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RETALHOS DA VIDA DE UM PROFESSOR VISITANTE 

QUANDO NÃO ESTÁ A VISITAR 

(Contensaios do Atlântico Sul) 

 

0. Prolegómenos 

Se acordo da sesta e já não tenho de ir a Faculdade, procuro uma ‘atividade’ do meu 

(previsível1) agrado2. Estas atividades podem ser de vários tipos: apresentação (e 

leitura) de livros, peças de teatro, derivas, filmes, participação em conferências, 

cantigas, exposições de arte, festivais, colóquios … 

 Nas páginas seguintes afloram-se fragmentos de algumas dessas atividades, 

acentuando o seu aspeto político, singular ou histriónico, e relacionando o que está a 

acontecer naquele momento com coisas passadas há mais ou menos tempo (evita-se 

tanto quanto possível a “Crónica de costumes”3,  as “Conversas com o leitor”4, os 

“Diários”5, os livros de “Autoajuda”6, escritos por outrem).  

 Obviamente que vou sempre para as minhas atividades com o espirito (e os 

olhos) bem abertos, pronto a receber insights para enriquecimento pessoal (e coletivo, 

se houver posterior ‘transmissão de conhecimentos’). Vou sempre acompanhado de 

um caderninho onde escrevo as minhas impressões (mesmo na mais profunda das 

escuridões). Tenho caderninhos destes desde que me conheço, onde aponto as mais 

disparatadas ideias feitas frases (ou triviais frases feitas sem ideias, ouvidas na rua ou 

no Café, e dificilmente legíveis num contexto ulterior).  Estes caderninhos são os 

building blocks da minha escrita, e amontoam-se – sem qualquer ordem – no meu 

escritório. 

                                                           
1
 Como seria de esperar, nem sempre as previsões correspondem às realidades. Mas, por vezes, as 

realidades conduzem a agradáveis surpresas. 
2
 Houve casos em que uma atividade estava já marcada indelevelmente no jornal dessa manhã, e a ida à 

Faculdade ficou para outro dia. 
3
 Do tipo “Lisboa em Camisa”, de Gervásio Lobato, ‘obra’ que sempre me desagradou pela sua estultícia, 

mas que me persegue inexplicavelmente desde que comecei a gostar seriamente de Lisboa.   
4
 Do tipo das que fazia um autor ‘espanhol’, muito do agrado do meu Pai, chamado Macedonio 

Fernandez. 
5
 Sejam eles de padres campestres (G. Bernanos) ou de vampiros urbanos (L. J. Smith).   

6
 Mesmo o excelente “Para Gostar de Ler”, de Rachel de Queiroz. 
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 Prefiro sempre andar nestas atividades by myself, para me poder perder à 

vontade (se for caso disso), e para não empatar ninguém com as minhas 

idiossincrasias. Por vezes, dou com alguém na minha vizinhança a olhar-me de través, 

e a dizer (em silêncio): “este gajo é maluco7…” 

 Com a impunidade que a idade me confere em sociedades dominadas pela 

juventude, e farto de ‘manter um certo ‘civismo‘  durante toda a vida, é meu costume:  

a) falar ‘portugabralisence’ sem qualquer vergonha em todos os lugares públicos onde 

devo intervir (como emissor ou interpelador) 

b) interromper abruptamente um qualquer palestrante (que fica, em geral, intimidado 

pelo meu – aparente – gray power);   

c) passar á frente do projetor do Power Point sem fazer aquela figura ridícula das 

pessoas que fingem abaixar-se, projetando uma sombra de corcunda sobre o ecrã;  

c) entrar num recinto onde está a decorrer um “espetáculo” quando me apetece, sem 

fazer aquela figura ridícula de andar ‘pé ante pé’;   

e) sair de uma sala a meio de uma qualquer exibição (e do meio de uma qualquer fila), 

sem o mínimo pejo em “incomodar os outros”; 

f) visitar qualquer Museu ou Exposição sem ‘respeitar aquele religioso silêncio’ que um 

ateu não pode aceitar, por motivos de convicção antirreligiosa 

g) troçar sarcasticamente de todo e qualquer ‘imprevisto’ que possa acontecer (por 

exemplo, um velho que cai da cadeira, o som que começa a dar aqueles uivos 

dilacerantes, o Power Point que deixa de funcionar, e que não se consegue concertar a 

murro) 

 

 

1. Vésperas da votação de outubro/2018 em Fortaleza  
                                                           
7
 O que me deixa cheio de contentamento (e de um orgulho desmedido), porque me faz lembrar a 

estória do Pessoa, correndo desajeitadamente pelo cais de Santa Apolónia com um exemplar do Orpheu 
na mão, perseguindo o comboio que levava Sá Carneiro a Paris, enquanto gritava para a janela qualquer 
coisa como isto: “Vencemos! O Júlio de Matos acaba de nos declarar loucos!”.    
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No dia seguinte à minha chegada a Fortaleza no princípio de outubro/2018, precipitei-

me – logo de manhã (após o inevitável alvorecer nas águas salgadas do Atlântico) – 

para o coração da cidade, a Praça do Ferreira, com o objetivo de participar (de 

qualquer maneira) na luta contra Bolsonaro, cujas intenções de voto cresciam de dia 

para dia, levando a gente de bem a “temer o pior”.  

