéis (1970)
(1945) e Vento de esperança (1947), uma de suas
obras preferidas. Em Navio ancorado (1948), a autora cria uma
galeria de personagens com os mais diferentes perfis psicológicos e que acabam tendo suas vidas cruzadas por morarem
no mesmo edifício. Sua bibliografia prossegue com Casa de
pedra (1952), Medo (1953), Chão de espinhos (1955) e Enganoso
é o coração (1959), romance cujo título é inspirado na Bíblia,
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apontado por ela como seu livro de cabeceira. Depois de um
breve hiato, ela segue com E é logo noite (1963), Uma só carne
(1969), Nem rebeldes, nem fiéis (1970) e, por fim, É no silêncio
que as sementes germinam (1973).
Ondina Ferreira foi cronista dos periódicos Folha da
Manhã, Correio Paulistano, O Cruzeiro, Para Todos, Fon Fon e
Revista da Semana, onde iniciou sua carreira. Ela também
deixou seu legado na tradução. Traduziu obras dos franceses Alexandre Dumas, Alphonse Daudet, Honoré de Balzac,
Colette, Guy de Maupassant, Prosper Merimée; dos escritores
de língua inglesa Charles Kingsley, Henry James e Tom Galt;
e também textos do russo Ivan Turguêniev, a partir da versão
em francês.
Ela escreveu ainda pelo menos duas peças de teatro. Areias
movediças foi publicada, mas não há registro de sua produção
à época ou repercussão de crítica e público. Já Ilha sem praia,
criada depois de um curso sobre escrita dramática, permaneceu inédita. Ferreira avaliava que se adaptava melhor ao
romance do que ao teatro porque seu foco estava mais nos
pensamentos de suas personagens do que em suas falas.
Ondina Ferreira faleceu aos 91 anos, em 8 de abril de 2000,
na cidade do Rio de Janeiro. Suas obras não foram reeditadas,
mas vale a pena a busca por seus livros em sebos e bibliotecas. A dificuldade em achar seus romances e o fato de não
constar entre as mais conhecidas escritoras brasileiras talvez
expliquem também porque há poucos estudos acadêmicos
sobre ela. Mas a leitura de sua obra traz boas surpresas para
quem se aventurar pelos caminhos de Ferreira, com sua literatura leve, mas cheia de cuidado com a caracterização de
seus personagens, o contexto cultural e socioeconômico em
que estão inseridos e a apurada descrição psicológica de cada
uma delas. Mulheres tão humanas quanto cheias de virtudes,
conflitos e incongruências, nos lembram da universalidade do
espírito humano.
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Orides Fontela
A dura lucidez
texto Judite Martins ilustração Clara Iwanow

A poeta Orides Fontela (São João da Boa
Vista, SP, 1940 – Campos do Jordão, SP, 1998)
construiu uma obra considerada renovadora
do modernismo brasileiro. Publicou seu
primeiro livro, Transposição, em 1969, já
cursando Filosofia na Universidade de São
Paulo. Publicou ainda: Helianto (1973), Alba
(1983) – obra pela qual ganhou o Prêmio Jabuti
em 1983 –, Rosácea (1986), Trevo (1988) – uma
coletânea de sua obra – e Teia (1996). Viveu
uma vida de escassez e penúria financeira,
com dificuldades para manter sua moradia. De
personalidade considerada instável e de difícil
convivência, cultivou poucos amigos, mas
muitos admiradores e estudiosos de sua obra.
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O

rides de Lourdes Teixeira Fontela nasceu em São
João da Boa Vista, SP, em 1940, de pai analfabeto e
operário e de mãe dona de casa. Filha única, cresceu
entre a vida prática, apresentada pela mãe, Laurinda Teixeira,
e o lúdico e o sonho, apresentados pelo pai, Álvaro Fontela.
A mãe a ensinou a ler e a ver a dureza da vida cotidiana e dos
trabalhos domésticos, com os quais nunca se identificou. Seu
pai era seu grande companheiro, e com ele ouvia histórias e
via filmes no cinema, aprendia sobre o canto dos pássaros,
pescava e ouvia sobre seu trabalho com madeira. Levavam
uma vida simples e pobre, traço que marcou toda a sua trajetória. No poema “Herança”, ela assim descreve a família:
Da avó materna:
uma toalha (de batismo).
Do pai:
um martelo
um alicate
uma torquês
duas flautas.
Da mãe:
um pilão
um caldeirão
um lenço.

Começou a escrever versinhos e quadrinhas aos 6 anos,
em 1946, após ser alfabetizada por sua mãe. Em 1955, cursou
a Escola Normal de São João da Boa Vista, onde começou a
trabalhar como professora substituta. Em 1968, foi para São
Paulo capital, quando ingressou no curso de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) e tirou licença do trabalho de
professora primária. Morou na Casa do Estudante, o conjunto residencial da USP (Crusp), onde dividiu o quarto com
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Gerda Schoeder, estudante de Direito, com quem teria amizade pelos próximos 32 anos, a mais duradoura de sua vida.
Após o AI-5, em 1969, o Crusp foi invadido e ocupado
pelo exército, e todos os estudantes foram expulsos.
um Orides passou a morar sozinha, mudando-se várias
vezes ao longo do curso. Formou-se em 1972.

gato tenso

Após se graduar em Filosofia, voltou a trabalhar
como professora primária em várias escolas da rede
tocaiando o silêncio de ensino de São Paulo. Sempre reclamando, tendo
crises nervosas e afastamentos médicos por conta
Obra: Poema não publicado,
da lida com as crianças (pois ela nunca teve paciênencontrado em notas recuperadas
por Gustavo de Castro.
cia com alunos) e da rotina das escolas, incompatíPoema: Da poesia
veis com sua personalidade, considerada excêntrica
e intolerante. Aposentou-se aos 49 anos, na função de
bibliotecária (exercida pelos últimos 10 anos de trabalho), afastada das salas de aula.
De 1972 a 1976, frequentou sessões de meditação no
monastério Busshinji, no bairro da Liberdade, e foi iniciada
no zen-budismo. Virou membro efetivo do monastério e
recebeu o nome de Myoshen Xingue, que significa Mente
Florescida. O zen-budismo a acalmava, pacificava sua inquietação interior. Foi durante esse período que escreveu o livro
Rosácea, com influência zen.
Viveu sempre na mesma região de São Paulo, e sua moradia mais duradoura foi o “ninho”, como se referia ao apartamento na Rua Cesário Mota Jr., 565, apartamento 66, edifício
Tiatã, sexto andar. Ali morou por 12 anos e só saiu porque já
não tinha condições financeiras para arcar com o aluguel,
mudando-se de volta para a Casa do Estudante da USP, como
em sua chegada a São Paulo, mas agora para morar de favor.
Aos 53 anos, usava bengala e andava com dificuldade (havia
sido atropelada quatro vezes), não tinha dinheiro suficiente
para pagar as contas e comer. Vivia entre bares e a padaria de
um amigo, tudo próximo de onde morava, na região central de São Paulo. No documentário A um passo do pássaro
(2000), da TV Cultura, ela assevera: “Trabalho muito pouco.
Se eu achasse que poesia é trabalho, não faria poesia,
porque eu não gosto de trabalhar”.

ESCRITORAS BRASILEIRAS

313

Com o passar dos anos, foi rompendo com todos os seus
amigos e interlocutores, por conta de seus rompantes de
fúria, do álcool e de sua incomunicabilidade, que afastavam
as pessoas. Sobraram, nos últimos anos de vida, a amiga
Renata Curzel, jovem estudante de Direito na USP, que admirava sua obra e se tornou sua amiga, visitando-a com frequência e se tornando uma das pouquíssimas pessoas de seu
convívio até o fim de sua vida, além de Gerda.
Gustavo de Castro, autor da biografia-romance
que reuniu muitas e inéditas informações sobre
a trajetória de Orides, conta que, em seus acesO biógrafo Gustavo
sos de raiva, ela atirava pela janela gatos de que
de Castro conta que,
cuidava ou que havia recolhido da rua. Muitos
nos acessos de raiva,
morriam ou ficavam deficientes. A questão do
Orides atirava gatos
consumo frequente de álcool também ficou
pela janela.
evidente em seu cotidiano. Mal comia, mal
dormia, bebia e vivia em desassossego. Mas
sempre se manteve escrevendo, a despeito
de tudo. Tinha a consciência de sua situação – de mulher, poeta de qualidade e pobre –, e
esse descompasso a deixava em um limbo social. Não
havia com quem se comunicar no meio em que vivia, e isso
trazia à tona seu lado irascível.
Em uma entrevista concedida ao jornalista Mário Sabino
para a revista Veja, em um momento crucial, em que estava
sendo obrigada a deixar o “ninho” por falta de condições
financeiras, Orides viu a entrevista com esperança de que
dali algo pudesse ajudá-la. Mas o jornalista a pintou como
um “demônio” na matéria, criticando as condições em que
ela vivia: um apartamento sem piso, com manchas de mofo,
sujeira, teias de aranha... De fato, ela ficou furiosa com
o resultado, teve um estrondoso acesso de ódio. Naquele
momento, a obra Teia estava pronta, mas nenhuma editora
havia aceitado publicá-la. Após a repercussão da entrevista,
Luiz Fernando Emediato, da Geração Editorial, interessou-se
em publicar o livro.
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Antes do lançamento de Teia, foi ao programa do escritor e humorista Jô Soares para uma entrevista, em que falou
do livro e da questão da sua moradia. O livro lhe rendeu o
prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1996.
A Casa do Estudante da USP (local arranjado por sua amiga
Renata Curzel) foi seu último e solitário lar. A partir dali,
deixou-se levar para o fim, que chegou dois anos depois,
quando foi hospitalizada pelo agravamento da tuberculose e
depois transferida para o interior.
Faleceu em 2 de novembro de 1998 por tuberculose, em um
sanatório em Campos do Jordão, após uma vida de depressão,
algumas tentativas de suicídio e muito desassossego, como
mostra o seu poema “Vésper”:
A estrela da tarde está
madura
e sem nenhum perfume.
A estrela da tarde é
infecunda
e altíssima:
depois dela só há
o silêncio.

