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Fiquei sem tradição sem costumes nem lendas
Estou diante do mundo
Deitado na rede mole
Que todos os países embalançam.

Murilo Mendes, “Menino sem passado”, Poesias

Notre héritage n’est précédé d’aucun testament.
[Nossa herança não é precedida de testamento algum.]

René Char, Feuillets d’Hypnos, aforismo
citado por Hannah Arendt
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1.

Menino sonâmbulo

Nos anos em que as tropas aliadas combatem as forças nazi-
fascistas no mundo e os indignados cidadãos e cidadãs bra-

sileiros sabotam a ditadura Vargas, moro na casa mandada cons-
truir por meu pai — ou pelo vovô Amarante — no número 31 da 
rua Barão de Pium-i, em Formiga, na região oeste do estado de 
Minas Gerais.

Devido a perturbações hipertensivas na gravidez, mamãe 
morre de parto no dia 6 de abril de 1938.

Dias depois, o viúvo se recusa a confi ar o recém-nascido e a 
mim, com ano e meio de idade, aos cuidados do casal José Ma-
ria e Diogina Palhares, padrinhos dos dois meninos. Comercian-
te em tecidos, Juca Palhares pertence à família de prestígio na 
região. Nos anos 1940, transfere a família e os negócios para 
Belo Horizonte, a capital do estado, onde se torna um dos maio-
res atacadistas na rua dos Caetés, então dominada pelos comer-
ciantes a varejo, de origem sírio-libanesa.

Não nos tendo confi ado aos padrinhos, o papai emprega uma 
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bela e jovem senhora nascida na Itália — a Sofi a — como nossa 
guardiã.

Até fi ns de 1942, quando completo os seis anos de idade, 
meu irmão mais novo, o Haroldo, e eu dormimos no quarto da 
Sofi a. Ele, no berço gradeado. Eu, em cama estreita de solteiro. 
De cabelos ruivos e pele aquecida pelo fogo, a Sofi a sobrevive na 
guarda dos fi lhos alheios e, tendo à fl or da pele a sensibilidade 
de imigrante, se resguarda de fortes emoções sentimentais. Em-
bora não as espere, não chegaram enquanto morou lá em casa. 
Como se fosse dublê de esponja empoada de talco Johnson, a 
Sofi a polvilha com destreza e carinho os dois corpinhos rosados 
e nus, saídos do banho vesperal. Sempre estamos limpos e bem-
-vestidos, e cheiramos bem.

Em casa, os dois fi lhos órfãos adoçam os olhos entristecidos 
das visitas à família enlutada. Na sala de espera do consultório 
dentário, nossa presença enfeitiça os clientes adultos do viúvo.

Em tais circunstâncias, por que a perda prematura da mãe 
não me parecia tão dramática e terrível?

Serei despertado para a tristeza decorrente da perda trágica e 
irreparável pela interlocução artifi cial com os familiares e pelas 
orientações carinhosas dos clientes do dentista. Com coerência 
sentimental e lógica, compete-me assumir o meio ambiente do-
méstico com os valores emotivos que me são propostos e impostos.

O Haroldo e eu logo perderemos a companhia da Sofi a 
d’Alessandro, mas seu quarto não nos deixará de abrigar. Com 
ela ausente da casa, descarta-se por desnecessário o berço gra-
deado e os dois meninos passam a dormir nas duas camas de 
solteiro. Na fala diária, o quarto continua a ser referendado pelo 
nome dela.

Sinto até o dia de hoje a presença saliente da Sofi a em nos-
sa casa — será que o viúvo não a teria sentido? Ou será que a 
teria sentido profundamente?
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* * *

Europeia a viver solitária em residência de viúvo pequeno-
-burguês, por que se deixa tomar facilmente pelo desalento ca-
bisbaixo de empregada doméstica? Por que aceita que sua circu-
lação pela casa seja medida em poucos metros quadrados e 
exista em dependência estreita da condição de guardiã dos ór-
fãos? Sua dedicação é a de enfermeira em tempo integral. Não a 
vejo se vestir com elegância para sair a passeio sozinha, ou com 
amigas. Por que só desfruta do ar livre da cidade quando sai com 
os dois órfãos? O Haroldo e eu somos infectados com coquelu-
che e, na busca de cura, caminhamos em grupo de três até o alto 
do Cruzeiro. Não me lembro de nos ter conduzido até os bancos 
da praça da matriz ou da praça Ferreira Pires, onde, durante a 
manhã ensolarada, as crianças brincavam juntas e se divertiam 
sob o cuidado das mães ou das babás.

Espécie de cárcere privado, nosso quarto de dormir preser-
va a Sofi a da curiosidade doentia dos familiares e da clientela 
fofoqueira.

As perguntas sucessivas traduzem minhas dúvidas, algumas 
antigas e muitas recentes. Tenho de me cuidar para não lhes dar 
respostas esclarecedoras e falsas.

De repente, a Sofi a desaparecerá do mapa formiguense. 
São poucos e felizes os nossos anos de convivência diária. Se 
fossem joias, eu os preservaria hoje numa caixa de música japo-
nesa onde, no topo, dança uma bailarina. Nunca mais a verei 
em carne e osso. Às vezes, deparo com o sobrenome D’Alessan-
dro em página de jornal ou de revista. Afasto os olhos do papel. 
Respiro fundo e suspiro. Pergunto-me se ela teria se casado e se 
ainda teria parente vivo. Pergunto-me se a pessoa nomeada na 
matéria seria irmão, irmã, fi lho ou fi lha. A curiosidade coça que 
coça que nem pulga atrás da orelha. Perde a ardência quando os 
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olhos se liberam para as páginas seguintes do jornal ou da revista 
e libertam a imaginação de qualquer incumbência sentimental.

Em janeiro de 1943, o viúvo, pai de sete fi lhos e fi lhas, se 
casa com a Jurandy. A jovem senhora solteira vem do sul de Mi-
nas Gerais e chega a Formiga para ser professora na Escola Nor-
mal. Por desejo da noiva e de sua família e por consentimento do 
noivo, a cerimônia matrimonial se realizará em território neutro. 
Se fosse cá no oeste ou lá no sul do estado de Minas Gerais, o 
inusitado da condição particular dos cônjuges excitaria e pode-
ria exaltar os ânimos dos convidados ao ritual católico. Nenhum 
familiar do noivo viúvo e pai, nenhum cidadão formiguense 
comparecerá à cerimônia de casamento.

O papai viaja sozinho até Aparecida, no interior do estado 
de São Paulo. Na famosa catedral daquela cidade, apresenta-se 
contraditoriamente sem família à família da noiva, ao vigário lo-
cal e aos padrinhos e madrinhas, que chegam de Santa Rita do 
Sapucaí e dos arredores.

Jurandy — Jura, assim seus familiares a chamam e passam 
a chamá-la os sete enteados formiguenses — viajou a Formiga 
para ser a professora lotada na Escola Normal Ofi cial pela Se-
cretaria de Educação do Estado. Seu pai, o coronel e barão do 
café Erasmo Cabral, tinha sido chefe político em São Sebas-
tião da Bela Vista, freguesia de Santa Rita do Sapucaí, e fora 
proprietário entre outras da Fazenda do Paredão, moradia da 
família Cabral.