 Em vez da multidão ululante prenhe de raiva antifascista, deparei-me com uma 

espécie de quermesse, por onde circulava calmamente uma centena de pessoas 

indiferenciadas (isto é, sem sinais exteriores de antifascismo), assistindo sem grande 

emoção a um cantor roufenho que se exibia sem grande convicção no palco 

improvisado da Fig. 1. 

 

Fig. 1 – Expressão popular de anti-capitalismo radical  
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Compreendi então, com alguma surpresa, que o ato era dirigido contra o voto 

(qualquer voto), e que os anarcas tinham ocupado o centro de Fortaleza (o que achei 

interessante).   

Distribuíam pêle-mêle um variado sortido de material de propaganda cujo 

ponto focal era sempre o mesmo: o boicote às eleições e o apelo a uma intervenção 

popular antipolítica, assimilando a política ao capitalismo8  (Fig.2) 

 

 

Fig. 2 – Agit-prop na Praça do Ferreira, sob a égide de uma certa acracia  

No texto da Fig. 3, o mote é semelhante, acrescentando porém outras críticas 

radicais ao status quo – aliás o movimento que aqui se expressava tinha precisamente 

como lema CRÍTICA RADICAL (Fig. 4) –, e proclamando o fim do capitalismo, mesmo na 

sua forma pós-moderna.   

                                                           
8
 No texto da esquerda da Fig. 2 acentua-se o papel da mulher como força emancipadora, usando uma 

estrutura prosódico-gráfica semelhante à do ‘folheto de cordel”, que terá sido certamente a sua 
inspiração básica, temperada com outros ingredientes mais ‘politizados’ (que defendem o fim da 
política).   
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Fig. 3 – Panfleto distribuído no ato contra-eleitoral de 5 de Outubro de 2018 

  

Fig. 3 – O tom do movimento contra o voto  

 Numa cadeirinha de plástico, daquelas que há por todo o 

lado, estava sentada a ‘senhora’ da Fig. 4, que – ao ver que eu lhe 

estava a tirar esta fotografia   –  se levantou com uma agilidade 

impensável, e – agarrando-me pela cintura –  conduziu-me nuns 

passos de dança que faziam lembrar os do Benjamin do poema  

“Namoro” de Viriato da Cruz, cantado pelo Sérgio Godinho (só que 

eu não “disse que sim”). Depois, tirou a T-shirt e deu-ma como 

presente (Fig. 5).                                        Fig. 4 – A dançarina  
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Fig. 5 – A T-shirt (frente e verso) que a dançarina me ofereceu 

 Esta T-shirt foi guardada ‘religiosamente’ para ser entregue – por mão própria – 

à Associação Cultural EPHEMERA, de que faço parte. Como é do conhecimento geral 

(devia ser!), os documentos históricos não são apenas os clássicos documentos 

escritos que se encontram nos Arquivos clássicos, mas todos os testemunhos de uma 

época, de uma Gestalt, de um movimento 

de cidadãos. Têm lugar nos Arquivos 

generalizados da EPHEMERA, para além dos 

mais díspares manuscritos e outros escritos 

(livros, panfletos, revistas, enfim, e em duas 

palavras, printed matter), os objetos que 

sejam colecionáveis e que prestem 

testemunho sobre a História (com h grande 

ou pequeno). Também o fragmento do 

caderninho da Fig. 6 é um documento 

pertencente (se não em ato, em potência) 

aos Arquivos que estamos aqui a considerar.                     Fig.  6 –  caderninho                               
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2. Maracatu Cearense 

É frequente ouvir dizer que no Ceará “não há negro”, porque a escravidão foi aí pouco 

expressiva9, dado que o modo de produção baseado na plantation  usando mão de 

obra escrava não se encontrava significativamente ancorado neste Estado, por 

condições climatéricas, sociais e políticas. Durante os primeiros tempos da ocupação 

do Ceará, prevalecia a criação de gado10, baseada em mão obra constituída por 

homens-livres11 (especialmente, descendentes do cruzamento de portugueses com 

nativas), mesmo antes da abolição da escravatura pela Lei Áurea de 1888 (o facto de o 

Ceará ter abolido a escravatura antes dessa data é um repisado fait divers que todo o  

bom Fortalezense gosta de sempre de aludir, venha ou não a propósito na conversa). 