Orides estreou formalmente aos 16 anos, publicando o
poema “Elegia” no jornal O Município, de São João da Boa
Vista (versos publicados posteriormente em Helianto). Esse
poema foi lido pelo crítico literário Davi Arrigucci Jr., seu
ex-colega de escola, que decidiu procurá-la e conheceu sua
pasta preta, com outros tantos poemas que ela já havia escrito
aos 25 anos. Davi viu ali um livro e a ajudou a editá-lo e
publicá-lo. O livro, Transposição, saiu em 1969.
Considerada uma poeta modernista que renovou e revigorou o movimento, Orides trazia elementos que marcaram
sua poética: a inspiração – dizia-se uma poeta inspirada,
e que o poema simplesmente “pintava” em sua cabeça já
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pronto, ou precisando de poucos retoques –; e a espiritualidade – cultivada na Igreja Católica desde a infância, depois,
já em São Paulo, em dez anos de prática zen-budista e com
seu contato com a umbanda.
Sua poesia é antilírica, focada no cerne das palavras e em
seu protagonismo, lançando mão de símbolos recorrentes,
como pássaro, luz, espelho, rosa:
A um passo de meu próprio espírito
A um passo impossível de Deus.
Atenta ao real: aqui,
Aqui aconteço.

Essa é a epígrafe de seu primeiro livro, que já revelava
traços marcantes da poeta: a vida no limite, na borda, a um
passo... e a dureza da realidade do aqui e do agora. Disse ela:
Só que este “estar aqui” é, também, estar “a um
passo” – de meu espírito, do pássaro, de Deus –
e este um passo é o “impossível” com que luto.

Ao longo de sua vida publicou as seguintes obras: Transposição (1969); Helianto (1973); Alba (1983), com prefácio do crítico literário Antônio Cândido, livro que lhe rendeu o Prêmio
Jabuti de Poesia; Rosácea (1986); e Teia (1996), com prefácio da
filósofa Marilena Chauí; além de Trevo (1988), uma coletânea
de seus quatro primeiros livros.
Não gostava de definir nem de explicar poesia, mas escreveu um texto: “Sobre poesia e filosofia: um depoimento”
(1998), em obra organizada por Alberto Pucheu, em que dizia:
A poesia foi indo, como deu. Preocupou-se com a
forma, a técnica – Helianto, do tempo da faculdade
– e chegou à metapoesia – Alba. Depois tentei
voltar, tornar o papo mais concreto – Rosácea, Teia.
Mais próxima do cotidiano, mais sofrida, é como ela
está, e eu também. Consequências da pobreza, do
envelhecimento, das mágoas.
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O amor não
vê
o amor não
ouve
o amor não
age
o amor
não.
Obra: Teia (1996)
Poema: Eros II

Orides Fontela

Gustavo de Castro aponta em seu livro que a incomunicabilidade de Orides, ou sua dificuldade de se relacionar, era de seu
conhecimento e ela entendia seu conforto no silêncio. Falava
sozinha ou falava, sem filtros, o que lhe vinha à cabeça,
às vezes de forma inconveniente ou agressiva. Era,
portanto, no silêncio, na ausência, que escrevia e
que sentia o peso da vida. Mas, como disse em
entrevista para o documentário A um passo do
Sua poesia é
pássaro, a vida real é vivida em prosa, essa tem
antilírica, focada
ruídos e dificuldades intrínsecas, como suprir
no cerne das
as necessidades básicas para sobreviver.

palavras e em seu
protagonismo.

Tinha, em suas falas, um tom resignado e
ao mesmo tempo rancoroso, por sua condição
financeira, talvez por seu acanhado sucesso em
vida, pela solidão entre seus pares. Queixava-se com
frequência de sua pobreza e da popularidade limitada que
teve fora dos círculos poéticos e intelectuais por conta disso.
Teve uma vida de escassez, de paupérie, que se refletiu em
sua poesia: exata, enxuta, direta, seca. Assim destacou no
poema “Torres”:
Construir torres abstratas
porém a luta é real. Sobre a luta
nossa visão se constrói. O real
nos doerá para sempre.

O professor Alcides Villaça aponta a dificuldade de integrar a pessoa caótica e fora do padrão com a poeta extremamente organizada, lúcida, exata, límpida. Ele faz uma análise interessante dos títulos de suas obras quando diz que a
poesia de Orides existe para fazer uma transposição. É uma
Transposição para a luz de Alba, para a composição da Rosácea,
para a rotação iluminada do Helianto e para o enredamento
lúcido de Teia, indicando uma coerência e as diversas facetas
da qualidade de seu trabalho.
Segundo Orides, o poeta resgata o valor das palavras,
enquanto a publicidade barateia os termos. O poeta tem que
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pegar a palavra em seu vigor, em sua primitividade, por isso
a poesia é importante, mas é uma importância que quase
nunca se nota. Disse ela:
Poesia não é loucura nem ficção, mas sim um
instrumento altamente válido para apreender o real –
ou pelo menos meu ideal de poesia é isso.

Dizia-se feminista desde a adolescência. Quando seu pai
lhe disse que ela se casaria e deveria obedecer ao marido, ela
retrucou: “Não vou casar de jeito nenhum”. Orides não perdeu
seu lugar de fala, e o exercia a qualquer custo e a despeito de
qualquer coisa. Deixava os demônios internos saírem sem
freios, sem protocolos e na direção de qualquer espectador.
Sua personalidade caótica e destemperada, quando de seus
episódios de raiva e descontrole, a fazia perder a razão e afastar aqueles que lhe tinham simpatia e amizade. Sabia-se só,
buscava a solidão, consciente ou inconscientemente. Disse
que a solidão a ajudava a ter uma voz pessoal. “Eu não tenho
mais nada além da poesia”, dizia ela.
“Minha profissão não deu certo, namoro e tudo o mais
não deram em nada, enfim, sobraram só meus
livrinhos. Mas já é alguma coisa. Para muita
gente não sobra nem isso”, afirmou em entrevista para A um passo do pássaro. Gostava de
que lhe tratassem de poeta, pois poetisa era
Teve uma vida de
coisa menor, e evitou a poesia romântica,
escassez, que se
lírica, considerada feminina, temendo se
refletiu em sua poesia:
desvalorizar. Essa associação do feminino ao
seca, exata, enxuta,
que é frágil e superficial é recorrente em nossa
direta.
cultura machista, assim como a dissociação
dessa condição é salvaguarda para que o que se
produz seja levado a sério, e para que não se questione a qualidade. Sua consciência e perspicácia já
lhe haviam dado esse entendimento muito cedo. Dizia
que não fazia poemas de amor pois não sabia o que era, e só
escrevia sobre o que conhecia.
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Seus relacionamentos amorosos, por assim dizer, foram
três, breves e sem amor. Até mesmo sua primeira relação
sexual se deu de forma burocrática, arranjada, apenas para
saciar sua curiosidade no ato, conforme consta em O enigma
Orides, de Gustavo de Castro. Foi arranjada nos tempos da
universidade com ajuda de sua amiga Gerda. “Eu acho que o
amor tem que ser inventado ainda, quando a mulher se tornar
mesmo uma igual do homem”, disse certa vez em entrevista,
retratada no documentário A um passo do pássaro.
Sua obra é objeto de muito estudo e de admiração por
nomes das artes e letras, como Marilena Chauí, Fernando
Emediato, Antônio Cândido, Davi Arrigucci Jr., Alcides Vilaça
e Gustavo de Castro.
Um evento para celebrar os cinquenta anos da publicação de Transposição foi realizado na USP em 2019: o Colóquio
Orides Fontela. Um memorial que abriga suas cinzas foi construído no Centro Universitário Unifae, em sua cidade natal.
A autora ocupa a cadeira 32 da Academia de Letras de São
João da Boa Vista.
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Judite Martins, bibliotecária formada pela Universidade de
Brasília, é servidora da Câmara dos Deputados. Interessa-se pelas questões femininas e vê a literatura como uma
fonte de reflexão e de compreensão dessas questões e de
suas relações com o lugar da mulher no mundo. Conhecer
Orides Fontela veio ao encontro dessa busca, uma vez que a
própria poeta referia-se à sua condição de mulher, solteira,
pobre e poeta e às restrições que tacitamente lhe moldaram a vida por ser quem era.
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Pagu
A “doidinha”
texto Ana Maria Lopes ilustração Marcia Bandeira

Patrícia Rehder Galvão (São João da Boa
Vista, SP, 1910 – Santos, SP, 1962) foi
jornalista, militante política, escritora,
tradutora, atriz, desenhista e diretora
de teatro. Por seu ativismo no Partido
Comunista, foi a primeira presa política
do Brasil. Mas, mais do que isso, foi
símbolo de liberdade e da luta pela
emancipação feminina. Escreveu livros,
contos e poemas, no entanto, sua obra
mais significativa é o roteiro que imprimiu
a sua própria vida. Pagu foi fiel a si e a sua
ideologia até o último de seus dias.
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A

família sempre se reunia para as refeições. Alegria,
circunspecção e respeito eram a rotina daquela casa.
As conversas, apenas as rotineiras, sem se admitir
comentários da vida alheia ou assuntos menores. Era o império da elegância, do comedimento e também da alegria discreta que o tempo requeria. Assim os dias se passavam na
casa de Francisco Galvão Freire.
Os netos, à volta da mesa, faziam suas traquinagens, mas
era a ordem que reinava. Os assuntos de família – dos mais
simples aos mais velados – se mantinham longe das conversas. Não havia coragem para se tocar nos “esqueletos dentro
dos armários”, nos tabus, nas intrigas. Até que um dia, uma
neta mais desinibida pergunta:
– Vovô, e a prima Patrícia?
Pronto. Foi o motivo para que Francisco
falasse de Patrícia, filha de seu primo Thiers.
Como me contou José Leme Galvão Junior,
sobrinho-neto de Pagu, numa entrevista exclusiva para este artigo, a família se dividia a
respeito dela. Uns a achavam doidinha, outros,
irreverente e inteligente. Francisco se encontrava entre os que a admiravam criteriosamente.
Patrícia Rehder Galvão, “a prima doidinha”,
nasceu muito à frente de seu tempo, em São
João da Boa Vista, SP. E, desde aquele frio 9 de
junho de 1910, Patrícia não parou de querer
ganhar o mundo. Não gostava de bonecas; gostava mesmo era de empinar pipas, de circo, de
sorvete, de gato, de desenhar, de escrever, de sua
irmã Sidéria, de carnaval, de passar batom e de
olhar o mar. O mar de Santos, para onde ia com
a família em férias.

