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Nota do autor

Na viagem ao lugar onde nasci, rumino perguntas e recebo uma 
única resposta, a de que no sertão ainda semeiam palavras, pou-
cas, de preferência nas pedras. Anoto que o Recife tornou-se 
parecido com o Iraque e a Síria bombardeados, se fragmenta 
como as tabuinhas de Gilgamesh. Encontro a África no quartier 
de la Goutte d’Or, em Paris, e também as transformações do 
Velho Mundo. Em Buenos Aires, na praça de Maio, imploro 
que me apontem o sul, o charco escuro e o homem acossado 
por milicos. Cego de beleza, recordo os versos de Rilke: pois 
que é o Belo senão o grau do terrível que ainda suportamos? 
Novamente no Recife, me assombro com três mulheres negras 
e velhas bebendo cachaça numa casa em ruínas, no Pátio do 
Terço.

Espreito, olho, me aproximo, cheiro, sinto, me transtorno, 
sempre de caderno e lápis na mão, muitos cadernos, de vários 
tamanhos para tudo anotar e quase nada perder. Método antigo, 
encher papéis com palavras e miragens. Importa que os rabiscos 
virem narrativas, nunca se sabe o alcance do que vivemos, no 
que se transformará uma simples frase. E que não se rompa o 
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vínculo com a história nem se deixe o relato partir, pois, se isso 
acontecer, seremos projetados para fora do tempo.

Os 55 textos de A arte de torrar café não são apenas crônicas 
ou ensaios, resenhas ou contos curtos, embora pareçam tudo 
isso. Prefiro chamá-los apenas de narrativas, o que escrevi sem o 
intuito de fazer ficção. Nos dois primeiros livros, Faca e Livro dos 
homens, já assumira o gosto de narrar, numa escrita em que fosse 
possível reconhecer a linguagem no processo de tornar-se litera-
tura. Depois do romance Dora sem véu, selecionei um pouco do 
que havia publicado ao longo de vinte anos na revista  Continente, 
na Terra Magazine — editada por Bob Fernandes —, no jornal 
O Povo e no meu blog. Precisei da ajuda dos amigos Assis Lima 
e Cristhiano Aguiar, e da cuidadosa edição de Marcelo Ferroni.

Procurei alcançar, como Manuel Bandeira, um “sentimento ín-
timo do país”, e mesmo quando visito outras geografias é no  Brasil 
que estou e é a partir dele que falo. Recife, Crato,  Inhamuns, 
Cariri cearense, São Paulo, Porto Velho, o mundo, artistas, in-
telectuais e pessoas simples do povo me fazem pensar sobre a 
nossa experiência social. Sobretudo agora, quando o arcabouço 
dessa construção de séculos parece ruir.

Ronaldo Correia de Brito, dezembro de 2019
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A arte de torrar café

Já não existe a profissão de torradeira de café. Ninguém mais es-
cuta falar nessas mulheres que trabalhavam nas casas de família, 
em dias agendados com bastante antecedência. As profissionais 
famosas pela qualidade do serviço nunca tinham hora livre. Co-
bravam caro e só atendiam freguesas antigas. Não era qualquer 
uma que sabia dar o ponto certo da torrefação, reconhecer o 
instante exato em que os grãos precisavam ser retirados do fogo. 
Um minuto a mais e o café ficava queimado e amargo. Um minu-
to a menos e ficava cru, com sabor travoso. Para tudo existe um 
ponto certo, diziam orgulhosas do ofício, mexendo as sementes 
no caco de barro escuro, a colher de pau dançando na mão bem 
treinada, o fogo aceso na temperatura exata.

Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um 
fim: os que mexiam a cocada no tacho de cobre, os que fabricavam 
o sabão caseiro de gorduras e vísceras animais, os que escaldavam 
a coalhada para o queijo prensado, os que assavam as castanhas. 
Nos terreiros de candomblé, onde se tocam para os orixás e ca-
boclos, os iniciados sentem o ponto de atuação, o transe que faz 
o santo descer e encarnar no seu cavalo.
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Nenhum movimento é mais complexo que o de finalizar. Nele, 
estão contidos o desapego e a separação, o sentimento de per-
da e morte. Sherazade contou suas histórias durante mil e uma 
noites, barganhando com o esposo e algoz Sheriar o direito de 
continuar vivendo e narrando. Mil noites é um número finito. O 
acréscimo de uma unidade ao numeral mil tornou-o infinito. Mil 
e uma noites se estendem pela eternidade. Sobrepondo narrativas, 
entremeando-as com novos contos, abrindo veredas de histórias 
que se bifurcam noutras, mantendo os enredos num contínuo com 
pausas diurnas, sem o ponto final, Sherazade adiou o término e a 
morte. De maneira análoga, Penélope tecia um manto sem nunca 
acabá-lo, acrescentando pontos durante o dia e desfazendo-os à 
noite. Também postergava o momento de findar.

J.M. Coetzee queixa-se do peso dos romances, do esforço 
de carregar durante meses personagens que vergam suas costas 
e o aniquilam. William Faulkner refere a ligeireza com que os 
personagens passam por ele, céleres, precisando de uma atenção 
permanente para não perdê-los na fuga. Uma artesã do barro de 
Juazeiro do Norte chora quando proponho comprar a cerâmica 
representando uma mulher com muletas, uma criança no peito, 
o feixe de lenha na cabeça. Conta a história que representou na-
quela peça simples, sente pena de separar-se de sua criatura. O 
xilogravador Gilvan Samico me apresenta os mais de cem estudos 
e as provas de autor até chegar à gravura definitiva. Olha para os 
lados e me confessa que se pudesse não venderia nenhuma das 
impressões. Confessa os dias de horror vividos até chegar ao ins-
tante em que se decide pela prova definitiva, quando o trabalho 
é considerado concluído e o criador experimenta a estranheza 
diante do que não mais lhe pertence.

Qual o valor do tirano Sheriar, comparado à narrativa que 
liberta a esposa Sherazade da morte? Talvez apenas o de ser o 
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pretexto para o mar de histórias que a jovem narra ao longo de 
mil e uma noites. E o que se segue a esse imaginário fim? O que 
ocupa a milésima segunda noite, supostamente sem narrativas? 
Eis a pergunta que todos os criadores se fazem. O que se seguirá 
ao grande vazio? Deus descansou no sétimo dia após sua criação. 
O artista descansa, ou apenas se angustia pensando se a criatura 
que pôs no mundo está verdadeiramente pronta, no ponto exato 
de um grão de café torrado por uma mestra exímia?

Afirmam que a flecha disparada pelo arqueiro zen vai sozinha 
à procura do alvo. Num estado de absoluta concentração, arquei-
ro, arco, flecha e alvo se desprendem da energia do movimento 
e alcançam o ponto exato. Anos de exercício levam ao disparo 
perfeito. O escritor trabalha com personagens que o obsedam, 
alguns chegando a cavalgá-lo como os santos do candomblé. So-
nha os sonhos do outro, numa entrega do próprio inconsciente 
à criação. Enquanto se afoga em paixões, com a mão direita tenta 
manter-se na superfície e salvar-se, com a mão esquerda anota 
frases sobre ruínas. Busca a técnica exata de um arqueiro zen, 
a perícia de uma torradeira de café. Dialoga com a morte como 
Sherazade, mantém a respiração suspensa, negocia adiamentos 
e escreve.

Num dia qualquer, sem que nada espere e sem compreender 
o que acontece à sua volta, um editor arranca papéis inacabados 
de sua mão.

Para Marcelo Ferroni
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Assim na terra como no céu

Em Recife, o calor de dezembro transforma a cidade num jardim 
de acácias, ipês, caraibeiras, flamboyants, jasmineiros e espatódeas. 
São as nossas árvores de Natal, enfeitadas com flores naturais. 
Mangueiras e cajueiros se carregam de frutos em gradações de 
vermelho, amarelo e verde, pingentes mais bonitos do que os 
fabricados na China. E se você contempla o que sobrou da Mata 
Atlântica, descobre tons prateados nas folhas novas das embaú-
bas e os frutos dos visgueiros, pendurados em longas embiras, 
que descem da copa plana parecendo um sombreiro. Tudo tão 
preciosamente disposto, num requinte estético que nenhum 
decorador natalino alcançaria.