Todavia, parece que o boom do algodão, coincidente com a guerra da Secessão dos 

Estados Unidos (1861-65), arrastou para o Ceará um bom número de escravos, sobre 

os quais os fazendeiros montaram a sua ‘indústria’, a partir da época do “ouro branco” 

(meados do século XIX), até à instalação de verdadeiras indústrias mecanizadas de 

fiação, que foram pioneiras no Brasil (as early as in 1834, instalou-se em Fortaleza a 

primeira fábrica de tecidos).  

 Vem isto a propósito de algum background em termos históricos que 

preparei12, quando me surgiu o anúncio da Fig. 1 como um “convite especial” para 

assistir, no belíssimo Teatro SÃO LUIZ, a uma performance baseada no MARACATU 

CEARENSE, uma forma lúdica de expressão corporal e musical de raiz negra, que 

‘substituía’ – em Novembro – o tão afamado Carnaval, cuja expressão no Nordeste era 

reduzida, antes do advento turístico que caracterizou os finais do século XX.  

                                                           
9
 O que decorre de uma lógica perversa que consiste em associar automaticamente os referentes 

‘NEGRO’ e ‘ESCRAVIDÃO’  
10

 Que deu origem ao que viria a chamar-se “a civilização do couro”, já que que se viria a desenvolver 
toda uma importantíssima fileira económica, a qual – em seu auge, no século XVIII –  foi quase a única 
produção do Estado, excluindo obviamente pequenos outputs agrícolas.   
11

 O contrato entre o dono do rebanho e os vaqueiros estipulava com uma clareza sibilina que, por cada 
cinco crias do rebanho, uma pertencia ao boieiro. Esta amálgama de géneros entre bois e vacas foi-se 
desvanecendo até ao presente (hoje só encontramos o sobrenome Bezerra – muito comum em todo o 
Nordeste –, mas nunca a forma masculina).     
12

 Sob o constrangimento voluntário de não recorrer à Net (para reviver ironicamente os velhos tempos 
das fichas e sublinhados), posso indicar alguma da printed matter em que me baseei para construir o 
acima referido background: Funes, E. (2015) Negros no Ceará, in “Uma Nova História do Ceará”, pp. 103-
123, Org. Simone de Souza, Ed. Demócrito Rocha, Fortaleza; Ribard. F. (2016) “Memórias da escravidão 
em torno do Atlântico”, Coleção História Social, Fortaleza; Tinhorão, J.R. (2012) “Festa de negro em 
devoção de branco”, Ed. UNESP, São Paulo.      
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Fig. 1 – Recorte do Diário do Nordeste (6.10.2018) anunciando o MARACATU 

 O maracatu é o que há de mais 

representativo do verdadeiro Carnaval 

Cearense, baseado numa religião afro-

brasileira que garantia aos escravos 

momentos de autonomia, sociabilidade 

e solidariedade. Havia também uma 

variante totalmente laica, com a 

realização de leilões, cortejo e coroação 

dos Reis do Congo. Estas preciosas 

contextualizações constam do programa 

apresentado na Fig. 2, e distribuído no 

teatro, depois de uma falsa voz off (de 

falsete, não pelo tom, mas pela óbvia 

falta de credibilidade), ter anunciando 

sem pejo a proibição de usar celulares! 

Fig. 2 – Capa do programa do Maracatu Solar 

 Apesento na Fig. 3 um conjunto de vistas do espetáculo, desrespeitando, como 

toda a gente, a proibição anunciada. 
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Fig. 3 – Aspetos da performance de Maracatu  

 Na fig. 4, exibe-se um CD apresentado por PINGO DE FORTALEZA (apelido do 

artista), e – na Fig. 5 –, a letra da primeira cantiga contida no CD13, distribuído 

pessoalmente a todos os participantes naquela inesquecível (e estonteante) rêverie. 

                                                           
13

 O Dragão do Mar é o principal Centro Cultural de Fortaleza, que tomou o seu nome do apelido de um 
jangadeiro que, após uma greve no transporte de escravos, foi de Fortaleza ao Rio para ‘reivindicar’, em 
1881, o fim da escravatura ,sempre engrossando com novos ‘abolicionistas’  as suas hostes, em cada 
porto por onde passava. 
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Fig. 4 – Capa de um CD de Maracatu 

 

Fig. 5 – Letra de um Maracatu 
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Numa pesquisa a posteriori, agora na Net, fui às fontes e elucidei alguns pontos 

que não tinham ficado claros, por exemplo, a especificidade do Maracatu Cearense, 

em face dos outros tipos mais conhecidos, como os de Pernambuco e da Bahia.  

Mostro na Fig. 6 fragmentos do resultado dessa pesquisa, e – na Fig. 7 –, uma 

folha do caderninho onde esta problemática é levantada, e – mais tarde – esclarecida, 

após visita ao MUSEU DO MARACATU (Fig. 8). 