O fim é a libertação do
homem desde as suas
bases de pão e de abrigo,
de amor e de sonho, de
aspiração e criação, até
que se transformem as
relações de semelhante
a semelhante, e
se estabeleça em
toda a plenitude a
dignidade de uma paz
e de uma solidariedade
contritamente vividas.
Obra: Verdade e liberdade (1950)

De Boa Vista, passa a morar no Brás, bairro operário de São
Paulo. Cresce vendo e se surpreendendo com as diferenças
e injustiças sociais. Dentro dela, um sentimento gritante de
transformar o mundo. Ainda menina, com sua exuberância e
inquietação, frequenta o curso de Literatura e o de Arte Dra-
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mática no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo.
Aos 15 anos já escrevia para o jornal do bairro e assinava suas
matérias como Patty.

Foi o poeta Raul
Bopp quem lhe deu
o apelido de Pagu.

Para mudar o mundo, era preciso transgredir, não aceitar regras preestabelecidas, não se conformar e ousar.
Ousar sempre. E sua ousadia a levava às muitas
manifestações do Partido Comunista, dos operários do bairro e dos anarquistas. Enchia os olhos
de esperança e se questionava.
Após um tempo, sua família se muda para
a Vila Mariana, um bairro de classe média. Na
escola normal é aluna brilhante. Lê, desenha, sonha, escreve e encanta. Encanta tanto
que fica amiga do diretor da escola, o poeta
Guilherme de Almeida, que lhe apresenta a Raul
Bopp, poeta modernista.

Foi Bopp quem lhe deu o apelido de Pagu. O poeta sugeriu que ela usasse as primeiras sílabas de seu nome em seus
poemas. Ele pensou que ela se chamava Patrícia Goulart (e
não Galvão) e escreveu, em sua homenagem, o poema “Coco
de Pagu”: “Pagu tem os olhos moles / uns olhos de fazer doer”
são os primeiros versos dedicados à menina de olhos verdes
e cabelos esvoaçantes. Era tarde demais para desfazer o equívoco. O nome Pagu se eternizou na poesia e em toda a sua turbulenta vida.
E dessa forma ela se aproximou, precocemente, do grupo
de intelectuais paulistanos que orquestravam o movimento
modernista brasileiro. Esse movimento, que foi além de suas
intenções artísticas e se tornou político e social, pregava uma
tomada de consciência da realidade e dos valores brasileiros.
Foi Raul Bopp também quem levou Pagu à casa de Tarsila
do Amaral e Oswald de Andrade – casal ícone do modernismo. O solar onde moravam era luxuoso e recheado de
obras de arte. E todo esse mundo glamouroso da burguesia intelectual deslumbrou Pagu. Tanto, que ela pensou
ter encontrado, finalmente, o lugar a que fora destinada.
Começava, assim, um universo de debates literários, de
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piqueniques, de salões de chás, de leitura de novos autores e
de diversão ante todo aquele refinamento.
Pagu se sentia parte daquele mundo e declamava seus
poemas nos saraus de Tarsila. Usava roupas exóticas, seu
talento e sua malícia, seus olhos inquietantes e toda a sua
sensualidade. “Eh Pagu eh! Dói porque é bom de fazer doer”
(“Coco de Pagu”, de Raul Bopp).
Em 1928, a partir de seu Manifesto antropófago, Oswald de
Andrade e seus companheiros fundaram a Revista de Antropofagia. O Movimento Antropofágico era uma corrente de
vanguarda que marcou a primeira fase do modernismo.
O objetivo era difundir o movimento modernista e criar uma
arte puramente nacional. Foi quando Pagu mergulhou ativamente na vida cultural, aliando-se à ala esquerdista e dissidente desse movimento.
Pagu desenhava e escrevia poemas unindo a linguagem
visual à poética. Pagu crescia junto à sua excentricidade.
Lábios carmim, cabelos soltos, olhar lânguido, sensualidade à flor da pele. E cresciam também os aplausos
e comentários sobre a jovem: o jornalista Alvarus,
em uma crônica, dizia ser “mais antropófago
do que nunca” após ver a morena, Di Cavalcanti pintava seu retrato, e Pagu continuava
Patrícia Galvão
brilhando em todas as festas e eventos que frequentava com Oswald e Tarsila. Transitava
desenhava e escrevia
com desenvoltura entre anônimos e famopoemas unindo a
sos, como Josephine Baker, Benjamin Péret
linguagem visual à
e Le Corbusier.
poética.
O contato do casal com Pagu era tão
estreito que seria difícil a Oswald de Andrade
não se apaixonar pela bela jovem. Feito o triângulo amoroso, a paz se desfez. No entanto, uma
trama falsa leva a família de Pagu ao desespero, à
crítica dos amigos modernistas, ao desprezo da sociedade
e ao isolamento.

Criaram um falso casamento para Pagu e, em 1930, ela se
casa. Mas não com Oswald. Casa-se, na verdade – com toda a
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pompa e circunstância –, com Waldemar Belisário de Amaral,
amigo de Oswald. O engodo incluía visitas à casa da noiva,
festa, projeto de lua de mel na Europa e tudo o mais que a
solenidade exigia. Na estrada de Santos, a caminho do porto
onde iriam embarcar, surge Oswald. Waldemar sai de cena
e Oswald fica com a mulher “anárquica e linda, cabelos de noite escura”. Promovia-se, assim, o maior
Sua inquietação
escândalo já visto até então na elite paulistana e
era tão grande, que
na família Galvão.

saiu pelo mundo
como repórter.
Filiou-se ao Partido
Comunista Francês,
mas amargou
mais uma prisão
por porte de
documentos
falsos.

Dessa tumultuada união nasce Rudá Porominare Galvão de Andrade. Mas, em razão da
inquietação e movimentação política da mãe, o
filho pouco ficou ao lado dela. Rudá nutria pela
mãe sentimentos ambíguos e, ao longo da vida,
experimentou mágoas, admiração, ressentimento
e ternura.

Essa ambiguidade também permeou os sentimentos de Pagu, mas, entre a maternidade e a vida,
fez opção por sua arte e ativismo. Filia-se com Oswald
no Partido Comunista e transforma suas vidas. O universo
de festas e programas culturais foram trocados pelas tarefas
comunitárias. Estavam, agora, a serviço de uma causa: o proletariado. Com Oswald funda, em 1931, o jornal O Homem do
Povo. Nesse período, escreve o que foi considerado o primeiro
“romance proletário” do país, Parque industrial, publicado
em 1933. Poliglota, traduz James Joyce, Octavio Paz, José Luiz
Borges e Antonin Artaud. Faz um diário em conjunto com
Oswald e compõe o Álbum de Pagu, no qual mescla desenhos
e poemas.
Parque industrial foi escrito porque Pagu queria, nas palavras dela, escrever “um livro revolucionário”. O romance
fala da vida das trabalhadoras do Brás e faz críticas ao feminismo pequeno-burguês. Sua preocupação com a condição
das mulheres proletárias, sobretudo as pretas, é o cerne do
livro. Ela escreveu Parque industrial logo após sair da prisão.
Fora presa por ter participado da greve de estivadores de
Santos. A implacável polícia de Getúlio Vargas transformou
Pagu na primeira presa política do Brasil.
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Sua inquietação era tão grande, que saiu pelo mundo como
repórter. Filiou-se ao Partido Comunista Francês, mas amargou mais uma prisão por porte de documentos falsos. Vivia
seu mundo de extremos. Entrevistou Sigmund
Freud e, logo depois, participava da coroação de No estrondo das guerras
Pu-Yi, último imperador da China. Foi das mãos que valem meus pulsos?
dele – que se tornou seu amigo – que recebe as
sementes de soja que vieram para o Brasil. Em No mundo da desordem,
Paris conhece os surrealistas, trabalha como tra- meu corpo que adianta?
dutora e jornalista e milita no PC francês. Passa
três meses em um hospital parisiense após ser A quem fazem falta, nos
gravemente ferida em um comício do Partido. campos convulsos,
O embaixador brasileiro, amigo de Oswald,
intercede por Pagu e em 1935 consegue repatriá- Meus olhos que pensam,
-la para o Brasil.
meu lábio que canta?
Aqui, percebe que seu mundo e o de Oswald de
Poema: Cante poeta (1942)
Andrade não estão mais em sintonia. Separam-se.
Pagu volta à militância e é presa na Intentona Comunista. Mais
dois anos de prisão. Foge e é presa novamente. Intercalados,
foram quatro anos e meio de cadeia. Nesse tempo, a tortura e
os maus-tratos a deixaram debilitada e, mais cruel ainda, ela
se sentiu abandonada por seu partido.
Mesmo com todos esses dissabores, fuma, bebe, ri e continua a escrever. Escreve críticas ao partido, escreve crônicas, muitas crônicas, e poemas que são espalhados por vários
jornais e revistas. O escritor Geraldo Ferraz apoia, protege
e ama essa mulher indomável. Casam-se e têm um filho:
Geraldo Galvão Ferraz. Juntos, Pagu e Geraldo escrevem o
romance A famosa revista. Pagu retoma a escrita e colabora
com a Vanguarda Socialista, candidata-se a deputada estadual
pelo PSB, perde as eleições, publica contos policiais, funda a
Associação dos Jornalistas Profissionais de Santos, estuda arte
dramática, e o teatro amador se torna sua mais nova paixão.
Em 1962 volta a Paris para combater, sem sucesso, um
câncer de pulmão. Tenta o suicídio, mas parece que nada
atinge Pagu. Vive até o final do ano.
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Pagu foi a “agitadora individual, sensacionalista e inexperiente”, segundo o Partido Comunista; a militante que defendia “um socialismo libertário, pacífico, democrático e espiritualista”, segundo a pesquisadora Lúcia Furlani; “sou mais
macho que muito homem / sou rainha do meu tanque / sou
Pagu no palanque...”, segundo o refrão da música Pagu, composta e interpretada por Rita Lee e Zélia Duncan; foi a “luminosa agente subversiva de nossa modernidade”, segundo
o poeta Augusto de Campos; “Considere-me um sonho e
pronto”, segundo ela mesma; “Que força tem essa criança!
Que temperamento! Vai dar trabalho!”, segundo Adélia
Rehder Galvão, sua mãe. Pagu foi isso tudo. Foi essas todas.
MINIBIOGRAFIA

