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Cem anos 
de Agripino 
Grieco 
Ele manipulava a palavra e a ironia como 
seus ancestrais, garibaldinos, usavam a 
espingarda. Tornou-se o mais severo dos 

', críticos, mas, no fim da vida, podia 
l. justificar-se: "Só demoli mediocridades" 

\ 
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As trajetórias da vida e da arte de um francês que trocou o Sa
lon de Paris pelas matas brasileiras e as retratou como poucos. 

Em Campos 
um solar 

volta à vida 
Construído em 1843 pelo Barão do Muriaé, o 

Solar da Baronesa, em Campos, teve uma longa 
história de decadência. Agora volta aos 

tempos de fausto, ressuscitado pelo sonho sem 
fim do acadêmico Austregésilo de Ataíde. 
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o 1umin ense 
que remo~ elou 

• Rubens Falcão 
Escritor, ensaísta, ex-secretário de Educação 
do Estado do Rio. 

O ano de 1825 foi trágico para o 
Ceará, perseguido por uma das 
maiores secas de que há lembran
ça. ''Debaixo da candente abóba
da dum fomo'', no dizer de Guer
ra Junqueiro, a terra abrasada tes
temunhava, amargurada e impo
tente, o tremendo flagelo. Por to
da parte era a morte e a desolação, 
a tristeza e a dor. A fome, a sede e 
a peste, com o seu imenso cortejo de 
misérias, devastavam os rebanhos. 
Cadáveres de homens, mulheres e 
crianças juncavam as estradas, ofe
recendo o mais sinistro dos espetá
culos. E, como se tudo isso não bas
tasse para confranger os corações, no 
Campo da Pólvora, hoje Passeio Pú
blico , eram fuzilados o Padre Gon
çalo Inácio de Loyola Albuquerque 
Mororó, o Coronel João de Andra
de Pessoa Anta, o Major Luís Iná
cio de Azevedo e seus companhei
ros Francisco Miguel Pereira lbiapi
na e Feliciano José da Silva Carapi
nima. O crime desses patriotas foi 
haverem aderido ao sonho da Con
federação do Equador. A Comissão 
Militar, à frente o Tenente-Coronel 
Conrado Jacob de Niemeyer, os 
condenara à morte por enforcamen
to. Mas não houve quem se apre
sentasse para verdl.!_go. Nem mesmo 
entre os presidiários da cadeia pú
blica conseguira a famigerada Co
missão recrutar quem executasse a 
pena. Refere a História que o Pa
dre Mororó, homem de insólita bra
vura e extraordinário sangue-frio, 
não consentira lhe vedassem os 
olhos. Dirigindo-se aos seus algozes, 
bradara-lhes: "Camaradas, o alvo é 
~~t~;" e, l~vando a mão ao peito: 

Tuo certeuo, que não me detxe so
frer muito." 

ortale 
Nesse recuadp tempo, aportava a 

Fortaleza ANTONIO RODRIGUES 
FERREIRA, natural de Niterói, on
de nascera em 1801, segundo se de
duz de uma publicação de próprio 
punho em jornal da terra. Estava 
com 25 anos de idade. 

Que reação teria sido a sua em fa
ce daqueles graves e tristes aconte
cimentos? De que maneira teriam 
influído tais fatos no seu jovem es
pírito? O certo é que ali permane
ceu até o fim da sua vida, integra
do na comunhão cearense. Não há 
notícia de que houvesse algum dia 
tornado à terra de origem. O desti
no trabalhara para que elegesse For
taleza a sua segunda pátria, se, co
mo disse Gonçalves Dias, "a pátria 
é onde melhor a vida temos .. . ''. E 
foi, sem dúvida, o mais prestante 
dos seus cidadãos, com inexcedíveis 
qualidades de administrador e acri
solado sentimento do dever. Era res
peitado e admirado pela sua lealda
de ao partido caranguejo, a que se 
filiaria em luta com os chimangos. · 
A política era, então, diferente, 
os homens possuíam convicção, 
ainda não era conhecida a palavra 
barganha ... Aquele homem, que o 
Desembargador Paulino Nogueira 
definia como' 'feio, um pouco bai
xo, magro, moreno, narigudo, ca
belo quase à escovinha", que "tra
java mal e era inseparável de uma 
luneta de ouro, que não tirava do 
olho direito e o afeava ainda mais, 
um tanto fanhoso como Gambeta 
ou José de Alencar", exerceu in
fluência positiva na política da 
Província. 

Mas, que razão ou razões teriam 
levado FERREIRA a Fortaleza? Que 
motivo ou motivos tê-lo-iam feito 
deixar a terra-berço, o seu empre
go, embora modesto; de caixeiro 
numa farmácia da Corte? A Forta-

leza da época não superava, em 
adiantamento, a algumas povoações 
do interior da capitania: lcó, a sua 
capital econômica; Sobral, Araca
ti . .. População muito pobre, não 
iria além de dois mil habitantes; ca
sas desconfortáveis e baixas; ruas 
malcalçadas e tortas; "o povo, se
gundo Cruz Filho profundamente 
ignorante, vegetando numa vida de 
subserviência, inconsciente dos seus 
direitos e prerrogativas, sofria com 
submissão a tirania dos tempos''. 
Nada, pois, oferecia que pudesse 
atrair o interesse ou mesmo a curio
sidade do moço fluminense. Mas es
tava escrito que ele teria de partir, 
visto que ninguém foge ao seu des
tino .. . O proprietário da farmácia, 
um "exaltado liberal", com a dis
solução, em 1823, da Constituinte, 
começou a ser perseguido por cru
sa das suas idéias. E, como a corda 
estoura sempre do lado mais fraco, 
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o obscuro caixeiro, que nada tinha 
com a coisa, "é agarrado parare
cruta e recolhido à cadeia pública". 
Uma violência como outras muitas, 
um inocente punido sem culpa, 
uma vítima da prepotência e da ar
rogância de quem pode e manda ... 
Fale por mim, neste passo, o De
sembargador Paulino Nogueira, um 
dos fundadores do Instituto do Cea
rá e seu presidente em 1877: "Fe
lizmente a violência durou pouco. 
O general Catete, amigo do farma
cêutico; fê-lo evadir-se pela grade 
da prisão, tão magro ele era, e 
refugiar-se a bordo de um navio 
mercante que estava a largar para o 
Recife. O comandante, a quem o 
moço havia sido recomendado, 
recomendou-o também, por sua 
vez, ao negociante português da
quela praça, Manuel Gonçalves da 
Silva, que o acolheu benevolamente 
em sua casa. Por felicidade sua, 

Pnça do Ferreira 
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José do Barreto, peno de Macaé. As características geó
gráficas de acesso e respectivas distâncias entre estas 
localidades e o Rio de Janeiro, avaliadas hoje, mais 
de cem anos após Vinet as ter palmilhado, ·servem co
mo inquestionável confumação do empenho do ar
tista ern procurar o assunto de seu paisagismo em con
sonância com a natureza agreste e de cerro modo in
tocada pelas transformações das cidades em crescimen
to, para diante dela poder extrair a qualidade poética 
inerente ao motivo representado. Os trabalhos que 
produz nestes locais são notáveis, seguidamente apre
sentados às Exposições Gerais da Academia Imperial 
das Belas-Anes até 1876, ano em que fãleceu. Henrii 
Nicolas Vinet faleceu às 10 horas da manhã do dia 
15 de março de 1876, uma quana-feira, em sua resi
dência em Pendotiba, Niterói. A família publicou co
municado no jornal do Commercio do dia 17, assi
nado pela esposa, pelo filho e pelo cunhado Dr. Gus
tavo Lambere, tendo sido oficiada missa de sétimo dia 
em sua memória na Igreja de São João Batista. 

Do Rio de Janeiro já ftxara diversos aspectos, a 
panir de 1860: Santa Teresa, Laranjeiras, Gragoatá 
(em Niterói), vistas tomadas do Largo da Carioca e 
do Morro do Castelo, a entrada da barra, Botafogo 
e Copacabana. Sua pintura foi, sem sombra de dúvi
da, verdadeira novidade para o ambiente cultural e 
anístico da época. Nada havia, no Brasil do início da 
década de 60, que se assemelhasse sequer ao tipo de 
paisagismo praticado por Vinet. Os viajantes estran
geiros que por aqui estiveram desde os primeiros anos 
do oitocentos, anistas e naturalistas, caracterizaram 
suas obras pela explícita preocupação documentária, 
gerando frieza de interpretação e óbvio distanciamento 
cientiftcista. Johann Moritz Rugendas (1802-1858), al
go romântico, pode ter sido exceção neste particular, 
como Friedrich Hagedorn (1814-1889) o seria pela ru
deza simplória e expressiva da fatura. E todos eles, vo
luntariamente ou não, mantiveram bastante distân
cia do universo de poder e das formulações estéticas 
da Missão Anística Francesa e da Academia das Belas
Anes. Freqüentaram as exposições acadêmicas, quan
do o fizeram, como ato de curiosidade ou de gentile
za conesã, merecendo retribuição de igual teor. Pai
sagistas estrangeiros de passagem pelo Brasil 
interessaram-se tanto pela pompa formalista da Aca
demia quanto esta se interessou pela orgulhosa inde
pendência que eles cultivavam, ou seja, em ambos os 
casos mera indiferença recíproca e a tolerância provo
cada pelos sentimentos próprios de superioridade e 
auto-suficiência. 