 

 

 

Fig. 6 – Reprodução de fontes escritas onde se encontram algumas especificidades do 
Maracatu Cearense  
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Fig. 7 – Caderninho 

 

 

Fig. 8 – Museu do Maracatu  

 

Conclui que o Maracatu Cearense era executado principalmente por homens 

brancos, os quais usavam, para se ‘disfarçarem’ de negras, uma máscara feita da 

“mistura de fuligem, óleo infantil, talco e vaselina”. E assim surge o negrume, cantado 

pelo cearense Ednardo, no poema Cauim (1978): “Rainha preta do maracatu/ Nesse 

teu rosto de falso negrume...”. O maracatu negaria a existência de uma negritude 

legítima? Para Pingo de Fortaleza (o cantor que aparece no CD da Fig. 4), “seria uma 

negação da negação: pintar-se para ser negro num estado onde não tinham negros” 

(segundo ele, esta questão controversa teria uma predominante componente estética, 

não resultando do ‘deficit’ de negros no Ceará, referido no início deste texto).  
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3. Os Sábados da Feirinha da Reforma Agrária 

Durante os meses que passei em Fortaleza, desde 2015, ‘rara foi a vez’ em que terei 

faltado a esta ‘atividade sagrada’ (também em sentido literal): no primeiro sábado de 

cada mês, realiza-se – no pátio da casa de Frei Humberto14 (Fig. 1) – uma feirinha da 

reforma agrária, em que os resistentes que habitam os assentamentos do Movimento 

dos Sem Terra (MST) nas proximidades de Fortaleza se deslocam à capital, no sentido 

de vender seus produtos ‘orgânicos’ (Fig. 2), e confraternizar numa alegre FESTA 

político-cultural.  

 

 

Fig. 1 – Entrada para o recinto da Feirinha da Reforma Agrária 

 

Fig. 2 – Aspetos da feirinha 

                                                           
14

 Frei Humberto foi um frade de ascendência holandesa (1917-2004), que se distinguiu no Brasil como 
ativista a favor dos desprotegidos, especialmente em meio rural.  
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Obviamente que, a mim, me interessavam mais os aspetos culturais imateriais 

do que os relativos à clorofila, por mais pesticide-free que fossem os produtos criados 

pelo homem (e mulher) para seu alimento, com a ajuda imprescindível da fotossíntese.  

Uma das ações mais estimulantes, no domínio da cultura semi-imaterial15 , era 

a execução de naïves pinturas murais que palimpsestavam as paredes da casa 

pequena16, executadas por jovens do MST (no caso da Fig. 3, sem grande convicção).  

 

Fig. 3 – Mais uma pintura mural  

Uma outra empresa a que me dedicava com especial agrado era ajudar a 

montar uma banca   –  a banca do PLEBEU (Fig. 4) – destinada à venda de livros usados 

a custo simbólico. Esta banca era gerida com estrema proficiency por uma amiga 

minha – professora da UFC (Universidade Federal do Ceará) no Benfica –, que 

aconselhava este ou aquele livro, “pela pinta do freguês”.  

                                                           
15

 Porque havia que lutar contra a materialidade dos muros. 
16

 Em oposição ao tópico central da celebrada obra de Gilberto Freyre, aqui não havia qualquer tipo de 
polaridade entre o interior da casa e o pátio (que uma interpretação malévola podia assimilar à Senzala).   
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Fig. 4 – Montagem da banca do PLEBEU 

 

Por volta das onze da manhã, os experts 

preparavam o almocinho from scratch (Fig. 

5), cortando judiciosamente peças de carne 

para a barbecue. E isto sem prejuízo de outra 

vertente, mais virada para o estilo vegan, 

cujos representantes mais ‘fundamentalistas’ 

pensavam de si para si: pai, afasta de mim 

esse cálice, pai … (e eles é que se afastavam 

do pecado da carne, em sentido não 

figurativo). 

           Fig. 5 – Estripando os animais 

 Depois do almoço – em que cada um lavava o seu prato, o que me valeu ríspida 

reprimenda por parte de uma camarada mais preciosista –, aproximava-se o momento 

mais esperado por mim, quando os camaradas puxavam umas cadeiras e faziam um 

semicírculo. Então, a partir de um mote lançado por um (ou dois) ‘coordenador(es)’,  
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sentado(s)  numa ponta, começava a discussão de um tema qualquer (previamente 

fixado, mas cujas realizações – à maneira das funções aleatórias – eram inumeráveis). 

 No dia 10 de Novembro de 2018 (Fig. 6), após as eleições que tinham “entregue 

o país à extrema-direita”, o tema era inevitavelmente a resistência que era preciso 

desenvolver para afrontar o clou do golpe iniciado em 2016, com o impeachment de 

Dilma.  

 

Fig. 6 – Conversas pós-prandiais sobre política de resistência 

 Nesse dia, o meu caderninho ficou literalmente (em sentido literal) cheio de 

letras, frases e ‘pensamentos’ que a conversa me suscitava. Procurava na opinião dos 

outros um reforço das minhas próprias opiniões, 

sem que isso me preocupasse, porque havia 

sempre qualquer coisa que ficava mais clara na 

minha cabeça. Concretamente, num exemplo 

simples, era necessário deslocar para longe da 
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guerra cultural o centro de gravidade da nossa oposição a Bolsonaro, e iniciar uma 

guerrilha económica bottom-up, partindo precisamente dos movimentos sociais.                           