Ana Maria Lopes é jornalista formada pela Universidade de
Brasília e escritora. Tem alguns prêmios literários – 1ª colocação em concurso patrocinado pela Embaixada de Portugal, jornal O Globo e Livraria El Ateneo; em concurso de
contos da Editora Abril e em concurso de contos da Bloch
Editores e Baume&Mercier. Publicou três livros de poemas
– Conversa com verso, Risco e Mar remoto –, dois romances
históricos – Guerra invisível e A charuteira, e dois livros
infantojuvenis dentro da coleção Mestres Cobogós: Glenio
Bianchetti (volume 1) e Athos Bulcão (volume 2). É integrante do Mulherio das Letras e fundadora do Coletivo Editorial Maria Cobogó (www.mariacobogo.com.br).
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FURLANI, Lúcia Maria Teixeira; FERRAZ, Geraldo Galvão.
Viva Pagu: Fotobiografia de Patrícia Galvão. São Paulo: Unisanta, Imprensa Oficial, 2010.
GALVÃO, Patrícia. Verdade e Liberdade. São Paulo: Comitê
Pró-Candidatura, 1950.
SILVEIRA, Maria José. A jovem Pagu. São Paulo: Editora Nova
Alexandria, 2007.
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Rachel de Queiroz
O sertão e o mundo
texto Lúcia Ana de Mélo e Silva ilustração Fabrizia Posada

A romancista, tradutora e jornalista
Rachel de Queiroz (Fortaleza, CE, 1910
– Rio de Janeiro, RJ, 2003) é considerada
uma das mais importantes escritoras
brasileiras. Foi a primeira mulher
eleita para a Academia Brasileira de
Letras, em 1977. Antes de completar
20 anos, ganhou destaque nacional com
a publicação de O quinze, obra que fez
o sertão nordestino florescer para o
Brasil e o mundo.
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H

onrada! O convite para assinar este capítulo foi o
melhor presente que recebi em 2019. Fiquei assustada com o tamanho da responsabilidade, mas
aceitei o desafio. Abri o ano de 2020 na melhor companhia,
rodeada de livros de Rachel de Queiroz. Aproveitando as
férias, na minha cidade natal, Pedro II, no Piauí, li de manhã,
de tarde e de noite e fiquei completamente fascinada pela
escritora e por suas histórias.
Rachel de Queiroz escreveu romances, crônicas, contos
e peças para teatro. Integrou o quadro de sócios efetivos da
Academia Cearense de Letras. Imortal! A primeira mulher
a entrar na Academia Brasileira de Letras, em 1977, depois
de 80 anos da fundação da instituição. Foi eleita para a
cadeira número 5, fundada por Raimundo Correia. Fez questão de afirmar que assumia a cadeira da Academia Brasileira
de Letras pelos livros que escreveu, pela literatura e pelos
amigos que conquistou.
Autora muito premiada, recebeu o Prêmio Graça
Aranha (1931) pelo romance O quinze e foi a primeira brasileira a receber o Prêmio Camões,
Sua pentavó
pelo conjunto da obra, em 1993. Nasceu em
materna era
Fortaleza, CE, em 17 de novembro de 1910,
a revolucionária
filha do promotor e fazendeiro Daniel de Queipernambucana
roz e da intelectual Clotilde Franklin de Queiroz.
Bárbara de Alencar
Sua pentavó materna era a revolucionária per(1760-1832), heroína
nambucana Bárbara de Alencar (1760-1832),
da Revolução
heroína da Revolução Pernambucana e da
Pernambucana e
Confederação do Equador, a avó do escritor
da Confederação
José de Alencar. Rachel trazia a literatura no
do Equador, a avó
sangue e demonstrava orgulho de seus antedo escritor José de
passados, figuras importantes para a históAlencar.
ria e a cultura do Brasil.
Dá os primeiros passos na vida literária em
1927, sob o pseudônimo de Rita de Queluz. Envia
uma carta-sátira sobre o concurso de Rainha dos
Estudantes ao jornal O Ceará. A repercussão da publicação é
imediata e lhe rende um convite para colaboradora do jornal.
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Lançou o romance O quinze antes de completar 20 anos.
A obra, que narra a seca de 1915 no Nordeste, teve a primeira
edição pelo Estabelecimento Gráfico Urânia, numa tiragem de
mil exemplares custeada pelo pai. A publiEssa ligação de amor que cação da obra tem um impacto impressioo nordestino tem com sua nante, primeiro porque é um livro escrito
por uma mulher jovem; segundo pelo
terra... Pensando bem, será enredo forte e fiel, construído com os relamesmo de amor? Ou antes: tos da vida real sobre o flagelo brasileiro
será só amor? Talvez maior no Nordeste, o sofrimento, a coragem do
povo, a resistência, a luta diária de viver
e mais fundo, espécie de no sertão, a simplicidade e a fortaleza
mágica entre o homem e dos nordestinos. Retrata um povo sofrido,
o seu chão; a simbiose da alegre, bravo, resiliente, e a saga dos retirantes, famílias expulsas de suas terras
terra com a gente. Vem na à procura de sustento e de vida, sem
composição do sangue. amparo governamental.

Aquela terra salgada que já
foi fundo do mar tem mesmo
o gosto do nosso sangue.

A autora dos romances O quinze (1930),
João Miguel (1932), Caminho de pedras (1937),
As três Marias (1939), Dôra, Doralina
(1975), O galo de ouro (1985), Memorial de
Maria Moura (1992) e do livro de memóObra: Pedra encantada e outras histórias (2011)
rias Tantos anos (com sua irmã Maria
Luíza de Queiroz) (1998) é dona de uma obra que engrandece
nosso país. Por meio dela, o leitor não apenas vive o conhecimento ofertado, mas descobre a amplidão, a unidade e as
diferenças do nosso Brasil.
A escritora cearense foi reconhecida entre os grandes
nomes da segunda fase do modernismo literário no Brasil,
considerada regionalista. Destacou-se ao lado de Graciliano
Ramos, autor de Vidas secas, e de José Lins do Rego, autor de
Fogo morto.
Sua prosa fácil, leve – às vezes dura pela crueza da verdade
retratada pela linguagem, pelas palavras, pelos mistérios e
pelo saber que brota da memória – está nas entrelinhas dos
seus escritos, ora em silêncio, ora abertos em relatos explicitamente autobiográficos.
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Rachel formou-se professora aos 15 anos, tendo feito curso
normal no Colégio Imaculada Conceição, em Fortaleza. Ela
cresce, amadurece e torna-se militante política, intelectual,
livre, construindo sua vida como dona do seu destino. Em
1931 se filiou ao Partido Comunista do Brasil (PCB),
viveu intensamente a juventude revolucionária e
ajudou na reorganização do Bloco Operário Camponês, chegando a ser presa. Participou inclusive
Rachel de Queiroz
do processo eleitoral, em 1934, como candidata a
está entre os
deputada pela Frente Única do Partido Socialista.
grandes escritores
Casou em 1932 com o poeta e jornalista José
Auto Oliveira. Viveu a dor, o luto de perder a
sua única filha, aos 18 meses, e de perder
um irmão mais novo muito querido. Viveu o
Ceará e viveu o Rio de Janeiro, viajou o Brasil.
Conheceu o mundo.

da segunda fase
do Modernismo,
considerada
regionalista.