Ele vem a falecer em 1942 na cidade natal, Itajubá. Milio-
nário, morre em condições de pobreza.

A crise fi nanceira mundial, que explode no fi nal dos anos 
1920, leva à falência em 1929 o barão mineiro do café. Vinha 
nutrindo a diabetes fatal com guloseimas compensatórias e açu-
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caradas. Ela o fulmina poucos meses depois do casamento da 
fi lha Jurandy em janeiro de 1942. Deixa esposa, Judith Cleto 
Duarte, e onze fi lhos e fi lhas órfãos. No ano de sua morte, todas 
e todos os descendentes diretos, à exceção do fi lho caçula, Airton, 
já estão bem encaminhados na vida profi ssional.

Pouco antes do segundo casamento do papai, a Sofi a deso-
cupa seu quarto e deixa nossa casa. Os dois meninos são aban-
donados à própria sorte. Aguardam a anunciada entrada da 
madrasta em casa. “Já podem dormir sozinhos, estão bem cres-
cidinhos”, é o que o papai nos diz, justifi cando o súbito desapa-
recimento da guardiã.

Nosso quarto conserva o nome da Sofi a. Mantê-lo como do 
Haroldo e meu e apelidá-lo com o nome da guardiã, cujo para-
deiro nos é desconhecido, teria sido forma discreta de rebeldia 
contra a professora que passaria a ocupar o lugar havia muito 
vazio na cama de casal?

Ou o batismo do quarto com o nome da Sofi a teria sido 
simples e inesperado, mero apêndice inconsciente à saudade 
que os dois órfãos sentíamos dos seus cuidados e agrados?

Antigamente, o Cine Glória fi cava distante do portão de 
entrada de nossa casa. Situado ao lado da Prefeitura Municipal e 
do Grupo Escolar Rodolfo Almeida, estava a caminho tanto da 
charqueada, com sua ponte de ferro por onde passa o trem que 
liga Formiga à vizinha cidade de Arcos, como da longínqua la-
goa, aonde meninos e jovens costumávamos ir nadar em grupo. 
Quando começo a ir quase que diariamente ao Cine Glória, ele 
já tinha mudado para um prédio novo, ao lado esquerdo do por-
tão de entrada da nossa casa.
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Se fi co parado na esquina onde se instala o novo cinema, 
vejo, bem ao fundo do quadro, um pouco além da praça Getúlio 
Vargas, a ponte em concreto armado que transpõe o rio Formiga.

Do lado de cá da ponte, fi ca a parte antiga da cidade. Nesta, 
estão instalados o poder religioso e os poderes públicos federal, 
estadual e municipal, e é aqui, ao redor de casa, que se efetuam 
as principais atividades comerciais e bancárias.

No lado de lá da ponte, fi ca a parte nova da cidade. Nesta, 
está o prédio da Escola Normal (onde cursarei a escola primá-
ria), os hotéis (de um deles a titia Odete, irmã caçula da mamãe, 
será proprietária) e pensões. E ainda o morrinho, onde está loca-
lizada a estação da estrada de ferro.

À margem do rio e no lado esquerdo da ponte, fi cam a esta-
ção rodoviária, que abriga as jardineiras que fazem o transporte 
intermunicipal, e a primeira bomba de gasolina da cidade.

Perdida a companhia da Sofi a, distraio-me à tarde subindo 
pela rua íngreme e curva até a porta de entrada da estação da 
estrada de ferro. Subo os quatro degraus e me adentro pelo pré-
dio pintado de branco com nesgas de azul-celeste. Uma das pla-
cas sempre intriga. “Altitude: 820.00.”

Em companhia das moscas e dos pernilongos zumbidores, 
eu, de pé na longa plataforma ferroviária, contemplo sozinho a 
então assustadora e possante locomotiva da Rede Mineira de 
Viação, seguida da fi la infi nita de vagões a se perder na curva. 
Vagões de passageiros, vagões-leitos e vagões de carga. O trem de 
ferro me espicha os olhos até o horizonte da cidade. A máquina 
toma de assalto meu desvario com o ímpeto dos aviões de caça, 
dos gigantescos bombardeiros e dos majestosos e intrépidos na-
vios de guerra, cujo percurso libertário e mecânico pelo planeta 
Terra eu acompanho nos quadrinhos dos gibis e nas imagens em 
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preto e branco projetadas na tela do cinema. Colossal, a locomo-
tiva solta nuvens espessas de fumaça pela chaminé e expele es-
guichos de vapor pelas rodas que se movimentam. Não é por 
acaso que a apelidam de Maria-Fumaça.

Ouço o longo sinal de apito antes de o trem chegar à plata-
forma. Estrila e me desperta da vida sonâmbula, a que me incita 
o som silencioso tanto dos tiros que saem em disparada das me-
tralhadoras contra os soldados nazistas camufl ados, como das 
bombas que são atiradas do bombardeiro aliado contra o alvo 
inimigo. À saída do trem, o altivo e desdenhoso maquinista volta 
a estrilar o apito. Em controle da pujança da caldeira e da reação 
dos freios, ele quer espantar dos trilhos assassinos os caipiras in-
cautos e os animais extraviados.

Não me sinto acuado pela grandiosidade do espetáculo.
Admiro-o como admiro o progresso da humanidade a fi m 

de esquecer a inevitável destruição do mundo pela guerra. As 
nuvens de fumaça que saem da chaminé tornam pálidas as nu-
vens de algodão e me acaloram a alma, então instruída pelos 
bons sentimentos ditados nas aulas de catecismo para a primeira 
comunhão. Meu corpo é tomado pela nuvem de fumaça que 
vejo reproduzida em imagem de santinho católico. Meus olhos 
são contemplados com a densa e envolvente nuvem cristã que, 
ao baixar à terra, se deixa entreabrir pelo corpanzil da locomoti-
va. Abre uma brecha na nuvem. Por ela, vislumbro novos e dis-
tantes horizontes. Sou guiado a outros mundos. Passo a imaginar 
o futuro em sintonia com a força motriz da caldeira, que alimen-
ta as engrenagens barulhentas da locomotiva. Postas em movi-
mento, as rodas giram e cadenciam com som o silêncio do entor-
no e reproduzem o maravilhoso universo mecânico a que os 
fi lmes sobre a guerra acostumam olhos e ouvidos.

No Cine Glória, sou espectador de fi lmes de guerra. Em casa, 
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leitor de gibis. Mas, no ano de 1961, vejo-me retrospectivamente 
posto na plataforma da estação da estrada de ferro.