Já os brasileiros voltados para o paisagismo neste 
período, como Agostinho José da Mota (1824-1878) 
e, antes dele, August Müller (1815-cerca 1883), tive
ram de subordinar-se aos exíguos limites impostos pe
los sucessores e epígonos da Missão, disso decorrendo 
inconstância da produção paisagística e uma total ca
rência de espontaneidade em sua prática. A situação 
de Henri Nicolas Vinet foi, ponanto, única. Não fez 
concessões em sua ane mas persistiu em integrar-se 
de algum modo ao ambiente cultural típico da me
trópole na qual se radicara: curiosamente, este com
ponamento híbrido, cujas implicações parecem con
signadas com clareza nos papéis desempenhados pe
las panes, foi viável e produtivo. O anista, a quem 
atraía o magistério e que pelo menos desde 1866 mi
nistrava aulas particulares em seu ateliê na Rua da Qui
tanda número 26, jamais esboçou a tentativa inad
missível e polêmica, nos termos da hierarquia estéti
ca dominante, de integrar o corpo docente da Acade
mia das Belas-Anes; a Instituição, por sua vez, não 
lhe negou acesso e premiação nas Exposições Gerais 
que promovia. Embora convicta e exclusivamente pai
sagista, Vinet foi admitido às exposições de 18601 1862 
(premiado com medalha de ouro), 1865 (agraciado 
com o hábito da Ordem da Rosa) a 1868, 1872, 1875 
e 1876. 

No ensino particular, associou-se durante 1 cur
to período ao pintor alemão Emil Bauch (1823-cerca 
1890), também paisagista, em 1869. Suas atividades· 
como professor terão obtido razoável sucesso, pois as 
manteria até 1875. Fez-se bastante conhecido no Rio 
de Janeiro, cultivando amplo círculo de amigos e ad
miradores, muitos dos quais comerci!lfites franceses ou · 
de ascendência francesa aqui estabelecidos. Destes,\o 
relojoeiro e ourives Pedro Simonard, proprietário de 
vários imóveis na cidade, foi o mais constante adqui- • 
rente de suas pinturas. Deve-se observar que Vinet não·. 

enfrentou grandes dillculdades no horizonte profis
sional de sua ane, pois signillcativa pane de sua pro
dução esteve desde logo incorporada às mais ilustres 
dentre as raóssimas coleções particulares à época exis
tentes no Rio de Janeiro. 

Sua carreira no Brasil foi, considerado o gênero 
de pintura que o interessava, no contexto cultural vi
gente, surpreendentemente bem-sucedida. Não foi 
possível ainda precisar o alcance especffico da influên
cia que poderá ter exercido sobre seus contemporâ
neos ou sobre as gerações que o sucederam; contudo, 
é conclusiva a intrigante hipótese de relacioná-la, em 
caráter potencial, com a atuação de uma paisagista da 
estatura de Johann Georg Gimm, situação que confi
gura dois diferentes sistemas de autonomia e intera
ção muito peculiares em nossa História da Ane. 

Não conhecemos, hoje, mais do que meia cen
tena de pinturas de legítima autoria de Henri Nico
las Vinet, sendo que bem menos da metade delas in
corporadas a coleções públicas oficiais. As coleções pri
vadas apresentam o maior contingente, em alguns ca
sos inacessível, da produção paisagista do artista. Mes
mo supondo um expressivo fator de dispersão de seus 
trabalhos, pode-se admitir que durante as quase duas 
décadas em que permaneceu entre nós jamais chegou 
a ser um artista prolffico. Deslocando-se sempre em 
busca dos trechos de paisagem mais singulares e iso
lados, não temendo distâncias ou deficiências de trans
pone e habitação, é natural que a própria exigência 
de seus propósitos anísticos impusesse limitações 
quantitativas declaradas. Ademais, a dedicação con
tinuada ao ensino criava atribuições inteiramente di
versas, pressupondo organização e disponibilidade de 
horários. Sua obra européia, a julgar pela panicipa
ção nas exposições de Salon em Paris entre 1841 e 
1849, e pelos trabalhos deste período que hoje conhe
cemos no Brasil, foi bastante reduzida. O mesmo se 
pode dizer quanto à obra brasileira, neste caso em ge
ral até mais ambiciosa em função dos formatos dos 
supones e da composição de vistas panorâmicas. No 
conjunto, uma obra quantitativamente pouco expres
siva se cotejada com os padrões que se tornariam co
muns na segunda metade do século XIX. 

Quando enfocamos, entretanto, sua venente 
qualitativa, ficam nítidas a extrema homogeneidade 
e a relevante imponância que possui. Efetivamente, 
até a década de 1880, não trabalhou no Brasil do oi
tocentos, permanentemente, um paisagista de obra 
tão notável quanto a de Henri Nicolas Vinet. Sob inú
meros aspectos foi um fume revolucionário em rela
ção à estética hegemônica que encontrara no Rio de 
Janeiro, muito embora sem pretender suscitar anta
gonismo ou conflito com o statu quo. Mas como dei
xar de reconhecer o valor profundamente progressista 
e provocador de um paisagismo que se propunha a 
interpretar espaço e atmosfera como ato destinado a 
dar forma concreta à verdade da Natureza? Não mais 
a estéril e afetada atitude de visar uma intrínseca cor
respondência entre os objetos míticos e alegóricos de 
uma cena, sua composição e a respectiva maneira de 
tratá-la; não mais um mero simbolismo do mundo ve
getal ou a contida e desambientada descrição botâni
ca; não mais uma espécie de fórmula pronta para ser 
aplicada à Natureza, tornando-a palco para a epopéia 
ou para a incessante narrativa dos temas bíblicos e da 
antigüidade greco-romanas: agora, em vez da paisa
gem imaginária, a paisagem do re~ e do cotidiano, 
na qual a idealização dos pastores arcádicos cede lugar 
às povoações de indivíduos caracterizados por seus pa
péis sociais e produtivos, fossem camponeses, senho
res ou escravos, mas antes de tudo homens em sua vi
tal relação com a única e principal protagonista das 
pinturas, a paisagem em sua poderosa simplicidade. 

A obra de Henri Nicolas Vinet, sobretudo pela 
contingência de sua ocorrência em momento históri
co e artístico muito singular em nossa evolução cultu
ral, encerra valores superlativos. Demanda, é claro, 
um nível de abordagem e análise extensivo e sólido, 
capaz enfun de situar de modo consciente as questões 
essenciais que pode nos sugerir em seu signillcado e 
em sua estrutura formal. A despeito de não ter sido 
ainda atingido tal objetivo, o que esperamos possa se 
dar em breve, pode ser talvez oponuno indicar alguns 
parâmetros relativos à definição preliminar da ques
tão, por intermédio da presente seqüência de anota
ções. 

Cascata da Tijuca, c. 1876. Óleo sobre tela colada em c:utão, Museu Nacion:ú de Bcl:zs Artes do Rio d'c 
janeiro. Foto de Raul lima. 
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Folclore Fluminense 

A festa de 
Nossa Se ora 

dos Remédios 
• Thereza Regina de Camargo Maia 
Membro do Instituto Histórico de Paraty e diretora do Museu Frei 
Galvão, em Guaratinguetá, SP. 

J á em 172 3, Frei Agostinho de Santa 
Maria registrava, em seu Santuário 
mariano e histórico, ' 'a milagrosa 
Imagem de Nossa Senhora dos 
Remédios da Villa de Paraty''. 

Orago da Igreja Matriz e Padroeira da cidade, 
Nossa Senhora dos Remédios tem sua festa 
realizada no dia 8 de setembro. Até alguns 
anos atrás, a organização dos festejos estava a 
cargo da Irmandade de Nossa Senhora dos 
Remédios , à qual penenciam "as pessoas de 
destaque da Vila". 
tanto a nomeação do festeiro como a 
prestação de contas da Irmandade eram feitas 
através da Câmara Municipal: " ... a 16 de 
junho de 1797, o Senado da Câmara deu 
beneplácito à nomeação do vereador Santos 
Dias para festeiro, nomeação feita pela 
Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios. 
Nesta mesma ocasião, a Câmara autorizou o 
festeiro a adquirir, na Província de São Paulo 
e Rio de Janeiro, cera em velas, incenso e 
pólvora para foguetes, pois os preços e a 
qualidade de tais artigos eram naquelas 
capitais muito mais baratos que os vendidos 
pelos negociantes paratienses''. Aliás, 
foguetes sempre foram de grande irnponância 
nas festividades religiosas. Réferindo-se ao seu 
uso no Brasil, escreveu Maria Graham, em 
1821, que "a despesa anual em foguetes e 
outros fogos é c;norme. Os usados no Brasil 
vêm todos das Indias Orientais e da China. 
Algumas vezes, quando os produtos 
manufaturados são aqui invendáveis, o 
comerciant;_e embarca-os em navio ponuguês 
que vai à India e obtém, em troca, foguetes 
que nunca deixam de dar lucro". Na Idade 
Média eram os foguetes usados para afugentar 
o demônio, passando depois à finalidade 
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precípua de avisar que há festa. Nossa 
Senhora dos Remédios de Paraty, como orago 
da cidade, tem até nossos dias a sua festa 
com muitos foguetes. 
Essa festa era feita pela Irmandade de Nossa 
Senhora dos Remédios, uma das mais ricas da 
cidade, não só devido às doações feitas pelos 
irmãos em testamentos e legados, como pelo 
grande número de alfaias e jóias da Santa. 
Hoje, entretanto, é programada pelo festeiro, 
escolhido com um ano de antecedência, que é 
auxiliado por devotos mais diretamente 
ligados à Matriz. 