Após a estreia do primeiro romance, um
sucesso de crítica e aceitação, lança João Miguel
(1932), um romance escrito de forma direta, simples, com
personagens populares. Nele a autora expressa sua opinião
sobre as desigualdades sociais e a vida difícil do interior, o
abandono da Justiça nos rincões mais distantes do Brasil periférico. A narrativa leva o leitor a caminhos que despertam o
interesse pelo conhecimento da história, das instituições, dos
governantes, do povo e do nosso país. Um romance com uma
força extraordinária!
Em 1939, Rachel de Queiroz separa-se do marido e muda-se
para o Rio de Janeiro. Em 1940 conhece Oyama de Macedo, seu
grande amor. Casam-se e vivem juntos até a morte dele, em
1982. É ainda na década de 40 que eles se mudam para a Ilha
do Governador, e a escritora se dedica ao trabalho de tradutora.
Mais de quarenta obras traduzidas, entre elas: Recordações da
casa dos mortos, de Dostoiévski, Memórias, de Tolstói, A mulher
de trinta anos, de Balzac, e O morro dos ventos uivantes, de Emily
Brontë, traduções do inglês e do francês.
Rachel de Queiroz nunca saiu inteiramente do Ceará. Sua
alma era sertaneja. Continuou escrevendo com a simplicidade
de quem estava fincada no Nordeste. A condição de mora-
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dora da Ilha do Governador apenas lhe concedia a categoria
de observadora carioca. Quando tomou posse da fazenda Não
me Deixes, em Quixadá, CE, herança do pai, reafirmou o que
sempre esteve latente: “Lá, realmente, é o meu lugar. Cada
volta minha é um regresso. E sinto que lá é o meu permanente.
O Rio é provisório” (QUEIROZ, 2004).
Múltipla, a escritora trabalhava em vários campos e se
destacou como jornalista. A partir de 1988, tornou-se colaboradora semanal do O Estado de S.Paulo e do Diário de Pernambuco, e durante três décadas escreveu para a revista
O Cruzeiro, onde assinava uma coluna semanal: a “Última
Página”, entre os anos de 1945 a 1975. Rachel tinha orgulho
do seu trabalho e apresentava-se como jornalista. Aqui mergulho no meu universo particular: meu pai era assinante da
revista O Cruzeiro, e quando a revista chegava, era uma festa!
Eu e meus irmãos, adolescentes, esperávamos ansiosos para
que mamãe, leitora apaixonada de Rachel de Queiroz, lesse a
sua coluna e nos liberasse a revista. Assim a escritora passou
a fazer parte do nosso convívio familiar.
Os personagens de Rachel são gente como a gente.
Conseguimos nos identificar com seus anseios, suas dificuldades, seus sonhos. Nas mais de duas mil crônicas e nas
várias peças de teatro que escreveu, explorou os
temas mais variados. Em seus textos, a política,
o social e o afetivo ganhavam luz, numa simpliNas mais de duas mil
cidade e grandeza que enalteciam o cotidiano
crônicas e nas várias
das pessoas. Dentre os livros de crônicas despeças de teatro que
taco: A donzela e a moura torta (1948), 100 crôescreveu, explorou os
nicas escolhidas (1958), Um alpendre, uma rede,
temas mais variados.
um açude (1958), O caçador de tatu (1967) e As
menininhas e outras crônicas (1976).
Atravessar o universo de Rachel de Queiroz é o
regozijo das descobertas. Em As três Marias (1939),
por exemplo, que conta a história de três amigas internas num colégio de freira, a autora vai retratando, de forma
precisa, sutil e crua, o papel e as perspectivas da mulher na
sociedade brasileira da primeira metade do século XX.
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Afirmou inúmeras vezes que não era feminista. Acreditava
na luta de homens e mulheres como iguais e que a responsabilidade na construção das famílias e do país estava nas mãos
de todos, independentemente de sexo. Mas abriu espaço
para as mulheres, e suas personagens (Conceição, Doralina,
Senhora, Xavinha, Estrela, Maria Augusta, Maria da Glória,
Maria José, Marialva, Isabel, Maria Moura...) são encantadoras! Protagonistas ou coadjuvantes, são retratos das mulheres
do Brasil.
Embora tenha tido educação formal em
colégio de freiras, Rachel não acreditava
em Deus e se ressentia disso. Em entrevista à TV Câmara, disse: “Infelizmente, não
tenho fé. Não me orgulho disso, confesso
que tenho até tristeza. Nunca fui antirreligiosa, gostaria de ter fé: não a tenho porque
Deus não me deu. É muito solitário e muito
triste não crer em nada”.

O! Meu boi! Ô lá, meu boi, ê!
Meu boi manso! Ô ê! Ê... ê... ê...
Encostado ao mourão da porteira
de paus corridos, o vaqueiro das
Aroeiras aboiava dolorosamente,
vendo o gado sair um a um, do
curral. A junta de bois mansos
passou devagarinho. O velho
touro da fazenda saiu, arrogante.
Garrotes magros, de grandes
barrigas, empurravam as vacas
de cria, atropelando-se. Até que
a derradeira rês, a Flor do Pasto,
fechando a marcha, também
transpôs a porteira e passou
junto de Chico Bento que lhe

Participou como delegada do Brasil na
Comissão de Direitos Humanos, na 21ª Sessão
da Assembleia Geral da ONU, em 1966. Foi
membro do Conselho Estadual de Cultura do
Ceará e membro do Conselho Federal de Cultura desde a sua fundação, em 1967, até sua
extinção, em 1989. Em 1961 recebeu o convite
do presidente Jânio Quadros para assumir o
Ministério da Educação e declinou do convite, afirmando que sua missão era ser jornalista. Tinha orgulho de ser amiga do general Castello Branco, a
quem chamava de primo, e nunca escondeu sua simpatia pelos
governos militares.

A autora assumiu abertamente suas posições políticas. Foi
comunista, trotskista, liberal. Doava-se de forma intensa aos
movimentos de que participava. E tornou-se polêmica pela
sequência de opiniões contraditórias na política, principalmente pelo seu apoio ao golpe de 1964. Quando da renúncia
de Jânio Quadros, o seu grupo político de intelectuais, que já
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não era de esquerda e nem simpatizante, não aceitava João
Goulart, pois o considerava a expressão do getulismo. “E para
todos nós, os símbolos sobreviventes do caudilhismo sem
véus eram Jango, Brizola, o fantasma de Getúlio – tudo que
eles representavam” (QUEIROZ, 2004).
Esse movimento cresceu e se aproximou dos militares através de Castello Branco. Rachel de Queiroz abraçou convicta
o trabalho de ideias e de informação. “Eles me usavam como
jornalista, eu opinava muito e era muito
afagou com a mão a velha anca lida. Mas os trâmites secretos da conspirarosilha, num gesto de carinho e ção eu não me metia a saber. Mesmo porque
despedida. Da janela da cozinha, não eram da minha alçada... Nunca se cheas mulheres assistiam à cena. gava aos detalhes militares. Mas o lado político, de pregação, do jornalismo de combate,
Choravam silenciosamente,
de artigos de encomenda, de nos trazerem
enxugando os olhos vermelhos assuntos para a gente falar, isso era o nosso
na beira dos casacos ou no trabalho” – afirmou no livro Tantos anos.
rebordo das mangas. Saída Rachel de Queiroz não participou do governo,
a última rês, Chico Bento apenas aceitou o convite para representábateu os paus na porteira e foi -lo como delegada na Assembleia Geral da
caminhando devagar, atrás do ONU, em 1966, e quando Castello Branco
morreu, em 1967, ela já estava afastada do
lento caminhar do gado, que
movimento. Fazia questão de dizer que nunca
marchava à toa, parando às
teve uma aproximação do ponto de vista ideovezes, e pondo no pasto seco lógico, e que a única contribuição que deu ao
os olhos tristes, como numa governo militar, convidada pelo presidente
agudeza de desesperança. Médici, foi participar da discussão da aposentadoria rural, o Funrural, o que ela julgou de
Obra: O quinze (1930)
grande valia.
Seu último romance, Memorial de Maria Moura, traz uma
protagonista sensual e destemida, uma mulher em busca
do poder. Entre a trama principal da história e as paralelas,
podemos ver enredos que se complementam para o entendimento da sua abordagem dos resquícios da escravidão,
do machismo, da violência, dos abusos contra a mulher,
o enfrentamento de toda sorte de adversidades no campo
da seca, da barbárie, da desobediência civil, de um sertão
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esquecido. Deparamos ao mesmo tempo com a beleza cinematográfica dos campos e com um povo leal e generoso. No
meio de tanta brutalidade, percebemos a importância do
conhecimento pela escola, pelos ensinamentos e pela arte.
Rachel de Queiroz escreveu com indignação contra os
maus-tratos, a miséria e a indiferença governamental e foi
incansável ao reverenciar as riquezas do nosso país e a confiança no nosso povo. Retratava o Brasil para os brasileiros e
para o mundo. Parte de sua obra foi traduzida para o alemão,
o francês, o inglês e até para o japonês. Recebeu muitas
condecorações, como o título de doutor honoris causa pela
Universidade Federal do Ceará (1981); a Medalha Rio Branco,
do Itamaraty (1985); e a Medalha do Mérito Militar, no grau de
Grande Comendador (1986).
O acervo literário adquirido e guardado ao longo de sua
vida foi abrigado no Instituto Moreira Salles (IMS), no Rio
de Janeiro, doado pela família da escritora em 2006. Posteriormente, numa parceria da Fundação Edson Queiroz com
o IMS, a valiosa biblioteca da escritora – formada por 3.100
itens, sendo 2.800 livros e cerca de 300 periódicos – voltou ao
Ceará, em 2017. Está à disposição de estudantes, pesquisadores e demais leitores na Biblioteca Central da Universidade de
Fortaleza (Unifor).
Rachel de Queiroz faleceu em 4 de novembro de 2003, dias
antes de completar 93 anos, enquanto dormia em seu apartamento, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. A brilhante
escritora viveu intensamente a família, o jornalismo, a literatura, o amor, a vida. Nunca desistiu.
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Lúcia Ana de Mélo e Silva, filha de Pedro Celestino da Silva e
Odete Andrade de Mélo e Silva. Nasceu em Pedro II, PI, em 1958.
Assistente Social formada pela UFPI. Servidora do Estado do
Piauí, cedida para a Câmara dos Deputados. Uma mulher com
três grandes paixões: a família, a política e a literatura. O gosto
pela literatura tem início exatamente com Rachel de Queiroz.
Leu O quinze ainda criança, pela influência da mãe, que tinha
uma verdadeira idolatria pela escritora e cronista da “Última
Página” da Revista Cruzeiro. Aos poucos foi também se apaixonando pela poesia de Olavo Bilac, Raimundo Correia e Gonçalves Dias, da pequena biblioteca do pai. Ali foi o começo, uma
chancela para a alegria, a liberdade e os afetos. Cronista, contista, com publicações em jornais, sites e livros, destaque para:
Seção Cultural do Portal Vermelho (2008); Coletânea – Poesia e
Prosa na terra da opala 3 e 4 (2007 e 2008); Coletânea – Raspa
do Mameleiro (2015); publicou em 2011, pela Editora Anita
Garilbaldi, o livro Cidades imaginárias, uma coleção de crônicas
– em que cada cidade recebe um nome de mulher. Orgulhosa de
ser leitora, assume-se uma encantada aprendiz das letras.