De repente, estou no porto do Rio de Janeiro, na praça 
Mauá. Meu pai e minha irmã Hilda viajam ao Rio de Janeiro 
para o bota-fora. Viro passageiro do navio Provence que, em se-
tembro de 1961, me leva a cruzar o Atlântico para chegar ao 
porto de Marselha, onde tomo o trem Mistral que corre em ma-
lha eletrifi cada até a gare de Lyon, em Paris. Sentado na confor-
tável poltrona do trem que rouba o nome do famoso vento euro-
peu, meu corpo devaneia a experiência da primeira viagem 
transcontinental. O arrebatamento da solidão humana em pol-
vorosa é insolente e muitas vezes ritmado por benfazeja ou con-
fl ituosa recordação das gravações de composições musicais de 
Heitor Villa-Lobos e de Arthur Honegger. Villa-Lobos e Ho-
negger são meus companheiros prediletos de viagem. Os instru-
mentos de corda que reproduzem a viagem do trenzinho caipira 
do primeiro compositor embalam meu delírio contemplativo e 
ameno. A possante e colossal locomotiva Pacifi c 231, conduzida 
pelo segundo compositor, desnorteia e anarquiza o ideal de vida 
vivida em simplicidade.

Rodas de locomotiva são pernas humanas que partem dos 
testículos suados e sovados, e não se apegam ao chão que pi-
sam. Locomovem-se pela estrada do além. Em forma de sinal 
circunfl exo, caminham ao ritmo do tique-taque do coração e 
da ânsia do desejo. Somados, coração e desejo se corporifi cam 
numa espécie de caldeira hipertensa que insufl a e esquenta as 
veias e as artérias de todo o corpo até a explosão dos sentidos e 
da inteligência.

Minha imaginação se vê subitamente instruída pela ima-
gem na tela do cinema. Sem animais de criação, um vaqueiro 
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solitário administra as crises e vagueia nômade, faminto, sedento 
e acalorado pelo deserto de Chihuahua, no sudoeste dos Estados 
Unidos da América. Sou o ator Harry Dean Stanton, persona-
gem de Paris, Texas, ou o diretor de fi lmes Wim Wenders, ou, 
ainda, o Espectador.

A sala do Cine Glória se instala no andar térreo do novo 
edifício de pequeno porte, construído na esquina da nossa rua 
com a pracinha acanhada, onde reinam, à direita, a confeitaria 
Ponto Chic e, à esquerda, o único carro de praça de Formiga. 
Ele pertence à família do Henrique Frade, futuro centroavante 
titular do Flamengo e na Seleção Brasileira de Futebol e, então, 
meu contemporâneo nas classes anexas à Escola Normal. O car-
ro de praça do pai serve os caixeiros-viajantes e os moradores em 
apuros, ou tomados por doença súbita. O novo auditório é mais 
amplo e confortável que o do prédio antigo.

Entro na sala do cinema sem entregar a entrada ao porteiro, 
como entro em casa sem bater à porta. Mal digo a ele Boa noite 
ou Boa tarde. É irreal a fala de criança com empregado que não 
seja o doméstico. Se a fala fosse real, o diálogo teria crescido 
cercado de suspeita pelos familiares.

Não conversar com estranhos — desde sempre foi um dos 
mandamentos do decálogo não escrito da camaradagem infantil 
mineira.

Deve-se temer o voo desavisado de ave de rapina, acautela-
-nos o pai letrado, apoiando-se nos relatos da mitologia grega. A 
águia baixa dos céus e, sedutora, arrebata a inocência das crian-
ças. Os profetas toscos da cidade alertam para a passagem impre-
vista de algum bando de ciganos. Eles raptam criança branca 
desgarrada da família e roubam os grandes tachos de cobre ador-
mecidos no quintal pequeno-burguês. As aulas de catequese mi-

Menino sem passado - 4a prova.indd   21Menino sem passado - 4a prova.indd   21 22/12/20   09:5322/12/20   09:53



22

nistradas pelo padre Remaclo Fóxius são omissas em causa pró-
pria. Calam o manuseio secreto e atrevido dos sacerdotes fogosos 
com os coroinhas púberes.

Hoje, a consequência do conivente silêncio religioso explo-
de nos jornais.

Não há como o pai viúvo saber por onde anda o fi lho ou a 
fi lha quando se responsabiliza sozinho — durante o longo e can-
sativo dia de trabalho no consultório dentário — por cinco deles 
e duas delas. Mais tarde — depois de ter feito os quatro fi lhos do 
segundo casamento — não poderá saber por onde anda cada um 
dos onze. Soltos pela cidade, todos e um somos alguém e nin-
guém. Tendo perdido cedo o leme da mãe, a canoa coletiva e 
superpopulada dos moradores da rua Barão de Pium-i se repro-
duz em sete canoinhas, todas com banco individual e remo. À 
deriva nas ondas do cotidiano, navegam soltas e solitárias pelas 
ruas da cidade. As duas fi lhas e os cinco fi lhos do primeiro casa-
mento somos todos bichos do mato — para usar a antiga expres-
são familiar.

Somos todos autossufi cientes.
Teria sido eu o único a ser impulsionado e guiado pelo so-

nambulismo?
Participamos de maneira cronometrada e ocasional da fa-

mília nuclear, cuja organização interna será dada e julgada 
como excêntrica pelos vizinhos. Não lhes tiro a razão. O acaso e 
sua força centrífuga traçam caminho único e intransferível para 
um e que serve de parâmetro para todos. Todos e cada um sobre-
vivemos à fatalidade que nos desconstrói sob a forma de fi guri-
nhas humanas soltas, independentes e plenas. Odiamos o desejo 
de conduzir a própria vida como se fruto dependurado em ca-
cho de bananas ou de uvas.
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À hora do jantar, ocasião do dia em que tomamos respeito 
na comprida mesa retangular da copa e nos acomodamos nas 
cadeiras com assento trançado de palhinha e de recosto de ma-
deira, somos todos congregados pelo sobrenome comum de San-
tiago e, na fala do pai, voltamos a ser individualizados pelo nome 
de batismo. O pai toma assento e se entroniza à cabeceira da 
mesa. É o feitor e único responsável pelo agrupamento familiar 
que, em duas linhas paralelas, se perfi la a seus olhos. Não há 
pompa nem circunstância a nos reunir. Há a sede e a fome, e a 
indispensável, farta e boa comida diária, cozinhada pela Etelvi-
na e, posteriormente, pela Alvina. Somos e seremos corpos sau-
dáveis. Gota alguma de bebida alcoólica. A água do fi ltro de 
barro é servida em copos. Cafezinho só para os adultos.

Obrigatória é a catilinária paterna sobre os males que o ta-
baco faz à saúde.

Por ter aprendido por conta própria a conversar com o pa-
drasto Juca Amarante, nosso avô, o papai sabe como receber e 
encaminhar em silêncio a conversa dos fi lhos órfãos de mãe e 
como atiçar com proveito os confl itos entre eles. Ele aplica com 
rigor os ensinamentos de fi lho adotado a uma idade avançada. O 
bom ou o mau comportamento na rua de cada um dos seus des-
cendentes recebe inesperadas e precisas avaliações. No julga-
mento, também lhe servem de referência a assiduidade às aulas 
e o bom desempenho escolar.

De posse dos dados variados, entrega-se ao objetivo declara-
do: o juízo construtivo de cada um e de todos através da crítica 
paterna mordaz.