Esquema da Festa 

Os festejos têm início com uma novena 
preparatória, missa solene no dia da festa, 
procissão, leilão de prendas e danças, tudo 
acompanhado de muito foguetório. 
A novena é realizada todas as noites, a panir 
de 30 de agosto, com a Imagem vindo 
diariamente de lugares diferentes, sempre 
acompanhada de devotos e do festeiro. 
Na igreja cantam a jaculatória seguinte que, 
segundo os mais velhos, vem do tempo de 
seus avós: 

Q ...... --L""'<<__, >M> 1""1 ..... I h 

Virgem dos Remédios 
Protetora Pia 
Vaiei-me compadecida 
Na última agonia 

Virgem dos Remédios 
Mãe Imaculada 
Sede Nosso Guia 
Na última jornada 

Virgem dos Remédios 
Nossa esperança 
Recebei minh' alma 
Na bem-aventurança 

Durante a novena são armadas, ao redor da 
Igreja Matriz, barraquinhas de comes e bebes 
e de venda de diversos anigos, aparecendo 
vendedores de ioiôs e de outros brinquedos 
de crianças. 
Para o leilão é erguido um palanque em 
frente à igreja, já ornamentada externamente 
com arcos de bambu, bandeirinhas e muitas 
lffi.m padas. 
As vésperas da festa, começam a chegar à 
cidade paratienses que vivem em outras 
localidades, parentes, amigos e turistas, 
confirmando-se que '' ... as festas 
... constituem centro de atração para o 
encontro de parentes, amigos e conhecidos ... 
e até de novos relacionamentos corri 
estranhos, que poderão colaborar com a 
comunidade''. 
No sábado à noite, após a novena, tem lugar 
o leilão de ~prendas, com dois ou três 
leiloei.J:.os. É um entretenimento que costuma 
ser muito concorrido, quando o tempo 
colabora. 
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Saltávamos a porteira do tem
po e nos estatelávamos no 
quintal, com a fúria de quem 

quisesse o céu. E depois de percor
ridas todas as trilhas, devorados os 
mapas tantas vezes sabidos, prová
vamos de novo a doce conquista das 
nêsperas e mangas do verão. Sacia
dos, naquele morno das tardes, gal
gávamos o ponto mais alto da chá
cara e lá de cima surpreendíamos a 
cidade molenga, dormindo, entor
pecida pela própria pequenez. 

De repente batíamos o olhar nas 
paredes amareladas da casa velha, 
em frente. E reaprendíamos o inte
rior da sala, enquanto nos escorre
gava pelo queixo abaixo o sumo ge
neroso da fruta. Adivinhávamos o 
retrato da mãe, pendido diante da 
janela que dava para a rua, o quar
to onde todos nascemos e ela mor
reu. Muitos anos depois era ainda 
tão incompreensível para nós esse 
contraste do nascer e morrer, como 
nos parecia indecifrável aquele olhar 
do retrato, ligeiramente estrábico, 
um rir davinciano de canto de bo
ca, a criança em seu colo. 

O quintal emendava no alto com 
a chácara do avô. Lembrávamos de
le, o rosto muito quadrado, o riso 
avaro mas as mãos generosas. Já não 
estava lá, e no entanto era como se 
o presentíssemos, na ternura da avó, 
as mesmas mãos crispadas pelo mes-

Perguntávamos uns aos outros 
porque nos deram outra casa e ou
tro quintal. A avó nos respondia 
que a mãe quisera assim, porque 
éramos pequeninos. E porque tam
bém éramos muitos, dividiram-nos 
no espaço e no tempo. De vez em 
quando nos visitávamos, mas éra
mos como desconhecidos . As visi
tas nos tiravam o prazer do quin
tal. Tínhamos de tomar banho mais 
cedo, como aos domingos, embora 
muitas vezes só chegassem à noiti
nha, desconfortáveis e sonolentos. 
E nos encarávamos, indiferentes e 
alheios, soturnamente vagos, diante 
da visão do quintal finalmente per
dido. Depois que passamos a viver 
na casa nova, diminuídos de quin
tais, descobrimos o quanto éramos 
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distantes e continuaríamos a ser. 
Como se a morte da mãe não fosse 
apenas aquela coisa ruim que nos 
separou, mas também aquela ain
da pior que de tempos em tempos 
nos reuma. 

Sabíamos o pai pelo retrato an
tigo. Não era muito: o rosto corta
do ao meio, efltre muitos chapéus, 
o fino aro dos óculos se destacando 
entre pessoas que nos seriam eter
namente desconhecidas, a fotogra
fia de um casamento antigo. A idéia 
desse pai de rosto pela metade era 
o segundo mistério. Certo lado da 
casa nova revelou-nos o pai, visto 
afinal sem muito medo. Vagabun
deávamos ali, afugentados do sol, 
e o adivinhávamos presente pelo 
contínuo baforar do ''Príncipe de 
Gales'', cujos restos recolhíamos, 
ávidos e aventureiros, saboreando
lhes o travo amargo e ruim. Um dia 
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fomos ver o avô, a boca morta es
boçando um tardio sorriso. Foi 
quando o pai nos surgiu de rosto in
teiro. Conservava os óculos de aros 
finos e aquele cheiro acre do fumo 
forte pelo qual tanto tempo depois 
ainda o identificávamos. Tudo 
quanto fora surpresa, espécie de se
gredo, finalmente se dissipava: o 
rosto do pai não se diferenciava 
muito daquele outro do avô, senão 
por estar v1vo. 

De outras vezes deixávamos cair 
pesadamente o corpo na macia som
bra das mangueiras, destemerosos 
de assustados carangos que nos 
olhavam. Vinha do alto, filtrado en
tre mangas vermelhas, um raio fone 
e bom que nos corria a pele e amor
nava lentamente, ao rodopio das 
nuvens embolotadas. Olhos fecha
dos, percebíamos a dança das luzes 
e sombras espalhadas entre os ga-

lhos e adormecíamos ali, o silêncio 
das horas talhado de vez em quan
do pelo correr dos carangos do ma
to. Havia a sensação de torpor, que 
nos grudava à terra. Certos aromas 
familiares, indecifrados, no ar pa
rado em volta, onde de vez em 
quando as folhas sacudiam nervo
sas. Quanto tempo? No suceder das 
cores da tarde que se recolhia vinha 
uma aragem branda que nos roça
va o corpo. Assim despertávamos, 
entre ameaças de noite, e fazíamos 
correndo o rumo do morro abaixo, 
até que outras cores e aromas nos 
devolviam a casa. Porque assim a 
sentíamos, grande e protetora, a 
desmentir nossa breve solidão nu
ma espécie de abraço e de aconche
go. Do alto, tínhamos da casa o 
contínuo fumegar da chaminé. To
do o resto se insinuava a partir da
quele fumo esvaindo entre as árvo
res. Mas de sabê-la assim, fumegan
te e viva, a casa nos parecia eterna·. 
Vivíamos a casa, de fora para den
tro: o quintal, a varanda, a mesa, 
o leito onde afinal depositávamos, 
tesouros de fábula, os sonhos e vi
sões do conquistador fatigado. 

Curioso que não notássemos o 
rio, distraídos, talvez, pelo grande 
do mar. Senhora de toda paisagem, 
a lagoa espregúiçava-se ao fundo, 
entre casuarinas que se dobravam 
'âo vento, ternas mas rebeldes. Nas 
noites intermináveis de tantos exí
lios podíamos finalmente pressen
tir o rio, começo de primavera, cor
rendo magro e verde entre as pedras 
surpreendidas pela súbita nudez. 
Sobre ele se debruçavam os salguei
ros, buscando ao fundo o roçar das 
águas. Seu contínuo correr, manso 
e lento, contorcido aqui e ali entre 
barrancos e ancoradouros, nos de
volvia a sensação de paz e sonolên
cia. Ali, entre bambus que nos pri
vavam do sol e árvores sedentas -
uma ou outra palmeira a contem-
plar altiva a paisagem purificada pe
lo silêncio - reencontrávamos o 
que fora nosso pequeno mundo, ou 
o que restara dele. 

E assim escalaríamos pela última 
vez a chácara, despida do pomar. Lá 
do alto já não havia necessidade do 
fumegar da chaminé para denun
oar a casa, porque a casa morrera. 
A cidade, como que despertada, 
movia-se ao longo das ruas repletas 
de gente e éasas nervosamente en
ftleiradas no descampado antigo. O 
chão da infância já não convidava 
ao sono. Tudo monotonamente 
sombreado pelo sépia dos álbuns de 
lembranças: o avô com seu riso mor
to, a mãe com seus olhos estrábicos, 
o pai de rosto partido, finos aros de 
ouro e seu ' 'Príncipe de Gales'' . A 
casa. Nem nêsperas, nem mangas, 
nem carangos. Só o verde correr do 
rio, já ausentes os bois, a água suja 
lambendo as costas dos velhos sal· 
gueiros que já lhe são indiferentes, 
encarquilhados cada vez mais, num 
estertor pacífico. 
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• Carlos Roberto Maciel Levy 
Crítico de ane, ex-diretor do Museu Antônio 
Parreiras, em Niterói 

Henri Nicolas Vinet nasceu em Paris, França, a 
9 de setembro de 1817. Seus pais, Henri Nicolas Vi
net e Madeleine Angelique Vinet, residiam à Rue du 
Mont-Parnasse número 8, no 11e. arrondissement da 
cidade, onde possivelmente dedicavam-se ao comér
cio. As fontes francesas de informação bibliográficas 
são em geral omissas a respeito da biografia do artis
ta, e a referência mais significativa quanto à sua ori
gem indica sumariamente a suposição de nascimento 
em Paris, " ... a Morainvillers par Poissy". Ignora-se 
o decurso de sua existência até o início da década de 
1840, cabendo ponanto estabelecer se dispôs ou não 
de formação educacional regular. Ceno é que em 1841 
participava do Salon em Paris, com uma pintura, 
''Vue de la fôret de Fontainebleau par une matinée 
d'octobre", permitindo assim admitir pelo menos 
duas possibilidades imediatas: que já possuía forma
ção artística satisfatória para ser aceito em imponan
te exposição coletiva e que por volta do ano anterior 
já praticava um paisagismo de feição naturalista, am
bientado ao ar livre numa região que motivara, como 
tema, também a Théodore Rousseau (1812-1867) e 
Jean-Baptiste-Camille Corot (1796-1875), entre ou
tros notáveis mestres franceses do gênero. 