Pena que nossas florações durem pouco, explodam e desapa-
reçam ligeiro como um pôr de sol. É a marca dos trópicos, o ama-
durecimento precoce. Talvez não suportássemos tanta exuberância 
prolongada, o êxtase esgotaria nossos sentidos. Vivemos numa 
luminosidade contínua, que expõe imagens, excita e nos acelera. 
Fomos educados no amor por essa luz feérica, não apreciamos 
a sombra e o silêncio, o que se resguarda e aquieta. Levamos a 
sério demais a afirmação de Plínio, o Velho, de que encarar a luz 
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é a coisa mais aprazível para os mortais, e o que está sob a terra é 
nada. Nossa natureza solar, diurna, prevaleceu sobre os influxos 
lunares, noturnos. Parecemos conhecer apenas a vida, embora 
o sol se ponha toda noite, acenando aos homens com a morte.

No mês de dezembro caíam as primeiras chuvas no sertão, as 
temperaturas baixavam, e um esboço de recolhimento prenunciava 
o Natal. Homens arrancavam a mandioca nos roçados, lavavam 
para retirar a terra, punham de molho em potes, esperavam du-
rante três dias que ela fermentasse, descascavam, peneiravam 
em urupemas grandes, despejavam num saco de fiação estreita e 
lavavam novamente até sair a goma. Dessa maneira ficava pronta 
a massa puba. Mulheres faziam bolinhos da massa escorrida — 
carimãs — e deixavam secando ao sol. Guardadas, elas duravam 
meses por conta da ausência de umidade na aridez sertaneja. Na 
véspera da Noite de Festas, desmanchavam-se as carimãs em leite 
ou água e se aprontavam bolos. Assados em fornos de tijolo re-
fratário, construídos no quintal das casas, eram o maior requinte 
do banquete natalino, que também tinha sequilhos, pães de ló de 
goma, manzape, manuê, galinha assada e aluá.

A magia culinária de substituição dos ingredientes não ganhou 
adeptos apenas nas casas-grandes dos engenhos. No sertão, ela 
também operou seus milagres. Amendoim e rapadura entraram 
na receita do arroz-doce, no lugar de coco e açúcar. Uma extra-
vagante mistura à base de gergelim torrado e pilado, farinha de 
mandioca, melaço e pimenta-do-reino moída virou nosso doce 
de gergelim. Mais exótico do que ele, apenas o que batizamos por 
chouriço. Não se trata de um embutido salgado, mas de um doce 
produzido com sangue de porco, farinha de mandioca, pimenta-
-do-reino, rapadura, castanha-de-caju ou amendoim torrado e 
banha de porco. Raridade culinária pouco lembrada e menos 
ainda degustada em tempos de dieta vegana.
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Numa grande tigela de barro se batiam os noventa ou cem 
ovos dos pães de ló natalinos da minha avó paterna. No lugar 
da farinha de trigo, a goma seca e alva, armazenada em malas de 
couro cru. Media-se a riqueza de uma noite de festas pelos bolos 
assados. Em Pernambuco, as senhoras gastavam gemas, manteiga 
e coco nos bolos Souza Leão, quindins e bombocados. A festa 
natalina consistia em receber a visita dos parentes e afilhados, 
oferecer presentes e comida. Podia ter a Missa do Galo, pastoril 
ou lapinha, reisado, cavalo-marinho ou boi de reis, as louvações 
ao nascimento de um menino, que prosseguiam até o dia 6 de 
janeiro, quando o ciclo se fechava. Tudo sem exageros de luz ou 
barulho. Reinava o silêncio, ou as vozes cantando e declamando 
loas simples, vindas da Ibéria, ou de mais longe do oriente árabe 
e hebreu, e até de reminiscências egípcias e sumérias.

Senhora dona da casa
passe o pente em seu cabelo
que do céu já vêm caindo
pingos de água de cheiro.