Sendo viúvo e incansável trabalhador, como consegue estar 
tão bem informado sobre cada um e todos os fi lhos? Pouco sai à 
rua, nada acompanha de perto, nada vê com os próprios olhos. 
No consultório, dedica-se de corpo e alma aos dentes alheios.

Desconfi amos. Tem informantes. Invisíveis aos nossos olhos, 
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jantam conosco alguns ou muitos espiões. Não nos dávamos 
conta — eu não me dava conta? — da triste vivência comunitá-
ria que cerca e ameaça o convívio saudável dos irmãos e irmãs 
na família Santiago.

Hoje consigo destrinchar o misterioso modus operandi edu-
cacional do papai. E posso enxergar a efi ciente rede de espiona-
gem que se imiscui silenciosa e perniciosamente na conversa 
familiar para dar trela às críticas aos fi lhos e às fi lhas. Os mil 
olhos espiões são os da vasta e variada clientela masculina e fe-
minina no consultório dentário, informantes, por sua vez, dos 
mil e um olhos do Dr. Mabuse provinciano.

Retrospectivamente, visualizo os quintas-colunas medrosos 
e ansiosos que, sentados na cadeira do dentista, se intrometem 
como fofoqueiros na vida cotidiana de nossa família. A cidade é 
a responsável pelos sete órfãos. O ardiloso cerco comportamen-
tal que padecemos, armado em surdina pelos espiões, ensimes-
ma cada fi lho e cada fi lha que, por fatalidade, nasce e cresce 
inseguro e paranoico, embora esteja sendo bem instruído pela 
autoridade paterna.

Cada um de nós se torna dono da própria sorte.
Sim, alimentar a família passa a signifi car reuni-la. Reuni-la, 

sim, com o fi m de avivar, por comparação, o desequilíbrio quali-
tativo nas performances individuais dos fi lhos. Tão logo exposto, o 
confl ito ganha a condição de ameaça. Ao ser retomado pela fala 
do pai, recobre-se pela razão absoluta que leva o fi lho ou a fi lha 
que tinha aberto a polêmica a se esforçar para tornar seu desempe-
nho mais ajuizado e mais competente. A avaliação da performan-
ce individual, se fermentada pelas elucubrações paternas, se me-
tamorfoseará em necessária e indispensável força subjetiva, 
garantia para o sucesso social e profi ssional de um e de todos.

Assim age, pensa e julga nosso educador.
Em território interiorano e conservador, medido em milí-
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metros quadrados pela fala e pelos valores sociais da comunida-
de, nosso pai nos educa pelas artimanhas que inventou ao se 
descobrir fi lho de mãe casada com o imigrante italiano Santia-
go, e dele separada para se amasiar com o coronel Juca Amaran-
te, fazendeiro e prefeito da cidade. Entende-se por gente sendo 
o enteado do nosso avô. No núcleo familiar a que termina por se 
encaixar em Formiga, nosso pai, nascido em Passos, é o único 
fi lho legítimo.

Na casa paterna, o papai se contrapõe aos fi lhos do padrasto 
por ter pai e mãe legítimos. No boletim escolar, traz registrados 
os nomes do pai e da mãe biológicos. É enteado do prefeito da 
cidade, mas não é bastardo. No documento escolar, as duas ir-
mãs e o irmão por parte de mãe do papai — a Amélia, a Zezeca 
e o Neném, nossos tios — são dados como de pai desconhecido.

Bastardos.
Os nomes das tias Amélia e Zezeca e do titio Neném, fi lhos 

do prefeito Juca Amarante, não constam dos oito grossos volu-
mes do impecável e preconceituoso E studo da criação do Arraial 
de São Vicente de Férrer da Formiga: Sua história e sua gente 
(2007). Aliás, o correto e poderoso coronel Amarante, pai de mi-
nhas duas tias e de meu tio, é dado ali, no correr das muitas pá-
ginas dedicadas ao clã Gonçalves Amarante, como um senhor 
morto solteiro e sem fi lhos, no ano de 1945.

No fi nal dos oito volumes, o genealogista formiguense tor-
na-se generoso. Grafa o nome de Santiago, Sebastião, o enteado 
de Gonçalves Amarante, nascido em Passos, tendo o cuidado de 
anotar em seguida sua fi liação legítima. Em folha inédita e solta 
nos grossos volumes, os Santiago somos uma família única, sem 
ascendentes em Formiga. Ali, não se alude ao padrasto do pai e 
nosso avô de criação. Citam-se ainda os nomes de seus onze fi -
lhos e fi lhas com as duas esposas, Noêmia Farnese e Jurandy 
Cabral. Meu pai é habilitado a comparecer na história de For-
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miga por sua ascendência e descendência legítimas, embora co-
munitariamente duvidosas.

Nossa ascendência Santiago/Amarante é, pois, carapaça du-
plamente artifi cial. No trato ofi cial, tanto o comunitário como o 
social, ela não resguarda e não protege o corpo dos descenden-
tes. Não lhes alivia o fardo pesado da vida.

Agrava-o por preconceito.
A fi gura humana de cada Santiago/Amarante — desprovida 

do nome de família do avô biológico, abandonado pela nossa 
avó, e associado ao do avô de criação, de quem ela se torna com-
panheira — signifi ca sinal de alerta, ruído tão estridente e vivo 
quanto o estrilo do apito da locomotiva ao se aproximar da plata-
forma da estação da estrada de ferro. Em lugar público, enunciar 
o nome próprio augura sucessivas armadilhas armadas pela into-
lerância, em que sempre se cai. Vida afora.

Em 1948, ao trocar Formiga por Belo Horizonte, os onze 
fi lhos seremos única e exclusivamente onze vagões de passagei-
ros puxados pela intransigente e ranheta locomotiva patriarcal. 
Avançamos em obediência à máquina de fazer fi lhos e ao cami-
nho que nos é ditado a priori pelos trilhos comportamentais. 
Uma coisa é certa: por tanto escutar os longos e prescientes con-
selhos dados pelo pai à mesa de jantar e por obedecer a eles às 
cegas, nenhum dos onze pôs o carro à frente dos bois. Nenhum 
de nós se transformou em incauto caipira ou animal extraviado, 
a ter de escapulir de atropelamento fatal. Aqui e ali, deve ter 
ocorrido algum descarrilhamento de vagão. Mas acidente é aci-
dente, material inevitável e, na verdade, insubstituível na forma-
ção do caráter humano.

A Etelvina, cozinheira na casa regida pela mamãe, conti-
nuou a trabalhar sob o comando do viúvo e de seus sete fi lhos. 
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Durante os quatro anos e poucos meses que se seguem à morte 
da patroa, ela alterna algumas das funções domésticas com a 
Sofi a. Por muitos anos nos servirá sozinha o café da manhã, o 
almoço e o jantar. Só ao Haroldo e a mim é que ela traz da cozi-
nha o prato da janta já feito. Os demais irmãos se servem seguin-
do a ordem da idade. A Etelvina vem a falecer logo depois que a 
família do viúvo se complementa pelo segundo casamento.