Fig. 7 – caderninho 

4. Lançamento da nova edição de “O OUTRO NORDESTE” 

Alertado pelo “Diário do Nordeste” de 19.11.2018, soube que deveria17 (?) ocorrer no 

dia seguinte, no Instituto do Ceará (Fig. 1), o lançamento da nova edição de um 

“clássico da nordestinidade”, O OUTRO NORDESTE, publicado em 1937 por  Djarcir 

Menezes. Nesta obra transparecia – segundo informações anteriormente recolhidas – 

um certo contraponto ao  a outro livro chamado ‘simplesmente “Nordeste”, de 

Gilberto Freyre, outro clássico, publicado no mesmo ano, e que tinha lido há pouco 

tempo com agradável surpresa, em face da ‘má fama’ que  bloqueava este autor, nas 

esquerdas portuguesas18. 

                                                           
17

 É sempre necessário confirmar, pelo telefone (ou presencialmente), as atividades que aparecem 
anunciadas em qualquer suporte, para evitar as ‘banhadas’ (que ocorrem em ¼ dos casos, em média, 
segundo ‘estudo estatístico’ empírico apoiado na minha praxis).   
18 Penso que a maioria dos seus críticos e dos seus amigalhaços (uns à esquerda e os outros à direita) 

nunca o tenha lido, mas sim, ouvido falar das suas visitas ao Portugal salazarista., embarcado deste 
modo na propaganda distorcida pelo Estado Novo sobre algum – não todo – luso-tropicalismo, para 
‘justificar’ a especificidade do ‘nosso’ colonialismo tardio.  
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Fig. 1 – Instituto do Ceará 

Cada vez gosto mais de chegar com antecedência ao locus onde irão realizar 

‘atividades’. De facto, é aliciante para mim – que já estive envolvido na preparação de 

dezenas de ‘atividades’ de um ou outro tipo –  ver como cada grupo, em países e 

circunstâncias diferentes, encara o stress que sempre (?) acompanha a preparação 

deste tipo de coisas. Desta vez, em que fui o primeiro a ‘assinar o ponto’19, o meu 

propósito era também apreciar o interior do Instituto do Ceará, um sobrado de 1887 

onde se encontra (escondido) importante acervo histórico referente à cultura (elitista) 

do Estado do Ceará, a partir dos finais do século XIX. Mostro na Fig. 2 uma composição 

de imagens que dão uma (palidíssima) ideia da ‘arquitetura de interiores’ aplicada no 

sobrado.  

                                                           
19

 Na maioria das instituições onde se realizam atividades gratuitas, os cidadãos são solicitados a deixar, 
num daqueles cadernos pautados A4 de capa dura, o nome o mail (talvez para efeitos ‘estatísticos’) 
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Fig. 2 – Salas no Instituto do Ceará (A – Antecâmera; B- sala de aula; C- sala de jantar) 

Passado o ‘quarto de hora académico’ (que, no Nordeste, sofre considerável 

dilatação temporal), surgiram três valets ‘fardados a rigor’ que indicaram o caminho 

para a ‘Sala de Atos’ – agradável, como se pode ver na Fig. 3 – a uma multidão que se 

encontrava à espera, num amplo terraço a apanhar fresco (e a ‘pôr a conversa em 

dia’).   
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Fig. 3 – Sala de Atos do Instituto do Ceará (segundo minha inspeção prévia) 

E então aconteceu um dos tais acidentes que resultam de uma má preparação 

deste tipo de coisas: os assistentes não cabiam – por pouco – na sala, mas a dignidade 

da cerimónia não permitia que nem uma só  pessoa se sentasse no chão (segundo me 

pareceu, dos zunzuns que me chegavam do conciliábulo entre os valets e uma espécie 

de comité executivo20).  

Fugindo ao dilema de Procrustes, foi então decidido ‘mandar preparar’ outra 

sala, maior e mais moderna (Fig. 4), que se encontrava num anexo ao sobrado (é fácil 

de imaginar as démarches necessárias para tal mudança).   

                                                           
20

 Cujos membros me faziam irresistivelmente lembrar os “barbas” (assim epitetados pelo General 
Delgado, quando se queria referir – já há mais de meio século –aos ‘nossos’ “Republicanos Históricos”.  
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Fig. 4 – Auditório onde acabou por se fazer o ‘lançamento’ do livro “O outro Nordeste” 

(segundo minha inspeção prévia) 

 

Um senhor pequenino e muito bem vestido (cujo nome não percebi, talvez por 

deficiências na aparelhagem acústica recentemente instalada) fez um ‘brilhante  

panegírico’ ao autor do livro (Fig. 5), exibindo toscamente o original de 1937, o qual –  

nas condições previstas para a sala da Fig. 3 – deveria ter passado de mão em mão 

(consegui fotografá-lo à posteriori – Fig. 4 – quando foi restituído à redoma onde 

estava exposto, já um bocado amachucado pelo nervosismo do apresentador, pouco 

habituado “à mudança” ).  