PARA SABER MAIS

MEMÓRIA POLÍTICA – RACHEL DE QUEIROZ. Direção: Ana Maria
Lopes. Produção: Wagner Maia. Tv Câmara, 2001. Disponível em:
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10 jun. 2019.
QUEIROZ, Rachel de. As três Marias. 28. ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 2018.
QUEIROZ, Rachel de. Memorial de Maria Moura. Rio de Janeiro:
BestBolso, 2010.
QUEIROZ, Rachel de. O quinze. 109. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2019.
QUEIROZ, Rachel de; QUEIROZ, Maria Luíza de. Tantos anos: uma
biografia. 4. ed. São Paulo: Arx, 2004.
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Zélia Gattai
Memorialista amada
texto Maria do Carmo D'Assunção Freitas ilustração Júlia Mundim Pena

Zélia Gattai (São Paulo, SP, 1916 –
Salvador, BA, 2008) era filha de imigrantes
italianos e foi uma grande memorialista
e escritora brasileira, autora de doze
livros de memórias, incluindo um livro
de fotografias, três infantojuvenis e
um romance. Zélia ocupou, em 2001,
a cadeira número 23 da Academia
Brasileira de Letras, que pertenceu
durante 40 anos ao marido e memorável
romancista baiano Jorge Amado, falecido
naquele ano. Zélia morreu em Salvador,
aos 91 anos de idade.
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O

semblante doce e alegre da paulistana filha de imigrantes italianos Zélia Gattai é conhecido por
muitos daqueles que se enveredam pelos caminhos
dos livros e principalmente pelo best-seller Anarquistas, graças
a Deus, ainda que sua obra literária seja pouco explorada pelo
grande público. A dedicada esposa do escritor baiano Jorge
Amado foi também uma das maiores e mais sensíveis memorialistas do período em que viveu (1916-2008), deixando um
grande legado histórico-cultural ao país, com seu olhar único
sobre os costumes, a arte, os movimentos sociais e a política,
grandes panos de fundo de seus relatos. Foi autora de dezessete obras, entre elas, doze livros de memórias, três livros
infanto-juvenis, um livro de fotografias e um romance.
Envolta com o auxílio na datilografia e nas revisões dos
livros do marido desde que assumiram a união, em 1945, mais
especificamente desde o romance Seara vermelha (1946), Zélia
só se descobriu também escritora muitos anos depois. O inclinar para a escrita se deu pelo encantamento em contar histórias para quem quer que fosse, um prazer já bem conhecido e
bem praticado, moldado por um dom bem peculiar e sereno
de narrar a vida pulsante que se passava diante de seus olhos.
Foi então motivada pelos filhos a ensaiar o registro de alguns
desses acontecimentos de família e fazer, de um hábito
caseiro, algo maior.
Assim, aos 63 anos, começou por transportar para o papel
as lembranças e passagens vividas na efervescência da cidade
de São Paulo, ao longo dos anos 20 e 30. O cotidiano da região
do bairro do Paraíso e do Brás, com o desfiar de eventos como
desfiles de corsos fúnebres e também de carnaval ou a passagem de um circo, além do encanto peculiar do cinema
mudo, e outras vivências sociais e políticas de uma família de livres-pensadores, em uma casa da Alameda Santos.
Publicou então, em 1979, Anarquistas, graças a Deus, que seria
um grande livro de memórias de uma comunidade especial,
com os conflitos da época e as dificuldades enfrentadas por
aqueles imigrantes. De intensos personagens como o pai de
Zélia, Ernesto Gattai, um trabalhador determinado, autên-
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tico e ao mesmo tempo aventureiro, além de grandes figuras
femininas representadas pela babá e primorosa conselheira,
Maria Preta, e dona Angelina, a mãe de Zélia, mulher forte e
de notável personalidade.

O livro de estreia
de Zélia Gattai,
Anarquistas, graças
a Deus (1979), virou
minissérie da Rede
Globo em 1984.

Nesse primeiro livro, Zélia revela a particularidade
minuciosa de seu memorialismo, com as temáticas abordadas que iriam sempre acompanhá-la,
com seu olhar curioso, sua deleitosa sinceridade humana e pitadas de rebeldia. Ao ler essa
obra, percebe-se que a autora possuía certa
naturalidade com a escolha das palavras, fiel
à instantaneidade da oralidade.

A publicação de Anarquistas, graças a Deus
se deu ainda no regime militar, mas num
momento literário brasileiro em que já havia
alguma liberdade editorial, impulsionado por uma
onda de publicações biográficas. Isso favoreceu a divulgação,
distribuição e boa aceitação dos leitores. Diante do grande
impacto do lançamento, o livro foi adaptado para a forma
de minissérie de TV e teve também sua importância no contexto político social da época ao popularizar a história na emissora Rede Globo, canal com maior audiência no ano de 1982,
com exibição em horário noturno, e posteriormente foi apresentada por emissoras de outros países também. O sucesso e
o exemplo referencial de uma época fizeram com que o livro
fosse traduzido para o francês, italiano, espanhol, alemão,
russo e chinês, e assim chegar à marca dos 200 mil exemplares
vendidos vinte anos depois da sua primeira edição.
Em seu segundo livro, Um chapéu para viagem, editado em
1982, Zélia mantém o mesmo ritmo narrativo, revelando não
só o que viveu, mas apresentando agora a rica experiência
de vida ao lado do escritor Jorge Amado, além de reproduzir também as muitas histórias dos Amado, ouvidas de Lalu,
mãe do escritor. Nessa obra experimenta novamente tecer
com perspicácia um mapa de fatos inusitados, peculiares,
ora ordenados, ora não, afirmando seu descompromisso com
regras cronológicas.
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É nessa obra que a autora também conta o início de sua
admiração por Jorge Amado, despertada a partir dos 17 anos
de Zélia, com o início da leitura dos romances dele, e que só
aumentou ao acompanhar a atuação política
e social do escritor, lutando pelos amigos,
Quem acha encaixa, dizem
comunistas como ele, que se encontravam
presos, principalmente Luiz Carlos Prestes. na Bahia. Ocorrem-me
Descreve também como conheceu de fato
o romancista, quando foi apresentada a ele as recordações, abro
durante o I Congresso Brasileiro de Escrito- espaço onde encaixá-las,
res, em janeiro de 1945, ano do fim da guerra
mesmo rompendo o fio
e do fim da ditadura do Estado Novo.
Jorge Amado estava lá porque era um escrida meada. Peço desculpas
tor respeitado no meio intelectual e ela ali
era apenas alguém que tinha uma consciên- e mando novamente a
cia antifascista e humanista, mas isso não
cronologia rígida ao diabo
foi empecilho para que fossem apresentados por Aparício Torelly, o Barão de Itararé. que a carregue.
Ficariam mais próximos alguns dias depois
durante os trabalhos no Comitê pela Anistia, Obra: Um chapéu para viagem (1982)
em que Zélia exercia a função de divulgadora
dos comícios, e o desenrolar da história está no período que
compreende os anos de 1945 a 1948, em Chapéu para viagem.
Assim, a futura escritora Zélia Gattai já demonstra atitudes
que constituiriam seu papel protagonista e seu perfil memorialista. Rompia de certo modo com alguns padrões sociais da
época: participava de eventos mais frequentados por homens,
como encontros literários, comícios e reuniões políticas,
além de encarar comentários sobre a separação do primeiro
marido, o militante comunista Aldo Veiga, numa época em
que ainda não existia a lei do divórcio, para logo em seguida
unir-se ao escritor Jorge Amado (cuja união oficial só se daria
depois de mais de 30 anos de convivência, em 1978).
Do primeiro casamento Zélia leva seu primeiro filho, Luiz
Carlos Veiga, nascido em agosto de 1942, e a fraternidade de
grandes amizades conquistadas junto a artistas e intelectuais
da época, como os escritores Rubem Braga e Zora Seljan;
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os pintores Lasar Segall, Tarsila do Amaral, Aldo Bonadei
e Carlos Scliar; os poetas Oswald de Andrade, Mário de
Andrade, Vinícius de Moraes e Paulo Mendes de Almeida; o
jornalista e político Carlos Lacerda, entre outros.
Agora caminhava ao lado do novo companheiro, portando-se como uma pessoa extremamente atenta que mais tarde
brindaria a todos com as mais diversas histórias de bastidores daquela saga dos dois primeiros anos no Rio de Janeiro,
quando Jorge atuou como deputado federal (ele foi eleito em
dezembro de 1945 pelo estado de São Paulo), e a posterior
partida para o exílio. Construiu um testemunho paralelo,
em uma narrativa com alternância entre primeira e terceira
pessoas, um emaranhado de acontecimentos que apresentaria uma fatia de tempo da biografia do escritor e político,
tornando-se também uma descompromissada pequena autobiografia, somada a dezenas de histórias sobre os Amado, já
que contava também com reproduções dos casos contados
por sua sogra, Lalu.
Jorge Amado se viu obrigado a se exilar na Europa,
em 1947, quando o Partido Comunista do qual era
membro foi dissolvido no Brasil. Zélia vai ao
Com a máquina
encontro do marido alguns meses depois, e lá
percebe a necessidade de ter registros fotofotográfica,
gráficos do segundo filho, nascido naquele
Zélia exercia
ano e que estava crescendo longe da famíinstintivamente, de
lia e amigos. Tem a consciência também da
um outro jeito, mas
importância
de se ter em imagens tudo o que
com o mesmo olhar
estavam vivendo em Paris e na antiga Tcheoriginal, a sua artecoslováquia, participando intensamente da
vocação de manter
vida cultural europeia, em encontros com granvivas as suas
des vultos de extrema relevância no cenário mundial
memórias.
– poetas, escritores, artistas, filósofos, dentre eles Pablo
Neruda, Nicolás Guillén, Jean-Paul Sartre, Simone de
Beauvoir, Aragon, Paul Éluard, Fréderic Juliot Curie, Picasso
e Ilya Eremburg, entre outros. Passa então a se dedicar à fotografia de modo não profissional, mas realizando uma série de
registros históricos. Com a máquina fotográfica, Zélia exercia
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instintivamente, de um outro jeito, mas com o mesmo olhar
original, a sua arte-vocação de manter vivas as suas memórias. Mais tarde os registros fotográficos fariam parte do livro
de fotobiografia Reportagem incompleta (1987).
Foi durante o exílio que Zélia foi mãe pela terceira vez,
dando à luz Paloma Amado, e mais tarde, em Sorbonne, concluiu o curso de Língua e Civilização Francesa. As tantas passagens durante o exílio na Europa, a vida em Paris e depois na
Tchecoslováquia, no Castelo da União dos Escritores, foram
também registradas em outro livro de memórias, Senhora
dona do baile (1984).
Muito confortável no gênero memorialístico, escreveu ainda
os livros Pássaros noturnos do Abaeté (1983), com gravuras do
artista Calazans Neto, e Jardim de inverno (1988), que narra
momentos políticos difíceis entre 1949 e 1952. Nos anos seguintes escreveu dois livros infantis: Pipistrelo das mil cores (1998),
com ilustrações de Pink Wainer, e O segredo da Rua 18 (1991),
ilustrado por Ricardo Leite, ambos de conteúdo ecológico.
Em Chão de meninos (1992), Zélia retoma a sua boa aptidão
para trazer à tona suas memórias e homenageia Jorge
Amado, nos 80 anos dele, com histórias vividas
após regressarem do exílio, no período de 1952 a
1963, anos em que residiram no Rio de Janeiro,
antes da mudança definitiva para Salvador.
Em sua aventura única pelo gênero do
Zélia concluiu o
romance, Zélia escreve Crônica de uma namocurso de Língua e
rada (1995), história da descoberta do amor
Civilização Francesa
por uma adolescente em uma época marcada
na universidade de
pelo surgimento da TV. O próximo lançamento
Sorbonne.
é A casa do Rio Vermelho (1999), que traz as experiências familiares neste endereço e toda a frutífera acolhida de amigos nas infinitas reuniões
com intelectuais, políticos e artistas dos mais variados, famosos ou não, populares apenas em Salvador
ou mundialmente conhecidos, como o cineasta francês
Roman Polanski.
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No ano 2000 faz dois lançamentos. O primeiro é Città di
Roma, em que narra a viagem de navio dos familiares de seus
pais, partindo de Gênova até chegar ao Brasil, e sua infância e
adolescência em São Paulo. O segundo é um
Muito cedo comecei a entender livro infantil: Jonas e a sereia, com ilustrações
de Roger Mello.