Em 1843 e 1845 participou novamente da expo
sição, com uma paisagem em cada ano apenas. Neste 
período terá dado curso a intensa atividade, trabalhan
do nas proximidades de Paris e restringindo suas ex
cursões aos limites dos departamentos de Seine-et-Olse 
e Seine et-Marne, exceto por breve estada na Norman
dia. Em 1848, como resultado dos esforços dos anos 
anteriores,-apresentou ao Salon quatro paisagens, sen
do que uma delas, o estudo "Vue pri~ aux environs 
d'Enghlcn- Vallée de Montmorancy", fora execu
tada em 1843. Esta pintura, embora mutilada, está 
presentemente localizada no Brasil e atesta as quali-

~2 O pr~Io ~ 

Vista da entrada da Baía do Rio de janeiro tomada da Praia de Icaraí, em Niter6i, 1872. 
Óleo sobre madeira, 1Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Foco de Raul Lima. 

Um paisagista 
rancês no Brasil 

dades de formulação típicas da obra do artista cerca. 
de quinze anos antes de deixar a França. Vinet 
deslocou-se até as imediações de Le Havre antes de 
1849, dedicando-se persistentemente aos estudos no 
natural. Neste ano volta a participar do Salon, com 
duas paisagens. Só tornaria a fazê-lo, depois, em 1867, 
quando do Brasil enviou um único trabalho, ''Bana
nier aux environs do Rio de janeiro". 

Da vida do artista na França permanece também 
o enigma de sua formação artística, sobretudo quan
to às possíveis relações com Corot. Fontes bibliográfi
cas tradicionais brasileiras asseguram com insistência, 
de modo vago e destituído de referências formais, que 
teria sido aluno de Corot. Destas fontes, a mais anti
ga é o livro "Um Século de Pintura", de Laudelino 
Freire (1916), e pode-se aceitar que, salvo desconhe
cida menção anterior e mais completa, todas as de
mais a ela subseqüentes limitaram-se a repetir a cita
ção sem questioná-la. 

O conjunto de informações européias referentes 
a Corot, vasto e minucioso, preliminarmente não faz 
qualquer alusão ao nome de Henri Nicolas Vinet, res
tando contudo aprofundar ao longo do tempo exame 
específico a esse respeito. Porém, os roteiros percorri
dos pelo célebre paisagista em França, em especial seus 
constantes e periódicos deslocamentos para a Norman
dia, apresentam cena analogia com as escassas infor
mações até então determinadas quanto às excursões 
de Vinet em busca das regiões mais adequadas para 
a pintura ao ar livre. É fato evidente que sua obra acu
sa fone influência de uma modalidade de paisagis
mo entre naturalista e romântico bastante similar à 
tipologia da obra de Corot, notadamente se observar
mos elementos tais como a organização da composi
ção e o sistema de enquadramento dos trechos repre
sentados. 

A panir de Laudelino Freire, quase que a totali
dade de nossos historiadores de arte assinala como data 
da chegada de Vinet ao Brasil apenas o ano de 1858 
(Laudelino Freire em 1916, Adalbeno de Mattos em 
1922, Carlos Rubens em 1941,José Maria dos Reis Jú
nior em 1942, Robeno Pontual em 1969 e Quirino 
Campofiorito em 1983), com exceção de dois qué fo-. 
ram mais vagos apontando meados da década de 1850 
(José Robeno Teixeira Leite em 1979 e Mário Barata 
em 1983). A data precisa da chegada do artista ao Rio 
de Janeiro foi o dia 18 de julho de 1856, uma quarta
feira, vindo do Havre na galera francesa Victoria. Em 
sua companhia vieram a esposa Laura e o filho Ca
mile conforme registrado pelo jornal do Commercio 
(Movimento do Pono, 19 I 06 I 1856, p. 3 ). Curiosa
mente o primeiro sinal de suas atividades artísticas só 
surge quase três anos depois, com a inclusão de tra
balho de sua autoria na Exposição Geral de Belas-Anes 
de 1859, inaugurada em março. Neste particular a la
cuna pode ser explicada pelo fato de que a realização 
da mostra estava interrompida há sete anos, não obs
tante seja ainda singular que a pintura de Vinet en
tão apresentada penencesse a um colecionador parti
cular e houvesse sido executada na França cerca de ca
torze anos antes (''Vista da Normandia'', coleção J. G. 
Le Gros, número 88 do catálogo). 

Entre 1860 e 1865 realiza prolongadas incursões 
ao interior da então Província do Rio de Janeiro, es
colhendo como objetivo de suas viagens uma região 
de clima e paisagem invejáveis. Permanece por diver
sas vezes em Santa Maria Madalena, então distrito do 
atual município de Cantagalo, dirigindo-se sem ces
sar a localidades vizinhas como São Sebastião do Al
to, Taquaral, Córrego dos Índios, Ribeirão Vermelho 
e Pono Velho do Cunha. Percorre ainda as imedia
ções de Cachoeiras e Nova Friburgo, atingindo São 
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Prosseguindo com nossas 
consultas em fontes se
cundárias, na ''Enciclo
pédia Brasileira Globo'', 
edição de 1977, volume 
VI , Porto Alegre, torna
mos a achar no verbete 
estudado o seguinte:ja
cuecanga (corruptela 
brasileira) , enseada na 
costa do Estado do Rio 
de janeiro, município de 
Angra dos Reis, onde 
cjeságua o rio Camarim . 
E, para nós, o registro 
mais correto. 
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A Carta Náutica n? 
1. 6 21 do Ministério da 
Marinha, quando trata 
da parte leste da baía da 
Ilha Grande, assinalaja
cuecanga, o topônimo 
correto. 
O ''Pequeno Dicionário 
Brasileiro da Língua Por
tuguesa'', em edição da 
Empresa Abril Cultural, 

Rocha ter missa no oratório de seu sítio, emja
cuecanga, a partir de 25 de janeiro de 1841. 

Por Provisão episcopal datada de 22 de de
zembro de 1871, o Bispo do Rio de Janeiro con
cede licença à Dona Teresa Ferreira de Sampaio, 
viúva do Comendador Manoel Teixeira da Cu
nha, para celebração de missas np oratório de sua 
Fazenda na Freguesia da Santíssima Trindade de 
jacuecanga. (Livro 15 de Provisões para Missas, 
etc. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de 
Janeiro). 

Segundo os mestres da língua indígena, e 
nós estamos de pleno acordo, o correto éjacue
canga,substancivo composto de dois elementos, 
que quer dizer, segundo alguns estudiosos do 
idioma original do Brasil, cabeça de jacu. 

Mas não são acordes os tupinólogos, os di
cionaristas, os historiadores, geógrafos e 
cartógrafos. 

Henrique Fontes no seu ''O Irmão Joaquim 
- O Vicente de Paulo Brasileiro'' , edição de 
1958, da Imprensa Oficial do Estado de Santa Ca
tarina, às páginas 87 I 106, cita sempre ''Casa Pia 
da Santíssima Trindade dejacuecanga ", inserin
do na referida obra um fac-símile da primeira pá
gina do Regulamento da citada Instituição, no 
qual se vê nitidamente escrita a palavra 
Jacuecanga. 

No ''Dicionário Prático Ilustrado'' de Jay
me de Seguier, edição Leio & Irmãos, Porto, Por
tugal, 1947, aparecejacuacanga, palavra compos
ta, ligada por hífen, mas com a significação de 
gênero de borragíneas do Brasil. Nome vulgar de 
uma serpente do Brasil. . 

Já no "Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa'', 1 ~edição, Bloch Editores S/ A pa
ra a Academia Brasileira de Letras, 1981, acha
mos jacuacanga, jacuecanga e jacuecanguense, 
este adjetivando o natural de jacuecanga. 

jacuecanga é como consta no respectivo ver
bete do "Dicjonário Enciclopédico Brasileiro Ilus
trado'', de Alvaro Magalhães e outros, volume 
II, 4~ edição, Editora Globo, Porto Alegre, 1954, 
que registra:jacuecanga, corruptela brasileira. En
seada nas costas do município de Angra dos Reis. 

-
no ano de 1971, contém o verbete, porém, com 
significado e grafia diferentes:jacucanga, que sig
nifica planta da família dos borragíneos (Helio 
tropium Indicum). 

Da mesma maneira consta à folha 669 do 
II volume do ''Pequeno Dicionário Brasileiro da 
Língua Portuguesa'', organizado por Hildebrando 
de Lima e Gustavo Barroso, revisto por Manoel 
Bandeira e José Batista da Luz, 1944, 5~ Edição. 
Livraria Civilização Brasileira S/ A. Rio de Janeiro. 

Pesquisando nos documentos do Arquivo 
Paroquial, na igreja Matriz da antiga Paróquia 
da Santíssima Trindade dejacuecanga, ex-de Nos
sa Senhora das Dores, nos livros mais antigos de 
assentamentos de casamentos, nascimentos e óbi
tos, neles encontramos quase sempre jacuecan
ga, inclusive em seus termos de abertura e 
encerramento. 

O mesmo acontece nos papéis e mais docu
mentos do Arquivo do Cartório do Juízo de Paz 
do terceiro distrito do Município de Angra dos 
Reis, cuja sede é, atualmente, na Vila de 
Monsuaba. 

Destarte, são os documentos existentes nos 
cartórios eclesial e judicial que nos provam e com
provam, sobejamente, solidificando esta nossa te
se, de que o topônimo éjacuecanga. 

O "Pequeno Vocabulário Tupi-Português", 
do Padre A. Lemos Barbosa, editado em 3~ edi
ção pela Livraria São José, do Rio de Janeiro, no 
ano de 1967, à página 73, dájacuacanga- va
riedade de cana do mato. 

Também o ''Dicionário da Língua Tupi'' de 
Gonçalves Dias, edição da Livraria São José, Rio 
de Janeiro, 1970, páginas 13 e 35, respectivamen
te, consigna da mesma forma. 