. 

Fig. 5 – Apresentador do livro 
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Fig. 6 – Original de 1937  

Obviamente que, entre a assistência, não se encontrava nenhuma ‘gostosa’21 

que pudesse alegrar um pouco o ambiente.  Visto isto e os factos (os factos eram a 

completa inaudibilidade da conversa do ‘apresentador’ da Fig. 5), decidi seguir à risca a 

norma e) do ponto 0. deste texto, e sair estrondosamente da sala.   

Como ainda não tinha comprado o livro que estava (?) a ser apresentado (e que 

seria posto à venda no fim da sessão, segundo informação prévia), continuei o meu 

passeio pelas infindáveis salas do Instituto do Ceará, acabando por encontrar um 

motivo de grande galhofa interior, quando deparei com o quadro da Fig. 7, onde se 

encontrava um pobre avatar da ‘gostosa’, que aqui dava pelo nome de (sic) ‘lustosa’ (e 

tive um irreprimível ataque de riso – desta feita exterior – , ao imaginar os atos de 

picante  lust a que ela se entregaria com os ‘barbas’, nas sessões privadas do Instituto).   

                                                           
21

 Segundo o conceito definido na nota de rodapé 6 do texto “O Garçon de olhos doces”. 
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Fig. 7 – A Acadêmica MARIA CLÉLIA LUSTOSA COSTA com ar malandro 

 

Terminada a sessão, fui para casa (de caderninho intacto) ler o exemplar da Fig, 

8, embrenhando-me no Nordeste literário, para esquecer aquele flop. Embora não 

tivesse a obre de Gilberto Freyre à mão, lembrava-me de muitas coisas, e pude 

comparar este Nordeste que tinha na mão com o do mestre (não há dúvida de que 

Gilberto Freyre, apesar de ter apenas mais sete anos do que Djacir Menezes, gozava já 

de uma certa celebridade:  tinha publicado “Casa Grande & Senzala” uns anos antes, e 

tinha estado na Universidade de Columbia a trabalhar com Franz Boas). 
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Fig. 8 – O livro lançado (?) no Instituto do Ceará 

 

O que sobrou em desconforto no lançamento de “O OUTRO NORDESTE” foi 

amplamente compensado pelo prazer da sua leitura.  De facto, Djacir Menezes traça 

um interessante panorama da região, centrando-se na zona interior, onde imperou – 

durante o Império e a monarquia – a ‘civilização do couro’ (aflorada já na nota de 

rodapé 10 deste texto), baseada na exploração pastoril em que as relações monetárias 

eram diminutas, e em que a auto-suficiência e autarcia prevaleciam a diferentes 

escalas (desde o indivíduo ao conjunto dos habitantes da região, passando pelo clã, a 

unidade social mais significativa). 
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O autor, adotando uma formulação dialética à la Hegel, com laivos de 

determinismo multi-linear positivista que roça o materialismo, consegue dotar-se de 

um ecletismo produtivo do ponto de vista científico, capaz de se sobrepor, em alguns 

pontos, a um certo lirismo conservador e descritivo de Freyre, cuja escrita é muito 

mais perfeita formalmente, embora menos fundamentada. De resto, as regiões 

focadas pelos dois estudiosos quase não se sobrepõem: enquanto Freyre estuda a 

região do litoral, mais a sul, baseada na escravatura que fazia mover os engenhos do 

açúcar22, Menezes dedica-se à região mais a norte e para o interior, onde prevalecia a 

pastorícia (com picos de lavra algodoeira).  Tracei, muito aproximadamente, na Fig. 9 

(contendo todos os Estados do Nordeste) as duas regiões at stake. 

 

Fig. 9 –  O nordeste de Djacir Menezes e o de Gilberto Freyre 
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 Pude ter uma palidíssima ideia do que seriam as condições de trabalho num engenho (ou usina) de 
açúcar quando visitei – tapando o nariz para mitigar o cheiro nauseabundo que envolvia o lugar (e seu 
entorno, com ao lançamento para um riacho das caldas enjoativamente melosas) – um desses postos de 
agonia híper-enjoativa, na ilha da Madeira, durante uma excursão do fim do liceu, em 1962 (ainda hoje,  
ao escrever esta nota, mais de meio século depois, sinto o odor asqueroso dos eflúvios da cana, melaço, 
raspadura, e todos os correlatos que me pouparam à diabetes ….) 
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 Menezes acentua um aspeto quase ausente na historiografia da região: a feroz 

resistência das tribos tupis à penetração do ‘homem branco’ no sertão: ”A 

extraordinária bravura desses íncolas, escrevendo as páginas mais sangrentas de 

resistência à colonização (…) exclui no quadro de indolência, amolecimento e 

degenerescência habitualmente traçado” (p. 137). Também o cangaço não podia faltar 

neste quadro do Nordeste: “pelas alturas de 1844 já há grupos armados com o titulo 

de cangaceiros, organizados pelos próprios fazendeiros para enfrentar os índios” (p. 