Caíam as chuvas de dezembro, tão promissoras. Apenas mi-
nha avó materna punha-se triste porque se molhava a lã nos pés 
de ciumeira, estragando a matéria-prima com que ela fabricava 
os bichinhos da lapinha: carneiros, boizinhos, cabras e camelos. 
Modesto artesanato de mãos calosas, em tardes de ócio, em meio 
às lembranças das cantigas que as pastoras entoavam na frente 
dos presépios, nas suas representações.

Ai, ai, que dor na minha alma
de ver o Menino deitado nas palhas.
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Queixavam-se as meninas pastorinhas. E nos cordões de rei-
sados, formados pelas corporações de ofício dos engenhos de 
rapadura, homens e meninos suplicavam:

Abra a porta, gente
que eu venho ferido
pela falsidade tão grande
dos meus inimigos.

E as mesmas vozes, consolando, respondiam:

Se tu vens ferido
chega pra dentro
sangue do meu peito, jorrando
serve de alimento.

As portas se abriam, comidas eram servidas, trocavam-se 
abraços, louvava-se o sagrado. A areia prateada e a purpurina das 
flores, nos altares, brilhavam esplendorosas. Lá fora, nos terreiros 
e quintais, os frutos maduros desabavam das árvores com estré-
pito. Pingos de chuva desciam do céu sobre a terra, encharcavam 
o solo e enchiam os barreiros e os açudes com a mesma fartura 
das mesas. Recolhido, o silêncio nem se dava conta de que as 
cantorias e os vivas inundavam os espaços da morada.

Essa casa é bonita é bem-feita,
com muito gosto mostra uma barra amarela.
Essa casa é coberta com um véu,
meu Deus do céu, quem será o dono dela?
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Assombração de Carnaval

Ninguém mais se refere à porta sul do Recife, antiga entrada da 
cidade para quem vinha do continente. Lugares mudam os nomes, 
são esquecidos e apagados da história, sofrem demolições ou se 
transformam por conta de reformas, quase sempre equivocadas. 
A Casa de Badia, no Pátio do Terço, foi erguida num espaço onde 
se presenciou a resistência à presença holandesa, a execução de 
Frei Caneca, os movimentos abolicionistas e os avanços da belle 
époque, que tantos estragos causaram nas fachadas dos sobrados 
e na vida de nossa gente. Assimilou-se definitivamente a cultura 
ocidental, tornando irreconhecível o que no começo era apenas 
uma ilha estreita, “metade roubada ao mar, metade à imaginação”, 
brotada entre águas de rio e oceano, onde pescadores e navegan-
tes se arranchavam.

Não desejo me deter em lembranças da cidade Maurícia, que 
num curto tempo de 24 anos se abriu ao comércio, ficou cosmo-
polita, falava idiomas da Europa e de outros lugares do mundo, 
ganhou prédios, pontes e saneamento, conheceu relativa liberdade 
de culto, recebeu judeus que fundaram a primeira sinagoga das 
Américas e viviam fora de guetos ou judiarias. Nem ressaltar o 
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Recife inventado por Gilberto Freyre, Joaquim Cardoso e Ariano 
Suassuna. Meu interesse sempre foi pelo Recife caribenho, car-
navalesco, dos cultos afros, um quilombo urbano sobrevivendo 
à desigualdade social, ao preconceito e à repressão.

Na casa de Maria de Lourdes da Silva eu vi a cena estranha. À 
beira da morte, Badia ainda costurava para clubes, blocos, troças 
e escolas de samba do Carnaval recifense, recebia agremiações 
em sua casa, nos dias de festa. O Pátio do Terço concentrou a 
maior população negra da cidade, até a década de quarenta do 
século passado, tornando-se um polo que irradiava a cultura e a 
religião das nações africanas.

Vi mesmo ou apenas sonhei? Lembro de ter encostado o 
flabelo em forma de máscara, que ajudei a confeccionar, numa 
das paredes altas da casa, o telhado a perder de vista. Sentia-me 
exausto após percorrer ruas e becos à frente do bloco, carregando 
o abre-alas. Na época, não conhecia a mulher que franqueava suas 
portas ao Bloco da Saudade, ofertando mesa de frutas tropicais, 
água, refrescos, mungunzá, cocadas e bolos. Tudo de que os 
brincantes precisavam para recompor as forças gastas no desfile 
pelos bairros do Recife, Santo Antônio e São José.