O Professor da Universidade de São Paulo, 
Francisco da Silveira Bueno, no seu ''Tupi
Guarani-Português" (2~ edição, revista e aumen
tada, lançado pela Editora Gráfica Nagi, Ltda., 
São Paulo, 1983), no qual vem uma reprodução 
da 1~ edição do "Dicionário da Língua Tupi", 
editado por Lipsia, F. A. Brockhaus, em 1858, 
nos mostra na dita reprodução, à página 527, o 
seguinte versículo:- jacuacanga, nome de uma 

baía no Rio de Janeiro. De jacuacanga, planta 
borragínea (Tiarideum indicum), significando a 
cabeça do jacu. 

Uma raridade bibliográfica, apesar de edi
tada há apenas 35 anos. "O Tupi, na Geografia 
Fluminense'', de Pedro Guedes Alcoforado, pu
blicado em 1 ~ e única edição, do jornal "A Pa
lavra", de Niterói, em 1950, também registra à 
página 124,jacuecanga como uma corruptela de 
jacu-y-canga que, segundo o autor, quer dizer: 
pequena entrada d'água que se parece com a ca
beça de um jacu. 

O Padre Lemos Barbosa num trabalho de sua 
lavra nos afirma: Mas mesmo dentro do domí
nio do dialeto tupi, havia alguns matizes, sobre
tudo no campo da fonologia, os "tupis" de São 
Vicente, de um modo particular, distanciavam
se um tanto dos tupinambás, terminós, tupini
quins, potiguaras, etc. 

Pela observação e estudo do Padre Lemos 
Barbosa, até entre os próprios grupos havia dife
rentes pronúncias; daí, quem sabe,jacuecanga, 
jacuacanga, etc. 

Perseguindo a palavra em sua origem vocal 
hoje colhida, estudada e dicionarizada, temos no 
''Dicionário Tupi-Português e Português-Tupi'', 
de Otaviano Melo, edição Polco Masucci, São Pau
lo, 1967 a expressão que nos aparece com duas 
palavras distintas jacu e acanga, traduzidas, lite
ralmente, como cabeça de jacu. 

Voltando aos primórdios do século, vimos 
que o oficial era mesmo 'Jacuecanga ", pois, se
gundo o Decreto Provincial n? 764, de 10 de se
tembro de 1856, assinado pelo Vice-Presidente 
da Velha Província, Antônio Nicolau Tolentino, 
foi criada a Paróquia de Nossa Senhora das Do
res de jacuecanga, e, pelo Decreto n? 1974, de 
10 de dezembro do então Presidente da Provín
cia Fluminense José Maria da Silva Paranhos, foi 
modificado o território da Freguesia, passando a 
invocação para Santíssima Trindade dejacuecan
ga, sendo, com o advento da República, trans
formado o território no terceiro distrito do Mu
nicípio, com sede emjacuecanga. 

Também no édito de criação da Paróquia, 
ficou determinado que, enquanto não se cons
truía um prédio próprio, serviria de igreja Ma
triz a capela da Casa Pia da Santíssima Tnndade 
de Jacuecanga. 

A extinta Repartição Geral dos Telégrafos e 
mais tarde a também hoje extinta Repartição Ge
ral dos Correios tiveram um posto em jacuecanga. 

Na Secretaria Municipal de Fazenda, na se
ção de Cadastro, também lá está, desde os tem
pos em que Angra dos Reis era governada pelo 
Senado da Câmara, em todos os documentos e 
lançamentos, jacuecanga, desde os mais remotos 
tempos até a atualidade. 

O mapa territorial do Estado do Rio de Ja
neiro, feito em 1978, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) raostra também 
jacuecanga. 

Assim e por estas razões somos obrigados a 
aceitar, convictamente, o nome Jacuecanga, co
mo o correto para a denQIDinaç:io do topônimo, 
embora seja uma corruptela, hoje consagrada pelo 
uso desde os primórdios do século passado, ofi
cialmente e talvez pelos índios habitantes do lu
gar desde os mais remotos tempos, salvo melh~r 
estudo e apresentação de provas ma1s 
convincentes. 

Oprelq; .. 7 . . . 
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Em Portugal, 
onde faria. 

sucesso, 
Agripino 

encontrou uma. 
pausa. para. 

deixar-se 
fotogra.far 

na. Casa. 
Soucasa.ux. 

A foto é 
de 1952 

~ 
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• Geraldo Bezerra de Menezes 
Escritor e acadêmico, fi& •a I do Conselho Federal de Cultura 

Da raça de Chanfort e Rivarol, de Sheridan e Shaw, 
ou dos nossos Gregório de Matos e Martins Francisco, Emí
lio de Menezes e Carlos de I.aet, eis Agripino Grieco. O Brasil 
bem o conhece. Seus epigramas correm à solta. Impeniten
te gozador de acadêmicos e academias, infenso a ambos, 
adora provocá-los. 

Fez da Casa de Machado de Assis um dos seus pratos 
prediletos: "cabeça de turco", na expressão deJosué Mon
tello (''Jornal do Brasil", Rio de Janeiro, 28-XII-1962); "pe
dra de bater roupa'', consoante Mrânio Peixoto (Humor 
- S. Paulo, 1936, págs. 284-286); ou sua bêtc noite, con
forme Ivan Lins ("O Estado de São Paulo", 14-X-1973.) 

É o feliz catador de Pérolas (Rio, 1937) e amontoador 
dos Disparates de todos nós (2 volumes, Rio, 1968). 

Da primeira fase (1910-1923), encerrando-a, o seu ter
ceiro livro, eriçado de asperezas, Fetiches c Fantoches (Rio, 
1923). Falta-lhe, ainda, sobriedade nas expressões e nas ima
gens. Quanto ao mais, não há exigir comedimento num tra
balho arrasador pelo próprio título. 

Neste país de elogio fácil, conquista a !áurea de antro
pófago de medalhões, cartasco de Carcaças Gloriosas ( 1 ~ ed., 
Rio, 1937); (2~ ed., revista, 1956), em que se demasia no 
uso do estilete como instrumento de crítica literária. 

Tenaz caçador de Caçadores de Símbolos (Rio, 1923), 
transfigurou-se, por último,- e quem diria?- num de
vorador de condecorações: de Portugal, da Espanha, da Itália 
dos seus ancestrais , estremecida e decantada. 

Revela-se o irreverente avaliador do demérito literário 
pelo molde matemático- Zeros à Esquerda (Rio, 1947). 

Não lhe move, ao prosador de Vivos c Mortos , o in
tento de destruir os literatos da grande taba nacional. Os 
estrangeiros são igualmente aquinhoados com suas críticas 
e não escapam ao chumaço de sua ironia. 

Com ''gargalhada de fauno'', Camilo Castelo Branco 
- a piada é de Grieco - "servia salada de urtigas aos 
patriotas" . 

O nosso patrício não o perde de vista. Classifica-o de 
"fabricante de pilhérias e não propriamente humorista; seu 
sarcasmo é em geral esmurrante, esbofeteante". E conclui, 
com acenruada injustiça: "Nele, o panfletário acaba sem
pre devorando o romancista" . A ser assim, não teria senti
do este outro juízo do ensaísta de Estrangeiros: "As pági
nas do Amor de Perdição foram molhadas de lágrimas por 
todas as adolescentes líricas de Lisboa". 

Fato surpreendente! Antônio Feliciano de Castilho, 
' 'que não sabia um vocábulo em alemão, traduziu o Faus
to de Goethe" . 

8 Oprelo 
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Irreverente como um "mestre da irreverência", satiri
za a vaidade do criador de Cândida, em comentário nada 
cândido: ''Shaw deve ter muita pena dos surdos porque não 
podem ouvi-lo no teatro" . 

Em tom naturalíssimo, reporta-se à ''fábrica de roman
ces de Alexandre Dumas & Cia.'' 

Nos irmãos Goncourt, descobre, "a par do grande ta
lento, a união de duas vaidades, de dois rancores" . 

Em começo, Alfred de Musset incensou Victor Hugo 
e acabou dando com o runôulo na cabeça do ídolo. 

Visita em Florença a Galleria degli Uffici e realça a vi
vacidade do pintor Piero de la Francesca: ''Sendo o duque 
de Urbino caolho, retratou-o de perftl.". 

Alude a Trombetti, filólogo italiano: "Morreu afoga
do, porque, sentindo-se ir ao fundo, não atinou de pronto 
com a língua em que devia pedir socorro''. 

Ao pontificar sobre Gabriel d 'Annunzio, das maiores 
admirações de sua vida, ainda assim, destaca-lhe o "cabo
tinismo delirante", para proclamá-lo "um dos supremos 
cabo tinos do século" . 

O homem faz rir meio mundo. Lendo-lhe um dos ar
tigos, Monteiro Lobato riu-se, "tão gargalhadamente", a 
frase é do mestre de Urupês, que sua mulher "veio ver o 
que era" (Carta - "O Cruzeiro", Rio, 24-IV-1954). 

Espécie de radar do terra a terra, do insípido, do soní
fero, do indigesto, da chulice, do pernosticismo, do imper
meável, da parvoíce, da usurpação literária. Sem embargo, 
admito, com Gilberto Freire, que, em sua presença na lite
ratura nacional, Grieco tenha cometido excessos ou exage
rados ataques a personalidades vitoriosas ("O Cruzeiro", 
7-VI-1958). Creio mesmo, com Tristão de Ataíde, que 
"muita paixão e muita injustiça se insinuem por suas pági
nas vibrantes e cheias de cor" ("O Jornal", Rio, 
17-IX-1922). Note-se: foi o vigoroso pensador quem o con
duziu à crítica literária, convidando-o para substituí-lo nas 
colunas de "O Jornal" e formou com ele e Artur Mota os 
nomes, por largo tempo, mais em evidência neste campo 
de atividade cultural. 