Será substituída passageiramente pela Maria e defi nitiva-
mente pela Alvina.

Não posso imaginar quem tenha escolhido a Etelvina para 
ser a cozinheira da casa na rua Barão de Pium-i. Nem imagino 
quem tenha sido a senhora que a confi ou à guarda da minha 
mãe Noêmia. Teria sido sua própria mãe, a Piacedina, dona de 
pensão em Pains? Ou teria sido a mãe do papai, a Maricota, ca-
sada com o vovô Amarante? Sei que, confi ada à guarda da famí-
lia, a Etelvina deu certo com a primeira patroa, com o patrão 
viúvo e com a segunda patroa. De mocinha até a morte, ela 
mora sozinha em puxado bem modesto, construído entre a resi-
dência da família e o quintal. Quando escrevo o capítulo fi nal 
de Uma história de família, romance publicado em 1992, vou 
recorrer ao nome próprio dela e me valho da lembrança que 
guardo de seu corpo escuro, de pé e apoiado na mesa de cozinha 
à frente, a catar feijão e, à beira do fogão à lenha, a fazer angu. 
Desentranho da meticulosa e generosa atividade diária de cozi-
nheira em casa de família, a arte poética que ciceroneia minha 
escrita literária.

Quero escrever, gosto de escrever como a Etelvina cata fei-
jão e cozinha angu.

Terminada a última das refeições servidas diariamente à fa-
mília e antes de lavar as panelas e as louças, a Etelvina toma as-
sento num banquinho ao lado do espaçoso fogão à lenha. Cozi-
nheira trabalha sozinha e sozinha janta. Alimenta-se sem a ajuda 
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de colher, garfo ou faca. Com a mão esquerda sustenta o prato 
branco esmaltado e, com os dedos ágeis da mão direita, amassa 
bolinhos redondos à maneira dos ancestrais africanos. Amassa-os 
com a ajuda da farinha de milho de biju que serve de liga na 
mistura de arroz, feijão-enxofre e fi apos de carne de vaca ou de 
pedaço de frango. Em seguida, leva-os um a um à boca.

Engole-os, dispensando a ajuda dos dentes.
Não me lembro de vê-la mastigar carne de porco. Na des-

cendência africana asfi xiada pela escravidão, teria permaneci-
do algum resquício inconsciente ou consciente da religião mu-
çulmana?

Nada sei sobre a vida familiar da Etelvina. Nada sei sobre 
ela. Lembro o simples e revelador turbante branco que, lavado e 
clareado com a ajuda do sabão de bola fabricado por ela no ta-
cho de cobre, recobre e amansa seus cabelos em desalinho e 
espetados como fi os de aço. Estão sempre espetados. É ela quem 
os corta. Não os corta com tesoura. É com a lâmina bem afi ada 
do facão da cozinha. Diante dos chiliques das clientes, a que me 
acostumo na sala de espera do dentista, assusto-me com um de-
talhe da sua personalidade. Parece insensível ao próprio sistema 
nervoso e ao nervosismo. Nada é feito apressadamente. Seus ges-
tos são medidos, precisos e repetidos. As múltiplas e diferentes 
tarefas, de responsabilidade dela na cozinha, se fazem mecani-
camente, sem intervenção do temperamento ou do contexto fa-
miliar. A resignação seria o melhor remédio contra a angústia? 
Ou seria a paciência? Não consigo imaginar um inglês fl eumáti-
co angustiado.

Dentro de casa, é a única peça desarmônica.
Sempre me apaixonou o mistério da intimidade solitária do 

serviçal, e nada posso dizer sobre os sentimentos e as emoções da 
Etelvina do momento em que ela, terminada a função imutável, 
deixa a cozinha limpa e se recolhe à sua casinha, à beira do quin-
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tal. Nada posso dizer do que se passa antes do instante em que 
ela, no fi m da madrugada, se adentra pela cozinha, acende a luz 
e põe fogo na lenha que aquece as trempes do fogão.

Na verdade, sou um observador de merda. Ou do umbigo. 
Observo resignação, paciência e fl euma no outro porque obser-
vam em mim a impaciência.

Abrem-se dúvidas nos buracos da memória, que nunca se-
rão respondidas.

Doente e à beira da morte, será que a Etelvina sabe que ti-
nha passado toda a vida em casa de família numerosa, no fundo 
atenciosa e gentil mas que não a reconhece como parceira in-
substituível? Que na verdade a desconhece?

Tão indispensável no dia a dia da casa, e anônima; tão pre-
sente na cozinha, e solitariamente silenciosa na sua casinha.

Fale, por favor. Fale, Etelvina.
Se tivesse sido possível tê-la obrigado a falar em vida, será 

que teria dito duas ou três palavras a mais ao menino que ela di-
zia ser da Sofi a?

“Você é da Sofi a. Não é meu”, ela me disse várias vezes.
Eu não sou, nunca serei dela.
Sentia ciúmes da Sofi a ou queria ter-me como fi lho?
Um dia, a família se complementa com a entrada da ma-

drasta e a chegada dos três primeiros fi lhos do segundo casamen-
to. A Etelvina morre e é substituída passageiramente pela Maria. 
Logo depois de ter sido contratada, ela se suicida por amor, ou 
por estar grávida e não ter coragem para dizer à família. A Alvina 
se torna a última e defi nitiva cozinheira da família. Em 1948, 
transfere-se conosco para Belo Horizonte e permanece em casa 
até a morte do papai em 1968, quando regressa à terra natal, no 
interior de Minas Gerais.

A Alvina convive com os jovens da casa de maneira oposta 
à da Etelvina. É mulata alta e forte, resplende vida e sensuali-
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dade. Tem o peso das formas generosas plantado na terra, como 
as mulatas de Di Cavalcanti. Rapazes de boa família são espa-
çosos e egoístas. Gostam de trepar no corpo feminino como se 
fosse criança que, a subir num tronco de mangueira, libera a 
mão para apanhar a manga num galho, ou o seio farto no sutiã. 
São tão desinibidos na cozinha quanto a juventude cristã na 
hora da missa, ou o jovem espectador gaiato no escurinho do 
cinema. São selvagens em causa própria. A Alvina se deixa to-
car por um e por todos os rapazes da casa. E toca também a um 
e a todos com a graça desinibida das mocinhas que, no portão 
da casa dos pais, beijam os namorados, mas lhes recusam o 
afeto mais dolorido e sentido. Nos encontros desencontrados 
entre os jovens patrões e a doméstica, a promiscuidade sensual 
é herança do mando branco sobre as criadas de origem africa-
na. Substantivos (“mando” e “promiscuidade”) e adjetivos 
(“obediente” e “sensual”) qualifi cam a intimidade do corpo 
adulto que Alvina libera às mãos dos ardilosos patrões safados. 
Às mãos do patrãozinho — apodo a que ela recorre de maneira 
a salvar convenientemente a aparência arriscada no jogo secre-
to da sexualidade juvenil.

O rapaz está a perigo; não tem onde e como afogar o ganso 
— como se dizia.