— Essa é Badia — me falaram, quando ela passou com uma 
bandeja.

— Ah! — exclamei.
Olhei curioso a mulher num vestido estampado, recebendo os 

desconhecidos com a nobreza de uma grande dama. A casa velha 
ameaçava ruir, soterrando seu bocado de história. Havíamos entrado 
pelos fundos, numa espécie de pátio coberto ou terreiro. Imaginei 
que ali dentro se celebravam os orixás e, um pouco mais adiante, 
na igreja de Nossa Senhora do Terço, os santos do catolicismo.
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— Posso percorrer a casa? — perguntei ao diretor do bloco.
— Acho melhor não.
Se ele tivesse insistido para que eu entrasse, desvelando portas, 

cômodos e os mistérios que eu imaginava existirem lá dentro, em 
meio às relíquias de uma África salva do cativeiro, talvez eu me 
contivesse entre fatias de abacaxi e bananas, risadas bêbadas e 
acordes arrancados de bandolins e violões. Mas a proibição me 
aguçou os sentidos, me empurrou à procura de experiências novas.

— Essa era a casa das tias Sinhá e Yayá, aonde Badia chegou 
recém-nascida, em 1915, trazida pelas duas pretas.

Cochichou em meu ouvido o diretor, que arranjara a recepção 
a troco de nada.

— Sei — disse, balançando a cabeça em sinal afirmativo, com 
vergonha de confessar minha ignorância sobre a história da cidade.

Pedi licença para me servir, rodeei a mesa e, sorrateiro, invadi 
o espaço sagrado.

Havia um corredor comprido, com estandartes e retratos emol-
du rados nas paredes, cadeiras capengas, portas e janelas semicer-
radas, interditando os olhares curiosos. Empurrei a janela de um 
quarto e descobri dois meninos, um branco e um negro, deitados. 
Aparentavam nove meses. Gordos e risonhos, se debatiam na 
cama, em meio aos lençóis. Achei que fossem gêmeos, apesar das 
cores diferentes de suas peles. Fiquei um tempo contemplando 
a aparição. Quem havia largado dois bebês desprotegidos, ao 
léu da velha casa? Pareciam tão brincalhões e travessos. Tinham 
provocado um susto no folião bisbilhoteiro. Botei para rir e saí 
de mansinho. Não havia álcool em minha pneuma, nada que me 
condenasse num teste de bafômetro.

Emburaquei casa adentro. Filtrados pelas paredes grossas, sons 
de marcha anunciavam que o bloco estava de partida. Pensei em 
retornar ao pátio, mas fora contaminado pelo desejo de vasculhar 
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estranhezas. Mais estandartes e retratos antigos, precariamente 
iluminados por lâmpadas incandescentes, de poucos watts. Es-
cutei vozes sussurradas e risinhos. Caminhei na direção de uma 
saleta e vi três mulheres em volta de uma mesinha redonda e de 
uma garrafa de cachaça. Bebiam em pequenos copos. Negras e 
velhas, vestiam blusas e saias longas, semelhando os trajes das 
mães de santo.

Olharam para mim sem surpresa.
— Quer? — me ofereceram a bebida.
— Obrigado, mas não bebo cachaça.
As três riram do meu acanhamento. Uma delas comentou:
— Não sabe o que perde.
Perco nuances de um Recife de belezas e armadilhas. Ao in-

vés de abrir-me ao vento das marés e dos morros, fecho-me em 
silêncios contemplativos.

— Quem são os dois meninos na cama? — perguntei.
— Ah! Os meninos.
— O senhor viu?
— Vi.
Elas gargalharam alto e entornaram a bebida goela abaixo.
— Se o senhor viu é porque nem tudo está perdido.
E beberam mais cachaça, muitas talagadas, rindo descaradas 

do meu rosto surpreso, sem alcance para a felicidade que elas 
sentiam.
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