Seja como for, Agripino não é somente isto: "crítico 
humorista, de humor canibal, com homens de letras chico
teadas, e expostos no pelourinho, à irrisão das turbas" (Afrâ
nio Peixoto, ob. cit.); "crítico que tem vitríolo no tinteiro 
e um ninho de serpentes na máquina de escrever'' Gosé 
Amádio- "O Cruzeiro", Rio, 12-III-1960); "o mais sar
cástico dos nossos críticos de todos os tempos" Goaquim Ri· 
beiro- "Bol. de Ariel", Rio, março-1936); "analista que 
se compraz no bisturi" (Tristão de Ataíde- " O Jornal", 
17-IX-1922); "implacável promotor do tribunal das letra.S" 
Gosué Montello - ''Jornal do Brasil'', 30-III-1956); ''tri
turador de reputações literárias" Gosé Cândido de Carva
lho- "O Cruzeiro, Rio, 30-V-1959); "saneador das ipuei
ras malarígenas de nossa baixada intelectual", "magistral 
lavador de cascalho'' (Agripa Vasconcelos- ''Estado de Mi-
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·nas", B. Horizonte, 13-11-1949); "hábil furador de balões 
da prosápia indígena'' (Vicente Licínio Cardoso- ''O Jor
nal", Rio); "esfrangalhador de burrices" (Monteiro Loba
to- "O Cruzeiro", Rio 24-IV-1954); "terrível massacra
dor de mediocridades" Gosé Lins do Rego- "Tribuna da 
Imprensa", Rio, 6-IV-1957); "alegre demônio da sátira" 
Gaime de Barros- Espelho dos Livros- Rio, 1936); "cin
turão de ouro da maledicência'' (Eduardo Friero - Belo 
Horizonte, 1941); "diabo jovial" (Queiroz Junior- Rio, 
1957); ''Rivarol dos trópicos'' (Newton Sampaio- ''Diá
rio de Notícias", Rio); "D'Artagnan do epigrama" (Álva
ro Sundfeld - "Boletim de Ariel", Rio, jan - 1939). 

Aí está, num julgamento corrente, incontroverso, a con
sagração de Grieco - crítico da carta branca, gênio 
destruidor. 

Espírito singularíssimo. Seus imitadores que se com
prazam com o título de estagiários ou "caronas" de Agri
pino, o último criação de Guilherme de Figueiredo. 

Não há martelar sobre um ponto apenas no exame da 
vida e obra do crítico emérito, que não tem só aquele tra
ço, aquela feição, aquele gênio. Cumpre vê-lo de corpo in
teiro, na integridade de sua obra: na sua erudição, nas suas 
idéias, nos seus lampejos nas suas imagens, na sua argúcia, 
no seu lirismo, na vivacidade e penetração do seu espírito, 
na leveza do seu estilo, na sua força criadora; enfim, na po-
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sição irrecusável de um dos melhores e mais categorizados 
escritores da língua portuguesa. 

Torno a dizer, Agripino não é exclusivamente o mes
tre do destampatório, o herói truanesco, que amedronta nos
sos intelectuais. Expostos às suas irresistíveis diatribes, "mui
tos passam perto dele pisando leve e a fugir, como quem 
se afasta de uma suçuarana que se encontra dormindo" 
(Agripa de Vasconcelos, ob. cit.) . 

Agripino Grieco é o jovem poeta de Âncoms (Rio, 1910) 
e o contista imberbe de Estátuas Mutiladas (Rio, 1913 ), li
vros influenciados por Bilac, o primeiro; o último, por 
D' Anunzio. Despede-se de tais gêneros com as palavras má
gicas de Poe: "never more". Troca-os, pàra desgraça de mui
tos, pela crítica literária. 

Seu livro de versos conquista menção honrosa da Aca
demia Brasileira, com a manifestação favorável de José Ve
ríssimo, AraripeJúnior e Raimundo Corrêa, integrantes da 
Comissão. 

Embora assinalasse "algumas imperfeições de princi
piante'', realmente encontradiças, Medeiros e Albuquerque 
reconhece que há, em Ànforas, "boas composições" . E vê, 
por elas, -textualmente- "que o autor deste livro é um 
poeta" ("A Notícia"- Rio, 10-l-1910). 

AraripeJunior, que o precede com José VertsSimo e Síl
vio Romero na Crítica das letras nacionais, aplaude o estrean
te, a quem apregoa "milionário de extremos líricos". Dis
se do poeta que sentira "um caudal de aromas inc:.briando 
a sua mocidade'', faltando-lhe, talvez por isso, ''sobrieda
de no emprego das imagens" ("Jornal do Commercio" -
Rio, 10-11-1911). 

Com ares de crítico, numa crônica de 1910, confessa 
Oliveira Viana "intensa admiração" pelo livro, "revelação 
de uma estesia rara": "Chego, às vezes, lendo-lhe os ver
sos, a sorrir, encantado" . Sem embargo, percebe, na lira 
do adolescente, dando as mãos a AraripeJúnior, "os sobre
excessos de sua fantasia". 

Alcindo Guanabara brinda, com simpatia, os contos 
de Grieco. Com precisão incomum, acerta no vaticínio: ''Es
te "novo" virá a ser um velho escritor: conhece bem a lín
gua, dispõe de um vocabulário rico e abundante, tem vi
gor, tem brilho, tem colorido" ("A Imprensa", Rio, 1913). 

Hoje, quando os nossos teatrólogos, romancistas , con
tistas e até sociólogos, inflando-se de "realistas" , de fideli
dade à ''linguagem popular'', tirnbram em ''valorizar'' seus 
escritos com expressões grosseiras, desregradas , baixas, in
decorosas, é oportuno destacar outra consideração do acla
mado jornalista. Sublinha que as páginas de Estátuas Mu
tiladas refletem amor vivo e palpitante, para louvar o con
tcur pelo modo de tratar o tema: ''Desapareceu toda aque
la rudeza de cena e de palavra, que, a pretexto de docu
mentar a descrição, colocava as obras nos catálogos de 
pornografia'' . 

Escreve livros em que, menos extremado que nos pri
meiros , mistura azedume e simpatia, caricatura e crítica li
terária. Três deles, mais especificamente. 

Primeiro, a coletânea magnífica, riquíssima em pági
nas de saudade e ternura: Vivos c Mortos (1 ~ ed., Rio, 1931; 
2~ ed., rev., 1947). Situa-os no mundo dos escritores, ''onde 
uns deixaram de ser e outros não chegaram a ser''. Os vi
vos, "mais mortos do que vivos"; os mortos, "mais vivos 
do que mortos'' . 

Em seguida, destaco as páginas de estímulo à Gente 
Nova do Brasil (P ed., Rio, 1935; 2~ ed., rev., 1948), si-
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nopse, com as alfinetadas habituais, de "todo o movimen
to literário que se produz entre os anos de 1931 e 1932". 

Por último, no mesmo tom, mescla de compreensão 
e irreverência, analisa a obra de Amigos c Inimigos doBra
sil (Rio, 1954). 

São notáveis suas monografias- meditadas, constru
tivas, de amplo descortínio e revisão crítica, - dedicadas 
à Evolução da Prosa Brasileira (1~ ed., Rio, 1933); 2~ ed., 
1947); e à Evolução da Poesia Brasi1cira (1. • ed., Rio, 
19= +; 2.• ed., 1944; 3.• ed., rev., 1947). 

Esbate sombras, limpa sepulcros, equaciona méritos, 
para assegurar O Sol dos Mortos (Rio, 1957). 

Cultura vastíssima, esmera-se em dar-nos um livros de 
primeira ordem, erudito, penetrante, de crítica literária a 
Estrangeiros (P ed., Rio, 1935; 2. • ed., 1947), 
familiarizando-nos com os maiores nomes da literatura 
universal). 

Guardando a mesma altitude, detém-se nas Recorda
ções de um Mundo Perdido (Rio, 1955). 

Machado de A~is (1~ ed., Rio, 1959; 2~ ed., 1960), 
obra de investigação e crítica, provoca celeuma, e grande. 
Sob este aspecto, comparam-na à Cidade Maravilhosa, de 
Graça Aranha. 

Até então, o escritor de Quincas Borba permanecia 
inexpugnável, vitoriosamente tranqüilo, fundido em bronze, 
semidivino, refastelado em sua cadeira, à frente do Petit 
Trianon. "Dormia em paz no fundo de sua glória", di-lo, 
com ênfase, o acadêmico Adonias Filho ("Leitura", Rio 
1959). Grieco tem ogeriza, sempre teve, por esta posição 
aquinhoada, invicta, triunfalista, de patrono augusto ou 
'' tdolo Lambido' ', para usar significativa expressão de Me
notti dei Picchia. E não respeita, digamos a verdade, o ve
nerando romancista de Memorial de Aires. 

Para sentir-lhe o pulso? Para derrubá-lo? 
Uma coisa é certa: jamais lhe passara pela cabeça sus

tentar, em matéria literária, a primazia do Méier sobre o 
Cosme Velho. 

O livro encontra reação mais forte nos "machadóla
tras", os tais que "quase o espatifam a golpes de turíbu
lo''. O autor urde o termo para desancar o séquito de lou
vaminheiros, contrários à mínima restrição aos méritos e à 
fama do autor de Dom Casmurro. 

Estranho que Agripino, homem terno, de afeições pro
fundas, tenha sido sempre assim, paradoxalmente hostil às 
afeições sem limites. Satiriza as "viúvas de Capistrano" . 
Rebela-se contra os membros da Sociedade dos Amigos de 
Felipe de Oliveira, o poeta de Lanterna Verde. Eram vinte 
ou vinte e cinco ... , escreve Marques Rabelo, que registra 
a piada cortante: ''Para amigos são muitos. Para admirado
res são poucos" ("Última Hora", Rio, 23/25-X-1957). 