1222, negrito meu).  

 Menezes propõe numa maneira de fazer história que é extremamente 

moderna, tendo sido levada às suas últimas consequências há poucos anos pela 

associação EPHEMERA: as fontes vão muito para lá dos documentos clássicos, mesmo 

incluindo cartas, livros de viagem, diários, cadernos de campo, receituários de cozinha, 

letras de cantigas … No prefácio a esta edição de “O outro Nordeste”, refere-se que foi 

a partir de um ‘anúncio’ de 1870 a uma casa comercial do Cariri,  que Menezes pôde 

desenhar o perfil do típico comerciante bem estabelecido no sertão, que emitia a 

seguinte publicidade, numa época de ‘crise’ : “A minha casa ficará aberta até à 

extinção da cera de carnaúba23”( o que significava, naquele contexto, “até às galinhas 

terem dentes”, i.e., para sempre, independentemente das condições que 

aconselhavam o fecho da loja).  

 Tive oportunidade de praticar, como amador (e amante) da História24, este tipo 

de uso das fontes, ao deparar –  naquelas secções de efemérides dos jornais de 

província – o recorte da Fig. 10, que nos permite afirmar25 que, as late as 1948, o 

cangaço ainda existia (e ocupava fazendas).  Na verdade, o cangaço foi um fenómeno 

persistente e específico desta região, associado a um certo misticismo e à simpatia por 

                                                           
23

 A cera de carnaúba é uma cera das folhas da palmeira Copernicia prunifera, uma planta nativa do 
Brasil, que cresce somente nos estados do Ceará, Piauí, e Rio Grande do Norte

. 
Geralmente a cera é 

extraída na forma de flocos duros amarronzados (Wikipédia).  
24

 Na “Ideologia Alemã”, Marx teria escrito – e depois apagado –  a frase lapidar “Não conhecemos 
senão uma ciência, a ciência da história”. Se ele a apagou, acho que fez mal, porque além de ser vero, è 
ben trovato : hoje em dia, as ciências mais hard têm de atender ao  contexto HISTÓRICO onde estão 
emersas, para que os seus resultados possam ser falsificáveis.     
25

 Não será de esperar que um meio de comunicação de massas emita fake news na seção de 
efemérides (neste caso, o fact checking pode ter durado 70 anoa…).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copernicia_prunifera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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parte dos desprotegidos, que protegiam os rebeldes, vendo neles “uma luz de 

redenção”. 

  

          Fig. 10 – Recorte de “O POVO” de 23 de Novembro de 2018  

(notar o nome da fazenda assaltada, como sinal da difusão da carnaúba pela região) 

 

No clima (literal e figurativo) da Nordeste, o surgimento do fenómeno do 

cangaço não é nada de espantar. Se resultou – inicialmente – das lutas intestinas entre 

os clãs sertanejos, em que cada fazendeiro criava as suas próprias “forças armadas” 

para se defender dos (e atacar os) vizinhos, cedo se generalizou a toda a região, 

centrando-se na interface flutuante entre a zona açucareira litoral (mais escravocrata, 

e que está assinalada na Fig. 9 como tendo sido o foco de Gilberto Freyre) e a zona 

interior (mais livre, assinalada na Fig. 9 como objeto de estudo de Djacir Menezes). 

Poderá talvez dizer-se que a segunda zona – a frente movediça do pastoreio – servia 

um pouco de ‘cobertura à retaguarda’ para a região litoral, mais ‘nobre’, a do açúcar.  

Mas verificava-se inevitavelmente que o senhor do engenho, faustoso e privilegiado, 

acabava sempre por ludibriar os habitantes do interior, o que provocava neles uma 

revolta latente que podia pô-los ora na pele do jagunço, ora na de cangaceiro (aliás, 

estes dois termos eram perfeitamente intercambiáveis, como nos ensinou o Cinema 

Novo brasileiro).  
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O cangaço floresceu durante a República Velha (1889-1930), quando imperava 

o caciquismo eleitoral num regime institucional fictício aplicado a uma população 

desprovida de tudo. Neste período, destacou-se a dramatis persona de Lampião, que – 

mostrando como a miséria era subversiva – abalou os alicerces do poder instituído: “só 

o exército conseguiu calá-lo (fisicamente, já que a sua memória perdura no Brasil)”. 