que uma leitura ou uma história
só prestam, nos empolgam
e nos fazem sonhar quando
transmitidas com prazer e
emoção. Eu reforçaria este
conceito agora, valendo-me de
experiência própria (...).

As histórias do casal ainda continuariam
a ganhar rica narração nos livros Códigos de
Família (2001), ano em que fica viúva, e em
seguida Jorge Amado, um baiano sensual e
romântico (2002), Memorial do amor (2004)
e Vacina de sapo e outras lembranças (2005).

Entre prêmios e condecorações, Zélia foi
eleita a Mulher do Ano de 1989, pelo ConA palavra exílio causa malselho Nacional da Mulher, e foi eleita para
estar, lembra desterro, degredo, a cadeira número 23 da Academia Brasileira
prisão. Nos quase cinco anos de Letras em 2001. Ocupou, assim, a vaga deide exilados, sem poder voltar xada pelo marido, falecido naquele ano, e
para o Brasil, procuramos tirar que pertenceu a ele por 40 anos. Zélia Gattai
o melhor proveito da situação deixa em seus livros um grande relato, um
conseguindo viver intensamente grande arquivo de referência para os movimentos sociais, políticos e para a cultura
e aprendendo muito.
brasileira. E só o conseguiu porque, desde
Origem: Discurso de posse na Academia
sempre, soube observar a história e absorBrasileira de Letras (maio de 2002)
ver o presente. Soube entender que, ao se
entregar de corpo e alma tanto aos pequenos
e simples detalhes do cotidiano quanto aos grandes acontecimentos, ali estava o segredo da grandiosidade da vida.
A escritora faleceu na cidade de Salvador, em maio de 2008,
de insuficiência renal, aos 91 anos. Suas cinzas foram espalhadas no jardim da antiga casa do Rio Vermelho, assim como
ocorrera com as cinzas de Jorge Amado.
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histórias reais, a encantam. Talvez a identificação literária passe por sua personalidade
mais realista, como ela mesma analisa, o que explicaria também sua devoção ao “fato”
cujo significado é relevante para a época, arrastando-o através dos anos. Por isso, ler
Zélia Gattai sempre foi, para Maria do Carmo, um deleite.
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Zulmira Ribeiro Tavares
O texto em pessoa
texto Malena Rehbein Rodrigues Sathler ilustração Patrícia Weiss

Zulmira Ribeiro Tavares (São Paulo, SP,
1930 – São Paulo, SP, 2018) foi contista,
romancista e poeta. Também atuou como
crítica de cinema e fez duas adaptações
para teatro. Fez importantes críticas
sociais das formas mais inusitadas.
Nasceu na década de 30, mas sua mente
e suas palavras vislumbravam gerações
futuras. Usava a linguagem no seu pouco
para muito despertar, mas sempre de
forma elegante. De pouca vida social,
guardava um olhar positivo sobre a vida e
as pessoas. Teve algumas obras traduzidas
para o alemão e o italiano.
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P

rezado leitor, peço licença para amealhar-te uma concessão generosa. Bem sei que não se deve apresentar
alguém expondo-lhe a intimidade, o ser e o existir pelo
escrever. Quanto mais de quem se sabe ter sido pouco afeita
à vida social. Mas não encontro melhor maneira de conhecer e introduzir a escritora, poeta e contista Zulmira Ribeiro
Tavares sem repetir o que faz sua própria poesia: quebrar
protocolos de leitura e provocar sensações e pensamentos.
Caso aceites esta licença poética e prossigas comigo
nessa apresentação, aconchega-te e deleita-te ao percorrer
“Surfista” (2011), um de seus poemas mais famosos, e depois
conversaremos sobre a mulher por trás dessas palavras que
encantam:
Tinha o corpo pronto para fazer filhos
e surfar a grande.
Não lhe guardei o nome. Era um homem
de ancas estreitas e ombros largos.
O seu peito arrostava os repelões do ar.
Não perdia o equilíbrio
e a musculatura o trazia
a um palmo acima da água.
Tanta força e destreza
vinham-lhe do arcabouço exato.
Veloz, impunha respeito às gaivotas.
Elas não lhe batiam no crespo da cabeça
de caracóis duros como os das estátuas.
Era um homem feito
e sabia o quanto. Ele pensava
a sua descendência de ouro.
Esperma e espuma fosforesciam na noite.
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O surfista corria pelo escuro do mar
sonhando novos obstáculos –
o olhar esperto e vigilante.
Golpeado por um impulso a contrapelo
– vagalhão sem lei –
a prancha partiu-se em dois
e os urubus lhe abriram espaço
no céu das gaivotas.
Da praia sua descendência se desata
no raso da vazante – maré vazia.

A intensidade do poema não te pegou de surpresa, como a
inesperada corrente marítima, uma força da natureza? Refaz-te. Sente as células arrepiadas pela sensualidade à Hilda Hilst
– uma contemporânea –, refinada pela delicadeza da linguagem de Zulmira. Pela autoria de uma mulher em volta de seus
80 anos, a quem de hoje e há muito não se predicaria erupcionar plena sexualidade. Pelo vigor, da virilidade postural ensemeada, imposta e respeitada pela natureza, a ser consumida
por ela mesma, como numa imagem cinematográfica.
Sensações com sorte projetadas em sem números
de outras, que contam tatilmente a história desta
poeta. E assim podemos vislumbrar a alma de
Zulmira Ribeiro Tavares.

Termos de
comparação (1974)
mistura ensaio,
poesia e ficção.