Justifica-se no intróito: ''Se eu odeio a machadolatria 
desinteressada ou profissional, sou um admirador veemen
te de Machado'' . Contudo, a abertura pressagiava bom tem-

Agripino visto por Alvarus 

O italiano Pascoal 
Grieco, que Agripino 

dizia ter idéias avançadas 
e revolucionária leitura, 
anunciava em jornais da 
época sua Alfaiataria e 
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po, e nao tempestade. A seguir, realça, como a demonstrar 
que se propõe a redigir páginas de elogio e defesa: ''Litera
to dos maiores, resiste ele a todas as pequenas objeções que 
lhe façam" . 

Sou franco, este tópico, evidentemente calculado, eu 
o vinculei a outro, algo contraditório: ''Admiro-o resmun
gando contra a minha admiração''. Preveniram-me, as duas 
passagens, contra as intenções do autor. Na primeira, está 
implícita a indagação: Triunfador de "pequenas objeções", 
suportará o mestre de Brás Cubas a crítica ampla, meticu
losa, documentada, séria, profunda? Decididamente, o en
saísta colocara a pergunta no ar, desafiando o leitor a 
respondê-la, conhecidas as suas páginas. 

Sente, quem o lê, a independência, a rebeldia, o rigor 
dos juízos críticos, alguns alicerçados num áspero confron
to; perturba-se com a acidez e audácia de certos conceitos, 
de que é exemplo esta afirmação destravada: "As Memó
rias Póstumas de Brás Cubas são um mosaico de muitos au
tores e no qual o menos autor é o autor brasileiro" . 

Muma no mesmo tom icon~asta: Seus trabalhos não 
repercutiriam no exterior, porque o "lembrando Merimée e 
Stendhal, não excedem Stendhal e Merimée". 

Agripino cai de machado sobre Machado, é o mesmo 
que dizer, atira-se, com inexoráveis golpes, -tolerem a ima
gem vulgarizada - contra "a árvore que se fez floresta" 
na literatura brasileira. 

A esta fúria, a tais requintes, não se submetem os sim-
ples admiradores e muito menos os "machadólatras", que, 
inervados, interrompem a leitura, rasgam o ensaio detestá-
vel, descompondo e mandando às favas o foliculário atrevi-
do. Só às favas? Ouço a pergunta mordaz de Agripino. Pen-
sam até em responsabilizá-lo por novum crimcm, que os 
códigos omitem, espécie, digamo-lo assim, de navalhismo 11111...... 
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Nem Machado teve 
o direito de pecar. 

Agripino não 
perdoaria seus 

''fantasmas 
descarnados ' ' 

Grieco analisa, ex-professo, e com vagar, obra por obra, 
toda produção de Machado de Assis: na crônica, na poesia, 
no conto, no romance; virando-a, revirando-a. 

Detém-se acerca dos temas, para concluir que lhes fal 
tam abenura, amplidão. 

Pôe-se frente à frente de suas figuras, fisgando-as com 
olhar insolente , tocando-as, sondando-lhes as paixões, e con
sidera algumas " descarnadas como fantasmas" . Nem Ca
pitu conquista totalmente o crítico, que lhe não reconhece 
predicados para figurar com êxito, qual Mana Rocha nos 
prélios de beleza, num concurso de personagens do roman
ce universal . Freqüenta, em hora própria ou a desoras, os 
vários ambientes que lhe proporciona o preeminente roman
cista de liiá Garcia. 

Mais que o inventário, fez o reexame da expressão, do 
estilo, do conteúdo, da estrutura, da fixação psicológica de 
quanto produziu o exímio ficcionista. 

Indagador peninaz, remexe a obra biográfica e inter
pretativa do criador de Helena. Tudo esmiuça, em tudo se 
aprofunda. 

O livro focaliza o melhor e o pior. É de prós e contras, 
de encômios e restrições. Não se sabe, ditia o Padre Manoel 
Bernardes, se ele está "enfeitando um vivo" ou "amona
lhando um defunto ' ' (As melhores páginas de Bernardes 
- Co!. de Homero Pires, Rio, pág. 280). 

A despeito das restrições, não hesita em louvar o pri
moroso contista de Missa do Galo, que "escrevia bem", 
' 'não pretendia dinheito ou posição' ' , ''não abusava da pu
blicidade" . Coloca-o, é bem que se saiba, no escol das le
tras nacionais, ao lado de Alencar, Castro Alves e Euclides 
da Cunha. 

Por derradeito , - indagam-me - em que fica a res
posta do leitor ao desafio do intróito? 

O próprio Agripino, antes de cerrar o pano, desafoga 
o interlocutor e, de bom grado, conclui por ele. Dá a últi
ma palavra - a que itnpona -, sentenciando nestes ter
mos itnparciais: - ''Encontra-se em Machado o nosso me
lhor estilista e, muito acitna do poeta, o nosso pritneito pro
sador. Ou falando mais amplamente: pela vocação, pela cul
tura, pela produtividade, foi ele o maior homem de letras 
do Brasil" . 

Publica estudo encantador, de expressão religiosa e cul
tural: S. Francisco de Assis e a Poesia Cristã (P ed., Rio, 
1933; 2~ ed., rev., Rio, 1950; 3~ ed ., Lisboa, 1954; 4~ ed., 
Rio , 1967). É seu livro predileto. 

Deslumbra-se com o anista inefável da cordura e da 
plenitude cristã; com a vida, o exemplo e a fisionomia do 
santo. Supera-se na amável evocação do PovereUo, mestre 
da fraternidade, da comunhão e do amor, "itmão" do mun
do. Tanto mais rico, quanto mais distribui. 

Pelo fato de ter vivido sob outras estruturas sociais, en· 
velhecidas, prescritas, não se cuide que a lição do Patriarca 
penença ao passado. O espírito santificador que lhe anitna 
as obras, realidade eterna, penence ao depósito da Fé. Con
seqüentemente, é itnprescindível à' 'inserção do Cristianis
mo no mundo moderno'' , para usar de frase tão repetida 
por Daniélou (Sobre o Mistério da História, trad. S. Paulo, 
1964, pág. 25). 

Não tenho dúvidas, S. Francisco é o santo de ontem 
e o santo de hoje. Foi o remédio para o escândalo do seu 
tempo, que não difere do escândalo do século XX, refleti
dos, ambos, numa sociedade em crise, pela insensibilidade 
dos homens, surdos à voz da consciência. No magistério de 
Carnelutti, a consciência significa " o senso do bem, uma 
ciência que liga cada um a todos' ' (in Balanço do positivis
mo jurídico). 

O propagador e revigorador da fé repete, para ser ou
vida, a lição magnânitna dos Livros Sagrados: o nosso gesto 
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diante do pobre, ajudando-o ou desprezando-o, vale por 
uma honra ou uma ofensa ao Criador. "Deus ama o dador 
alegre" (Eclesiástico, Provérbios). "Ai daquele que opri
me o pobre" (!saias). 

Confundem-se, em sua figura humílima, o santo e o 
poeta, porque não faz da poesia um fim exclusivo; ignora 
a poesia pura, autônoma, entregue a si mesma, extrema
mente superficial. Enriquece-a, dando-lhe substância, 
transformando-a num suave instrumento da mensagem di
vina. Em síntese, submete a intuição lírica ao fervor cris
tão. Ei-lo "herói e cantor inigualável da pobreza perfeita, 
isto é, da pobreza voluntária, sitnples e alegre" . Não só nos 
estigmas e nas chagas, em tudo - alter Christus. 

Aprecie-se este trecho do crítico brasileito: 
"Homem sublitne esse! Beijava os leprosos na boca e, 

se deixava cait por terra o pedaço de pão que ia dar a um 
faminto, litnpava-o com doçura e itnplorava o perdão desse 
pedaço de trigo. Para melhor evidenciar a sua humildade, 
comemorava o Natal entre um boi e um jumento vivos , pon
do Belém na Úmbria. Levava mel e vinho às abelhas no in
verno, titava as formigas e as !agarras do caminho, para que 
as não pisassem, e agasalhava na manga do hábito as cigar
ras que lhe vinham cantar na palma da mão. Não apagava 
as lâmpadas e as velas para - dizia - não profanar a luz 
com seu sopro. Não amarfanhava uma folha de papel escri
to, porque no escrito podiam estar as letras que compõem 
o nome de Jesus''. 

''Esse apóstolo foi, sem dúvida, o ''mais filial'' dos fi
lhos de Jesus e o seu sorriso era o sol da Bondade. Ele fez 
reverdecer o lenho seco da cruz, tornou -o mais· fecundo que 
o das árvores vivas''. 

É um trabalho do conteúdo interior, cheio de lances 
admitáveis, que falam à alma: "Na boca: de S. Francisco 
só havia o aroma de Deus, porque o nome de Deus era o 
seu alitnentq preferido" . 

Imbuído destes sentimentos de humildade e compreen
são cristã, o famoso crítico escreve página áurea sobre José 
Geraldo Bezerra de Menezes, por sinal um terceito itmão 
-franciscano, <'um frade sem burel' I; <'página reaimente 
maravilhosa, orvalhada de ternura, dando a itnpressão de 
que, pela pritneira vez, Grieco se ajoelha diante da mesa 
em que escreve" (QueitozJúnior, Agn'pino Grieco, o dia
bo jovial- Rio, 1957, pág. 102). 

Na Paratôa do Sul, empolga-se meu pai pela radiosa 
inteligência de Agripino, criança ainda, cujo pendor para 
as letras desponta itresistivelmente. Tem o mérito de 
pressentit-lhe a glória, de estitnulá-lo quanto possível. 

Emocionante esta passagem: 
"José Geraldo, meu amigo e meu mestre , foi sempre 

um grande benfeitor da minha inteligência. Isto desde que, 
sendo eu garoto, ele me enchia de livros , no seu lindo cha
lézinho de Paratôa do SuL a uns cem metros do mais belo 
rio brasileito" (Gente Nova do Brasíl - Rio, 1935, pág. 
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309). ''Foi, sitn, o mestre de minha adolescência e das mi
galhas da sua espantosa erudição, formei verdadeitos ban
quetes à Luculo. Devo-lhe tudo' ' (Agripino Grieco, O Di
cionário Bio-Bibliográfico Brasileiro de]. F Sobrinho- ''O 
Jornal" - Rio, 28-Il-1937). 