Menino, comecei a frequentar sozinho o cinema do seu 
Franklin. No aquém e no além da mesa da copa, onde o jantar 
nos é servido, não vinga o companheirismo fraterno. Não me 
lembro de ter de comprar ingresso na bilheteria para ter acesso à 
soirée ou à matinê. Tampouco me lembro de ter de mostrar per-
manente ao porteiro ou de lhe entregar o cupom de gratuidade 
distribuído como brinde pela zyb-6, Rádio Voz de Formiga. A 
garotada ainda não recebia mesada semanal ou mensal. Nas ci-
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dades interioranas, as notas de mil-réis não circulam pelas con-
feitarias e sorveterias que servem às famílias pequeno-burguesas. 
Nas carrocinhas de ambulante, vendem-se a tostão saquinhos de 
pipoca e picolés. Depois de 1942, as notas de cruzeiro enterram 
o padrão mil-réis, vigente desde os tempos coloniais. Depois do 
fi m da ditadura e da guerra na Europa, as moedas desaparecem 
e as notas de baixo valor passam a ter trânsito livre no comércio.

Durante a sessão noturna de cinema e, no fi m de semana, 
no horário da matinê, sou achado sentado sozinho e anônimo 
numa das duras e sujas poltronas envernizadas de madeira. A 
ferrugem corrói de tal modo as dobradiças da cadeira que o peso 
do corpo magro não é sufi ciente para fazer o assento baixar. Te-
nho de recorrer à força dos braços franzinos. A poltrona range, 
esperneia e esganiça. Durante a exibição do fi lme, a chiadeira da 
ferragem se casa com a tosse convulsiva de espectador. Se os 
ruídos disparatados são coincidentes, viram contraponto inespe-
rado e irônico à música sentimental do fi lme e à fala açucarada 
dos atores. Servem de comentário frívolo à cena dramática pro-
jetada na tela e despertam, na plateia, a fala de algum piadista 
enrustido e o riso de todos.

No escurinho do cinema, os provincianos se desinibem e 
desovam malícia e bom humor.

O riso malandro que afl ora durante a exibição do fi lme vira 
profecia de diabo no corpo adolescente antes da missa dominical 
e durante ela. Já acomodados nos últimos bancos da nave, ou 
esparramados pelo adro da igreja São Vicente Férrer, à espera da 
hora de a missa começar, os rapazes e as moças fl ertam e, aos 
grupinhos de dois ou três, se entretêm em movimentos furtivos 
dos braços e em gestual ousado da mão-boba, logo rechaçado. 
Os acordes luminosos do órgão da igreja matriz, tangidos pelo 
p rofessor Franz Stangelberger, austríaco de nascimento e sobri-
nho de Franz Schubert, deveriam elevar as almas inocentes aos 
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céus e levá-las a enxergar as nuvens que — pintadas em variados 
tons de azul e em promessa de bonança e de felicidade eterna 
— se abrem no belo teto que recobre a nave a fi m de que os 
devotos enxerguem as Figuras que não se veem no cotidiano. 
Jesus Cristo e seu séquito de santas e de santos. Os acordes mu-
sicais não elevam as almas inocentes. A intensa luz da manhã de 
domingo age autoritariamente. Atravessa os largos e esplêndidos 
janelões da parte superior da igreja e nos leva a optar por sentir 
e cultivar na carne as cócegas despertadas pelos cinco sentidos. 
Sempre alertas.

A comichão baixa à terra e transforma os rapazes e as moças 
em leõezinhos e panterazinhas carentes em jardim zoológico, 
entusiasmados pela curiosidade sobre o sexo oposto ou o mesmo 
sexo. As cócegas infantis e pré-adolescentes se excitam ainda mais 
pelo inesperado atrevimento da mão-boba de crente adulto.

A missa matinal dos domingos, apesar de ter sido votada ao 
sublime pelo professor e organista Franz Stangelberger, é festa tão 
mundana quanto o fi lme oferecido às escuras na sala de cinema.

“Bota na caderneta.” As dívidas domésticas debitadas em 
cartão de crédito não são invenção bancária recente. “Bota na 
caderneta.” O gerente ou o balconista anota a despesa da família 
em caderno mal-ajambrado e, devido ao manuseio cotidiano, 
engordurado e ensanguentado. Balconista de secos e molhados 
e de açougue não lava as mãos. Se muito sujas, e como o são as 
mãos tomadas por sangue animal!, ele as limpa no avental. Na 
alvura do tecido lavado com sabão de cinzas pela esposa, sobres-
saem as manchas vermelhas de carniceiro.

A caderneta do seu Sebastião funciona no armazém do João 
Branco, no açougue do nhô Campeiro e no Cine Glória. As fa-
cilidades do débito em caderneta são estendidas à cozinheira 
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Etelvina que se abastece todas as manhãs (a geladeira General 
Electric ainda não tinha chegado à província) dos mantimen-
tos necessários para a manutenção da casa paterna, povoada por 
multidão. Os familiares são sempre bem servidos pelos nego-
ciantes da vizinhança e, no fi nal de cada mês, o patriarca lhes 
faz o pagamento. O sistema de troca fomenta o grupo de amigos 
e correligionários.

Na banca de jornal se passa o mesmo que à entrada da sala 
de cinema. Voluntarioso e com as mãos vazias, caminho até a 
praça do Ponto Chic e, como por feitiço, apanho o novo gibi na 
banca de jornal. Carrego-o comigo para o quarto da Sofi a. Sofre-
gamente, despetalo as páginas sucessivas e, só depois, me dete-
nho na leitura de cada quadrinho e na releitura do gibi. Na in-
fância, curtir (o gibi ou o fi lme) é a forma mais adorável e 
perversa de reconstruir e amar a vida sem experimentá-la no 
corpo. A curtição se avança a passos rápidos para a imaginação e, 
de lá, qualifi ca tanto a disponibilidade e o potencial do corpo 
como a indolência receptiva da carne e do coração. Pela inter-
venção amistosa da fantasia, a vivência do real perde o equilí-
brio, escorrega e cai. Qualifi cados na infância do leitor, corpo, 
carne e coração reacendem com fogo, na adolescência, a imagi-
nação vivaz, alegre e transgressora dos cinco sentidos.

O desequilíbrio e a queda sofridos por corpo, carne e cora-
ção na infância profetizam a ojeriza que tenho até os dias de 
hoje aos exercícios de sinceridade em matéria de escrita literária 
e de arte.

A partir de 1962, tendo já assumido a carreira de professor 
universitário, quando algum imbróglio no trabalho me coloca à 
beira do desemprego ou da tragédia fi nanceira, ou quando a pro-
longada temporada profi ssional no estrangeiro se apresenta como 
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inapelavelmente solitária, o diálogo traumático de mim para co-
migo, que quer conter e exibir ao outro meu desespero ou triste-
za, não ganha a palavra escrita nem se aproxima dela. E specula-
ções, elucubrações, refl exões e meditação.