5. Revisitando Jorge Amado 

Um dia, mais precisamente no dia 27 de outubro de 2018, ao tomar o Café da Manhã, 

vi no jornal, mais precisamente no “ Diário do Nordeste“ (Fig. 1) , que ia ser 

apresentada em Fortaleza uma performance (teatro + música + dança + circo) baseada 

em trechos de livros de Jorge Amado (o mais citado era “Velhos Marinheiros”, onde – 

na minha edição – está contido o histriónico “Capitão de Longo Curso”).   

 

Fig. 1 – Anúncio de um ‘espetáculo’ baseado na produção literária de Jorge Amado 

 

 Há muito tempo que não lia Jorge Amado, lera-o há um par de anos quando ele 

apagou do curriculum os “Subterrâneos da liberdade”, sob pretexto de que não “tinha 

qualidade estética”. Verifiquei que o pretexto era frouxo, e que – formalmente – esta 
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obra  era equivalente às outras do mesmo período. Fiquei um bocado incomodado por 

ele não ter assumido a verdadeira razão do repúdio do livro, uma ‘estória bem 

contada’ capaz de me prender a atenção. Só que ele queria livrar-se do eco das loas ao 

PCB que atravessavam cada página dos três volumes, e que eram ‘politicamente 

incorretas’ para a  conjuntura em que os intelectuais estavam a desligar-se do 

estalinismo (como alguma vez puderam estar ligados?), e a adotar posições menos 

cavernícolas.    

  Quanto aos outros livros de Jorge Amado, tinha-os devorado na primeira 

adolescência, durante as “Ferias da Gripe Asiática”, em que estive ‘retido no leito’ 

durante um mês, em finais dos anos 1950. Eram novidade para mim, com o seu estilo 

muito regionalista (de uma região que exercia em mim um certo fascínio), exibindo 

uma temática nova e apaixonante, com a qual tomava contato pela primeira vez. E era 

o apelo da interface terra/mar aquilo que mais me encantava, por exemplo em “Mar 

Morto” e “Capitães da Areia”. Quando penso nisso hoje, afiguram-se-me como uma 

espécie de topoi os elementos-base dos romances do baiano ambientados na 

plataforma continental e nas praias do Atlântico Sul:  as cantigas de marinheiro, a luz 

do mar, as estrelas feitas cachimbo, as longas despedidas das mulheres, um certo 

erotismo molhado (de água do mar, entenda-se).  Num pormenor que nunca esqueci, 

porque depois vim a encontrar uma coisa semelhante em Roger Vaillant26, é a maneira 

como Jorge Amado diferencia estruturalmente o passo bamboleante dos homens do 

mar, relativamente ao passo firme dos homens da terra.  

 Resolvi então dirigir-me ao Teatro da Caixa Cultural Fortaleza, disposto a 

afrontar criticamente o show. Foi-me obsequiado um bilhete no centro da primeira 

fila, já que era o primeiro a comprar bilhete (Fig. 3).  

                                                           
26

 Que dizia que sabia distinguir um homem de esquerda de um de direita, só pelo ‘andar’.  
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Fig. 3 – Teatro da Caixa Cultural e Bilhete A06 

Depois da leitura atenta da folha de sala (Fig. 4, com sublinhados e anotações), 

recostei-me na cadeira (incómoda) para apreciar ‘o roteiro e direção’ de Rosana 

Almeida, a líder da companhia (Fig. 5). 
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Fig. 3 – Folha de sala (frente e verso) 

 

Fig. 4 –Rosana Almeida, autora da adaptação 

 



 

32 
 

O ‘espetáculo’ correu nos conformes, nem bem nem mal, enquanto eu – com 

veia crítica nessa noite – ia rabiscando pertinente observações no meu caderninho 

(Fig. 5), mesmo na escuridão total (para não me esquecer da crítica, enquanto não 

reacendiam as luzes).  

 

Fig. 5 – Caderninho 

Como prometido no jornal, no fim do espetáculo, a ‘companhia’ apresentou-se 

perante os espetadores, para um ‘bate-papo’ sobre a apresentação (Fig, 6). Como eu 

não dissesse nada – estava nessa ocasião mais para escrever do que para falar –  

Rosana desceu do palco e saltou-me para o colo, exclamando: “quero ver suas notas, 

quero saber o que você achou do meu trabalho!”. Saltando do meu colo, obrigou-me a 

levantar da cadeira, e rebocou-me a braço firme para o palco. Sob aplausos pela minha 

‘participação’, tive de engendrar uma conversa sobre o texto, falando que “me parecia 

digno do grande Jorge Amado, e que nunca o esqueceria, blá, blá, blá … ”. De facto não 

estava a mentir descaradamente, já que Rosana tinha transposto para o espetáculo 

todos os vícios do baiano, o seu tom meloso, o ar dengoso das suas personagens, o 

choradinho sobre o grandioso povo do cais…. E isto em contraponto (artificioso) com 

algum ‘herói positivo’ herdado do realismo socialista, que aparecia para ‘levantava o 

astral’ aos leitores (ou, neste caso, ao público).  
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Fig. 6 – No fim do show, os atores submetem-se à crítica do público 

 