Espero que a este termo, o leitor agora,
imerso no prazer de conhecer a poeta, contista, ensaísta e... crítica de cinema!, entenda
a impossibilidade de apresentá-la convencionalmente, mediante o protocolo que preconiza
a nobre educação. Pela imagem biográfica, contaríamos wikipedianamente que Zulmira nasceu em
27 de julho do ano de 1930, filha do engenheiro Brenno Tavares e da dona de casa Evangelina Ribeiro Tavares. Em seio de
família dotada de recursos e neta de um dos idealizadores do
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Porto de Santos e da Companhia das Docas, na cidade paulista
de Santos. Casada, entre 1958 e 1975, com o designer industrial, artista plástico e marchand Antonio Maluf. E mãe de Rui
e Pedro Tavares Maluf, os quais gentilmente me concederam
entrevista exclusiva para este artigo e que a partir de agora
juntam-se a nós para contar a história de sua mãe.
Esta pequena apresentação formal já seria suficiente para
rapidamente levar o leitor a identificar o refinamento da
educação recebida nas palavras comedidas – mas sem limites – e precisas de Zulmira. Mas quão diferente é lê-las! E
senti-las. Zulmira reescrevia várias vezes seus textos – conta-nos Pedro –, pedindo-lhe para ouvir ou ler principalmente
seus poemas em prosa, para saber como soavam ou que
imagens e sensações poderiam suscitar no leitor. O rigor da
dúvida, marca dos grandes talentos, que se permitem pôr à
prova a todo instante e vivem assim a inexorável possibilidade
de agradar sempre mais.
“A ficção de Zulmira escapa às divisórias entre os gêneros e
compõe um destes seres híbridos e racionais em que se reconhece a consistência do moderno”, afirmou o crítico literário Roberto Schwarz (1985). Os textos da autora provocam, à
ironia, a cultura machista e conservadora da época.
Dentro de uma senhora da alta classe e bem educada, vivia uma mulher a quebrar estereótipos
de gênero, sexualidade e imaginação. De forma
imagética. Que se aponta também em sua bioA crítica inteligente e
grafia oficial, embora se desenhe de verdade
com senso de humor
no prazer estético nos seus textos. A escrita
era uma marca dos
imagética tem inspiração na formação em
textos de Zulmira.
cinema, no Museu de Arte de São Paulo
(Masp), no início da década de 1950, que
rendeu também anos de trabalho na crítica
de cinema. Era apaixonada – assim como Pedro
– pelos filmes do diretor sueco Ingmar Bergman.
Por isso, seus filhos doaram para a Cinemateca Brasileira quase todo o acervo de Zulmira de obras dela, sobre ela e
de temas variados, especialmente filosofia e política.
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Em 1955, publicou seu primeiro livro de poemas: Campos de
dezembro, uma obra criticada por ela própria, que dizia ficar
“brava” quando o via circular novamente, vez por outra. Rui
conta que ela achava o livro imaturo. Ele próprio só teve
contato com o livro na fase final de vida de sua mãe.
E o que era renegado por ela foi capaz de tocar a
alma do filho. Pedro só teve a chance de ver um
exemplar quando estavam organizando livros
Em Joias de família,
e documentos já após a morte de Zulmira, em
Região e Café
2018. Ele lembra que, na época de Campos de
pequeno, a escritora
dezembro, sua mãe também fez duas adaptadesnuda a decadência
ções para o teatro: O crime do Tapuio, de José
dos personagens
Veríssimo; e Pedro Malazartes, de Lindolfo
burgueses paulistanos.
Gomes. Este último ganhou o 1o lugar em concurso do Departamento de Cultura do Teatro de
Arena e foi encenado por Flávio Miggliaccio no
papel título.
Quase 20 anos depois, aos 44 anos de vida, daí sim
considerando-se mais madura, Zulmira faz uma bela mistura
entre ensaio, poesia e ficção, em Termos de comparação (1974),
e o considera como seu trabalho inaugural. Por ele, recebeu seu primeiro grande reconhecimento: o prêmio revelação da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). Não
à toa... Termos de comparação é um conjunto de sete contos,
pacientemente envelhecidos em barril de carvalho, como tão
bem compara Julián Ana (2013), em sua crítica deliciosa no
Jornal Rascunho: “Cada um é a dose da mais perfeita bebida
apreciada pelos pinguços mais sofisticados”. Talvez ele soubesse da paciência aparentemente infinita, narrada por
Rui, no fazer e desfazer o trabalho, como pedem as bebidas
mais cobiçadas. Sua estreia é marcada por uma espécie de
ironia/crítica escatológica bem-humorada. Numa cena do
conto A curiosa metamorfose pop do sr. Plácido, por exemplo,
um homem passa para comprar um penico e depois vai a um
enterro, antes de ir à bienal das artes.
A crítica inteligente e com senso de humor seria uma
marca a partir de então. Na década de 1980, em grande
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profusão criativa, isso transpareceria em O
japonês de olhos redondos (1982); O nome do bispo
(1985), agraciado com o Prêmio Mercedes-Benz
de Literatura; O Mandril (1988); Joias de família (1990); Café pequeno (1995) e Cortejo em abril
(1998). Não, não se engane. Não é uma simples
lista de livros. Mas uma experiência de quem
observa a vida com vagar, curiosidade crítica, mas não por isso sem perder um olhar
bondoso sobre ela. Tudo isso era buscado no
outro, nos outros. E os filhos não escaparam.
Quem conhecer Heládio, protagonista de
O nome do bispo, conhecerá também o desafiador enfermeiro Nicanor, aficionado pelo
músico Brian Eno, pouco conhecido no Brasil
(seus discos nunca foram lançados aqui),
mas muitíssimo ouvido por Pedro. Ele conta
que Zulmira ficava intrigada pelo seu grande
interesse em, como ele mesmo define, uma
“sonoridade muito sutil que se propunha
expressamente a funcionar apenas como
‘música ambiente’ e que praticamente dispensava melodia, ritmo”. “Brian Eno. Heládio
nunca ouviu o nome. Isso o intimida”, narra
no livro.

Ora vejo a linha de pobreza no
contorno irregular
dos prédios, altos, baixos, ou das
pequenas casas de
autoconstrução na encosta dos
morros.
A linha que mais me atinge é a reta,
que vai de
um ponto a outro sem desvio. Sei
que nela há
números. Quais, não sei. Ainda que
não tenha cor,
peso, e tangencie o invisível, é forte.
Li a propósito.
Considero a linha do horizonte a
que mais se
aproxima do que imagino ser a
linha de pobreza.
Da cidade, ver o horizonte é difícil,
ou se apresenta
com defeito. Rememoro-o distante,
no fim do mar.

Encontra-se fluidamente o olhar crítico Deve ser de lá que a retiram, a linha
de Zulmira também nos detalhes deste livro. de pobreza,
É por meio de Heládio que Zulmira faz uma com régua e compasso: para
importante crítica à violência durante a Dita- raciocínio e ação.
dura Militar, ao usar uma metáfora escato- Pois impossível que não exista
lógica: o protagonista tinha uma fissura no primeiro na paisagem,
ânus. É isso que o leva ao hospital, onde sua
material, resistente. Tem de existir,
vida e a do país são expostas. A mesma dispo- como certas
sição também está marcadamente presente
em Joias de família (1990), que lhe rendeu o prêmio Jabuti em
1991, e em Café pequeno (1995) e Região (2012). O primeiro
faz uma metáfora da construção da tradição familiar, por
meio de um anel de rubi dado de presente de noivado, como
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fibras arrancadas à natureza para
com elas se fazer
feixes, relhos, assim como servem
de enfeite as
penas de belas aves.
Verdade que ao longo da vida
passaram-me diante
dos olhos gráficos estampados em
folhas de

símbolo da nova família Mulhoz a se formar.
E é a joia que a identificará socialmente.
Afinal não são joias, tradição e poder que vão
eternizando grupos sociais? A obra deixou
Zulmira em plena satisfação, conta-nos Rui:
“Pra mim, a obra sintetizava a capacidade
dela de demolir tudo com muita leveza e...
carinho (se é que possa haver alguma coisa
parecida)”. Em Zulmira, isso era possível, não
só na prosa, mas na poesia também.

Tanto em Joias de Família quanto em Região
e Café pequeno, a escritora desnuda a sociedade paulistana, na decadência de seus perNeles, seu traçado não remetia ao
sonagens burgueses. Em Café pequeno, que se
limite que se
passa nos anos 30, o acontecimento central
tem do mar, longe, e por vezes do livro é ironicamente hilário: uma festa
mesmo delineou de aniversário atravessada por um estouro
o contorno de ondas crespas e de boiada, um comício da Aliança Nacional
próximas ou, além, Libertadora (ANL), uma recepção no consude escarpas, promontórios. Puras lado francês, o mosquito birigui e a ascensão
formas da de Getúlio Vargas... Samuel Tristan Jr., em
física terrestre, impetuosas, artigo para a Folha de S.Paulo, resume beladramáticas, tocando mente esta característica: “as pretensões e
o interior dos homens de modo pecadilhos da burguesia paulistana, ainda
diverso ao da com um pé na roça, mal afeita aos refinamentos da civilização, pomposa e senhorial
linha do horizonte – que os acalenta
com o sono, na medida do possível, ressentida quando
perde a parada (cf. a genial exclamação ‘Eu
a tranquilidade ou a morte.
fico com a Vida!’) ou quando, malgrado seu,
assoma o atraso local (zebus, zebus em São
Abaixo da linha de pobreza não me
Paulo!)”. Em Região, vários contos se reúnem
chegam ideias.
sob a mesma ótica. Seu penúltimo livro receObra: Vesúvio (2011)
beu também uma crítica valiosa de Julián
Poema: Abaixo da linha da pobreza
Ana: “Aquele que provar desse cálice passará a ler-beber por amor à literatura sem nenhuma segunda
intenção que não a de comungar com o espírito de Macunaíma,
o Dionísio brasileiro. Zulmira Ribeiro Tavares é o fim da lei
seca da literatura brasileira”.

jornal. Alguns diziam respeito à
linha de pobreza.
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E aí chegamos a Vesúvio, onde este breve texto começou...
Lançado em 2011, seis anos antes da morte de Zulmira, seu
último trabalho com textos inéditos é uma obra ruminada,
como todas as anteriores, mas com a experiência que
lapida e transforma a jornada literária. E não só de sensualidade e morte se compõe o livro, como o belo e preciso poema Surfista aqui apresentado. Mas de crítica política
habitué de sua história. A este ponto, não pude aguentar-me
na coragem de indagar a Rui e Pedro como se posicionara a
mãe politicamente, já que este é um artigo que sai do forno
da Casa política brasileira. É Pedro quem fala, nesses encaminhamentos finais, para usar o jargão comum ao Parlamento:
“Ela sempre teve um interesse profundo pela política e pela
ampla possibilidade de manifestações de divergências, não
só no que diz respeito à política, mas também à cultura e à
vida em sociedade de modo geral. Acreditava profundamente
na democracia e me lembro de seu entusiasmo em momentos
decisivos da história recente do país, tais como na campanha
das Diretas Já, em 1984, e na primeira eleição presidencial pelo
voto direto após a redemocratização”. Há muito disso em Vesúvio, cujo poema pleno de sensações intitulado “Abaixo da linha
da pobreza” está em destaque neste texto.
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