Sem recorrer à arma da caneta, das teclas da máquina de 
escrever ou do computador, o diálogo de mim para comigo se 
esgota — com a mão e os dedos indolentes e as páginas em bran-
co — na coragem de continuar a viver o pesadelo motivado pe-
las asperezas sociais, profi ssionais e fi nanceiras, que atordoam o 
cotidiano solitário. Meu diálogo comigo se dissipa em cores go-
radas e em silêncio, no insuportavelmente suportável dia a dia, 
ou se ameniza pela intervenção oportuna de lembranças que 
jogam água fria na fervura do corpo, da carne e do coração.

Volto aos tempos infantis. Sobrevivo graças ao monólogo 
com os quadrinhos dos super-heróis e a imagem virtual de atores 
e atrizes nos fi lmes de guerra. Remédio caseiro por remédio ca-
seiro, válvula de escape por válvula de escape, o mais efi ciente 
deles é o exercício em tenra idade da imaginação desinibida e 
fantasiosa.

Apesar de discípulo de André Gide, nunca fui capaz de 
manter um diário.

De útil, o aprendizado literário.
Escrevi, sim, um diário íntimo falso, o romance Em liberda-

de, publicado em 1981. Trata-se de narrativa na primeira pessoa 
com o estilo pessoal de Graciliano Ramos, escrita e assinada, no 
entanto, por mim. Aprisionado pelo estilo inimitável do roman-
cista alagoano, eu prolongo pelos primeiros meses de 1937 a ex-
periência de vida por que o antigo prefeito de Palmeira dos Ín-
dios passa, no ano de 1936, na cadeia da capital federal. Alongo 
as memórias da prisão pelos meses que se lhe seguem, já em casa 
do amigo José Lins do Rego e, logo em seguida, numa pensão do 
bairro do Catete. Sob a forma de diário, Em liberdade suplemen-
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ta, por assim dizer, as Memórias do cárcere, lembranças publica-
das postumamente pelo escritor.

Se durante quase um ano Graciliano sofre na carne a prisão 
no Estado Novo, eu, durante a ditadura militar de 1964, viven-
cio por alguns anos mais as agruras de escrever como se fosse 
minha a experiência de vida alheia, de a imitar e a assumir como 
se fosse uma forma de prisão real para o exercício da minha ima-
ginação criadora. Biografi a, estilo, sintaxe e vocabulário do ou-
tro, Graciliano, redundam, na pesquisa e redação por mim 
duma autobiografi a apócrifa, encarcerada na forma-prisão em 
que meu corpo participante, salvaguardado do cárcere na dita-
dura militar de 1964, se exercita a fi m de performar uma escrita 
literária de resistência política.

Em que mato se esconde a sinceridade do autor do romance 
Em liberdade?

Lembro-me de Jorge Luis Borges e de conto criptografado 
dele, o famoso “Pierre Menard, autor do Quixote”. Pierre Me-
nard não é o autor do Dom Quixote, eu não sou o autor das 
Memórias do cárcere. O personagem do conto de Borges quer ser 
o autor da obra-prima de Miguel de Cervantes, já eu desejo dar 
continuidade ao relato dolorido das Memórias do cárcere, no ano 
seguinte ao passado na cadeia.

Do conto deliciosamente incompreensível de Borges e do 
anacronismo autoral que ele expõe, extraio a frase defi nitiva so-
bre o modo de compor em forma-prisão, a arte poética dele e 
minha: “Meu jogo solitário é regido por duas leis diametralmen-
te opostas. A primeira me permite ensaiar variantes de tipo for-
mal ou psicológico; a segunda me obriga a sacrifi cá-las ao texto 
‘original’…”. Na pedra de sacrifício da vida e da participação 
política em momento grave da nacionalidade, o autor se deixa 
matar para assumir vicariamente a dor que na verdade sente. 
Dando-se como prisioneira no próprio ato de criar, de fazer lite-
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ratura, minha imaginação elabora sentimental e artisticamente 
a obsessão de querer ser outro para poder articular em sincerida-
de abusiva e absoluta o desejo e a vontade de enfrentar e comba-
ter as forças reacionárias em tempos ditatoriais.

Friso: a seu tempo e lugar, os gibis e os fi lmes foram a for-
ma-prisão por onde circulou a imaginação criativa anárquica do 
menino — tido como sonâmbulo — em Formiga.

Julguei e julgo a sinceridade como faca de muitos gumes, 
todos cegos em matéria de autoconhecimento e de conheci-
mento do outro. Uma faca só cabo e de muitos gumes rombu-
dos. Estes não servem para cortar e recortar a fatia podre (se per-
mitem que o adjetivo jocoso se torne terrível) da individualidade 
injuriada e da vida ferida no trabalho e sofrida no bolso e na vida 
social. Na escrita confessional e sincera, sentencio, os muitos 
gumes rombudos deixam a fatia podre do autoconhecimento 
afl orar ao lado, numa folha de papel até então em branco que, 
todo-poderosa, passa a resplandecer como tábua de salvação, 
para logo ser considerada mero relato de experiência de vida, 
passageira por natureza.

A escrita confessional não exaure, em diário íntimo, as ex-
periências recentes do sujeito, sobretudo se ameaçadoras da 
Vida. Ao afastar a pancada súbita da dor pela confi ssão e pela 
comiseração, o diário não exaure as experiências sofridas do su-
jeito, apenas as alivia. O rastro de vida que deixa é palavra em 
linha paralela. O dilaceramento íntimo do corpo e da mente não 
é apreendido pelo vocábulo que apenas o colore, descolorindo-o 
defi nitivamente do que é real, o golpe sofrido. A opção pela es-
crita confessional e diária impede a experiência de o corpo al-
cançar, por conta e risco próprios, os limites da liberação e da 
libertação. Especulações, elucubrações, refl exões e meditação 
sobre a experiência vivida permitem que o corpo do escritor atin-
ja as margens extremas da individualidade golpeada. Só então 
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seu corpo reencontra a fi rmeza perdida. Na fi cção Em liberdade, 
eu subo pelos degraus das representações literárias de experiên-
cia semelhante e alheia que, graças aos efeitos alimentícios da 
leitura, servem de mediadoras no sustento do corpo combalido e 
faltoso pela sua refl exão no espelho do alter ego simbólico.

A escrita confessional e diária tem a sua função para outros, 
não para mim. Sem ela, o indivíduo pode não conseguir revigo-
rar, ao cair da noite, a dor e o sofrimento pela sua transmutação 
em reforço da vontade de continuar a viver. Por ela e nela, mor-
re a audácia de viver nos extremos, no limite, a audácia que pode 
movimentar a ação cotidiana dolorida, quase suicida, por cami-
nho imprevisível e redentor.

Se examinados com rigor crítico, os cortes feitos pela faca 
de gumes rombudos, na fatia de carne podre da escrita sincera e 
confessional, apelam para o sentimentalismo e a empatia do lei-
tor ou do ouvinte. Escrita e leitura de diário íntimo alimentam o 
relaxamento congratulatório entre as partes, o corpo e seu desa-
fogo pela escrita imediata da experiência. Não se insurgem con-
tra o império da dor. Antes de o corpo se exaurir pela dor, dei-
xam-no se redimir por ela. Torna-se súdito do sofrimento.

Faca de gumes rombudos não serve para dilacerar ainda 
mais a carne viva do corpo que quer absorver a vida vivida e lhe 
dar curso, ainda que seja indispensável passar pela mediação da 
experiência do outro. Tampouco serve para despertar a imagina-
ção, empalidecida por temperamento, para as aventuras alheias 
que a sacodem e lhe dão a indispensável vivacidade. Na verdade, 
não são as Memórias do cárcere que suplemento com o diário 
íntimo apócrifo que é Em liberdade. O diário mais me encarcera 
na forma-prisão da biografi a/estilo/sintaxe/vocabulário de Graci-
liano Ramos. Seu romance Angústia (1936) é o livro que me 
permitiu sentir com acuidade e assumir com realismo os percal-
ços do meu corpo durante os anos de chumbo no Brasil. Dele 
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retiro a biografi a, o estilo, a sintaxe e o vocabulário que me permi-
tem elaborar uma forma-prisão literária, para nela sobreviver e 
aspirar à realização pessoal do que seja a passagem pelo cárcere.

A leitura da obra alheia comporta uma escrita dupla, escrita 
de Graciliano Ramos e reescrita minha. São elas que embalam, 
enriquecem e fortalecem um modelo fi ccional bem particular 
de escrita da sinceridade. Trata-se da sinceridade de subjetivida-
de carente e, na verdade, faltosa. Culpada e, no seu delírio cria-
tivo, isenta de ressentimento. Escrita e reescrita são pouco dadas 
à perda de freios diante da autorrefl exão que avança para a busca 
das verdades absolutas. Sem freios, a autorrefl exão que se ali-
menta da fatalidade inexorável da dor-em-vida enxota-a para a 
folha de papel em branco — defi nitivamente ou não — para que 
das tripas se faça o coração.

Teria sido por não querer cultivar a sinceridade na fala ou 
na escrita diária que eu menino fui tão apegado aos volumes fi -
xos e concretos que são fi gurados, nas ruas de Formiga, pelos 
prédios e casas, pelas grades e muros? Teria sido pela falta de 
cultivo da sinceridade confessional que meu corpo foi perigosa-
mente acuado contra os volumes fi xos e concretos que o ladeiam 
ao caminhar pela cidade?

Odeio a sinceridade e ainda mais a paisagem e seus monu-
mentos vegetais, a que damos o nome de árvores. Ao infi nito do 
olhar, todas elas se reproduzem como um rebanho de ovelhas 
no campo. Todas elas iguais e verdes. Não chupam os olhos de 
quem as contempla para fora das órbitas. Não há árvore que, 
solitária, se destaque e atraia e sugue o olhar humano, transfor-
mando o tronco tomado por ranhuras e estrias em objeto cobiça-
do pelas mãos. Se houvesse árvore semelhante à ovelha negra, 

Menino sem passado - 4a prova.indd   38Menino sem passado - 4a prova.indd   38 22/12/20   09:5322/12/20   09:53



39

eu abandonaria as noventa e nove outras do rebanho e sairia 
atrás da perdida para entroná-la como única.

Para seu primeiro fi lme em cores, Il deserto rosso (1964), o 
cineasta italiano Michelangelo Antonioni julga tão enfadonho 
o verde das árvores enquadradas pela câmara cinematográfi ca 
de Carlo di Palma que manda pintá-las em tonalidade mais 
sensual aos olhos da lente e mais esfuziante à sensibilidade da 
película. Em 1967, ao ser indagado por que modifi cava o colo-
rido de ruas e prédios, Antonioni responde: “Não teria sido ri-
dículo se você tivesse feito essa mesma pergunta a um pintor? 
É falso dizer que as cores que utilizo não são as da realidade. 
São reais: o vermelho que eu uso é vermelho; o verde, verde; 
azul, azul; e amarelo, amarelo. É uma questão de arrumá-los 
diferentes de como os encontrei, mas são sempre cores reais. 
Então não é verdade que quando pinto uma rua ou uma pare-
de elas se tornam irreais. Elas continuam reais, apenas de cor 
diferente […]. Sou forçado a modifi car ou eliminar cores que 
encontro, de forma a criar uma composição aceitável. […] A 
cor te força a inventar”.

Que a imagem da vegetação se pareça à de carne verde de 
animal, cortada por faca afi ada de açougueiro. Uma imagem tão 
imprudente e lasciva quanto a dos rochedos à beira-mar, pinta-
dos em cor rosa amarelada pelas mãos sensuais do acaso. Em 
longa sequência de devaneio em Il deserto rosso, a protagonista 
nada, espremida entre esses rochedos na infância solitária.

A carne verde das árvores no campo e a carne rosa amarela-
da dos rochedos à beira-mar tornam-se tão apetitosas aos olhos 
do espectador quanto a sucessão ao infi nito dos infi ndáveis clo-
se-ups da atriz Monica Vitti. Não se trata de fi lmar a vida, mas de 
tornar o fi lme vivo.
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Volto aos volumes fi xos e concretos que, como muralhas, 
ladeiam meu corpo nas ruas de Formiga. Tenho afeição pelo 
que, graças ao recorte chapado e à cor, atrai, chupa e seduz mi-
nhas mãos e as direciona para o contato estreito. Não apenas ver 
a árvore. Com os dedos, tocar primeiro as ranhuras e estrias do 
seu tronco. Tenho afeição pelo que só o tato sente, em esplendor 
e cores, ainda que o objeto seja o livro onde estão encerradas as 
belas obras de arte que se vão abrindo ao olhar pelo labor dos 
dedos curiosos que passam as páginas.

Tenho afeição secreta pela feição dessas paredes de cor forte 
e iminente, única e chapada, a recobrir o trabalho de alvenaria 
ou a parede em concreto. Tenho afeição secreta pela feição des-
sas volutas em ferro batido das grades e dos portões fechados. 
Coloridíssimos — paredes, grades e portões —, eles circunscre-
vem o caminhar do morador. Meu caminhar de criança por For-
miga. Aproximam as margens opostas da rua como se fossem 
trilhos paralelos de bitola estreita, estendidos no campo para que 
a locomotiva não se engolfe na vastidão da paisagem. A sensua-
lidade da cor nas paredes, grades e portões é o outdoor que, ao 
anunciar a ameaça do devaneio, desta me protege.

Minha afeição pela feição das cores, repito, tem razão bem 
clara e secreta. Na falta da fala ou da escrita sincera a funcionar 
como muleta de autossufi ciência e autoconfi ança, tenho neces-
sidade de buscar no encanto e brilho da cor forte e chapada o 
equilíbrio físico do corpo e o sentimental da têmpera.

Consolo-me sem a muleta da escrita confessional e oportu-
nista, mera andorinha que, tranquila, passa a vida protegida no 
fi o de alta-tensão da experiência. Sobressaltado pela pedra que 
lhe atira o menino, o passarinho logo se desgarra da calma de 
viver e voa desmemoriado.

A caminhar sonâmbulo pelas ruas e praças da cidade, trope-
ço-me comigo, enrosco-me e o corpo beija inúmeras vezes o 
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