Abrindo a alma a nova expansão, declara incisivo: 
''Nada haveria escrito, um livro, uma página, sem o 

calor desse coração, sem a vibração comunicativa desse en
tusiasmo, sem as sacudidelas constantes das suas palavras 
de fé e confiança" (Um amigo - "O Jornal" - Rio , 
7-IV- 1935). 

Ainda jovem, escreve ao mestre José Geraldo: 
' 'Encheu-me de júbilo a comunicação que em vossa 

missiva me fizestes. Meu pai, a quem li o que mandastes 
dizer, ficou itnensamente satisfeito e está disposto, com a 
máxitna veemência, a fazer por mitn ainda desta feita tudo 
o que ao seu alcance estiver. Pediu-me que vos transmitisse 
os seu vivos agradecitnentos por essa prova mais do muito 
que me quereis e do interesse ferv.ente que tornais sempre 
e sempre para que eu seja alguma coisa na vida, não a con
sumindo inutilmente, mas procurando ser digno dela, ale
grando os que, como vós, não perdem ensejo de revelar por 
mitn afeição sem limite" (Paratôa do Sul, 30-Xll-1910). 

As canas de Agripino estão refenas de agradecitnen
tos por dádivas preciosas. Poderia estender-me, reproduzindo 
comunicação neste sentido: ''Recebi.Les poets anglais, a ex
celente coletânea feira com muito critério de seleção por Paul 
Geraldy. É um trabalho de sumo mérito, que me encheu 
de satisfação, fazendo-me passar horas deliciosas com a lei
tura dos apritnorados trabalhos que encerra'' (Paratôa do 
Sul, 13-Xl-1910). 

Em vários artigos, tece Agripino Grieco arrebatados elo
gios ao "panejador de cérebros", ''professor de coragem", 
"antologia em carne e osso", "cultura e memória mitacu
losas'' , ''humanista à moda antiga'', ''asceta sem mácula'' . 

Outros -o verso é do jovem autor de Ânforas- '' ca· 
sam seu canto à grande voz dos mares''. Pois bem. José Ge
raldo e Agripino casam alegrias e reminiscências à voz tran
qüila do Paratôa e às paragens inebriantes, de campinas e 
fraguedos, da velha cidade fluminense. 
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''Ao Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, espírito ful
gurante, cultuta imensa, com a gratidão cada vez maior de 
seu admirador". Na dedicatória de suas Memórias, a irre
Yerência do crítico cedia lugar a uma amizade fraterna, j á 
de segunda geração. 



recebia personalidades do Império, 
como Auréliano Coutinho, presidente:_ 
da Província, depois Visconde de Se
petiba. Em 1847 lá chegava pela pri
meira vez o próprio Imperador Pedro 
II, recebido com tantas honras que da
ria no mesmo ano a Pinto Neto o títu
lo de Barão do Muriaé. Alberto_Lame
go, o insuperado vasculhador da histó
ria campista, viu em documentos e tes
temunhos de época que ali se celebra
vam musicatas e bailaricos, ao som de 
orquestras que de vez em quando dei
xavam escorregar entre uma polca e um 
minueto algum lundu brejeiro, para 
alegria da escravaria da casa. 

Em 1843, quem sabe para comemo
rar as próximas Bodas de Prata, Pinto 
Neto começou a construir nas terras da 
fazenda de São Francisco de Paula, de 
frente para o Rio Muriaé, o casarão que 
se tomaria conhecido desde aí como So
lar da Baronesa. Obra típiça do apogeu 

do açúcar, com suas linhas rigorosa
mente harmônicas, grossas paredes com 
mais de um metro de espessura, am
pla e solene balaustrada acompanhan
do a escadaria que descia para o pátio, 
a imprescindível capela rasgada nos 
dois níveis da construção e os dez ja
nelões abrindo para o cenário das águas 
encapeladas do rio. Trinta e dois quar
tos, que os filhos cresciam rapidamen
te e ainda recebiam os parentes de per
te ou de longe, como os Ribeiro de 
Castro e os Carneiro da Silva, estes da 
distante Quissamã. Cinco amplos sa
lões, como convinha à etiqueta senho
rial. Num deles, é fato registrado, Pe
dro 11 dançaria uma polca com uma das 
filhas de Pinto Neto. Talvez Raquel 
Francisca, que se tomaria adiante Con
dessa de Araruama. Talvez Maria An
tônia, a futura Viscondessa de Santa Ri
ta, cuja neta, quem diria, ia ter san
gue quente e abraçar a causa revolucio
náría e subversiva dos republícanos. 
Chamava-se Anita e acabou se casan
do com um magricela do Morro do Co
co , filho de Seu Sebastião da padaria, 
que a História depois conheceria como 
Nilo Peçanha. 

MARCAS DE AÇÃO 

Em plena maturidade, ''no vigor dos 
anos'', como se diria na época, o Ba
rão de Muriaé dividia-se entre suas fa
zendas e engenhos e as obras em be
nefício da cidade de Campos, deixan
do em muitas delas as marcas de sua 
ação e seu desprendimento. Foi dos 
maiores benfeitores da Santa Casa, par
ticipando por mais de trinta anos de 
sua administração, como provedor e 
membro da Mesa. Em 1845, com o 
genro e cunhado José Ribeiro de Cas
tro, depois Visconde de Santa Rita, e 
com Luís Antônio Siqueira, fez parte 
da comissão constituída pelo governo 
provincial para estudar a melhoria da 
indústria de açúcar. Pouco depois, com 
o mesmo Ribeiro de Castro e com o fi
lho Jerônimo, participava da abertura 
de vários trechos do Canal de Campos 
a Macaé. Com Joaquim Ribeiro da Sil-

va e José Terra Pereira, em 1847, fez 
parte de outra comissão para recuperar 
a estrada de Campos ao Sertão do Mu
riaé. Em 1850 seria encarregado pelo 
Visconde de Rio Bonito, presidente da 
Província, de reparar o Seminário da 
Lapa, onde se instalaria o primeiro Li
ceu Provincial de Campos, extinto pou
co depois por falta de freqüência. E em 
1852, quando ruiu a matriz de Santo 
Antônio de Guarulhos, antiga aldeia 
administrada por capuchinhos france
ses, o Barão e sua família resolveram 
reconstruí-la. José Ribeiro de Castro, 
genro e cunhado, comprou o terreno. 
O Barão e seus fllhos entraram para as 
obras com a fortuna de 4 contos de réis 
anuais, subvenção que continuou a ser 
paga pelos herdeiros, depois de sua 
morte, até a inauguração do templo, , 
em 1874. 

O Barão morreu em Campos a 12 de 
junho de 185 5, deixando uma fortuna 
estimada em mais de mil contos de réis, 
quantia superior à receita de muitas 
províncias brasileiras. Além dos prédios 
em Campos e Guarulhos, e terras em 
Santa Rita, Grumarim e São Fidélis, fa
ziam parte de seu espólio nada menos 
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que 8 fazendas, entre elas as do Peri
quito, São Pedro, Santa Maria, São Plá
cido e São Francisco de Paula, esta os
tentando o Palacete da Baronesa, abar
rotado de móveis, pratarias e cristais. 
Para abastecê-las de braços havia nesse 
ano de 1855 nada menos que 600 es
cravos, para os quais o Barão deixara 
construídos dois hospitais. Raquel 
Francisca, a Baronesa, continuou com 
seus filhos as obras de benemerência 
iniciadas pelo marido, mas radicou-se 
no palacete da cidade. Não quis saber 
do Solar que levava seu nome, reposi
tório, talvez, de muitas lembranças, 
vendido pouco depois da morte do Ba
rão juntamente com a Fazenda de São 
Francisco, onde se implantaria a Usina . 
Sapucaia, na fase de transformação dos 
velhos banguês e engenhos em pode
rosas fábricas onde cantavam dia e noite 
as máquinas inglesas. O Imperador Pe
dro 11 homenageou-a em 19 de julho 
de 1879, dando-lhe o título de Viscon
dessa de Muriaé, numa das raríssimas 
vezes em que agraciou mulheres. Ra
quel Francisca, nascida a 2 de março de 
1798, faleceria a 28 de outubro de 
1881 , aos 8 3 anos. Depois vieram a 

Abolição e a Repiíblica. O Solar, aban
donado, sofreria além da decadência os 
efeitos de uma enchente inédita do 
Muriaé. Os moradores das redondezas 
arrancaram seu assoalho de tábuas lar· 
gas e nobres para recuperar seus barra
cos levados pelas águas. Móveis, cris
tais, pratarias, tudo havia desapareci
do desde décadas antes .. A Usina Sapu
caia, preocupada unicamente com a 
moagem de sua cana, não tinha tem
po nem ânimo para reconstruir a casa, 
símbolo inútil de um passado que não 
lhe dizia respeito. Foi aí que entrou na 
estória Austregésilo de Ataíde e ressus
citou o Solar da Baronesa. 

UM SONHO, UMA REALIDADE 

Empossado na propriedade do solar, 
Austregésilo iniciou sua restauração, 
um trabalho tecido de sacrifício e pa
ciência, ao longo de mais de dez anos. 
Dos 32 quartos já foram recuperados 
30, alguns transformados em suítes, nas 
quais se hospedam os acadêmicos du
rante os eventos ali realizados, como o 
recente Congresso Internacional de Tra
dutores. Nem todos receberam mobi
liário de época, como sonhava Austre
gésilo, já que esse negócio de sonhar, 
mesmo para imortais, tem certos limi
tes. Os salões, entretanto, foram rigo
rosamente devolvidos a seu aspecto ori
ginal, não faltando sequer o convívio 
do solene mobiliário de fatura européia 
com a singeleza rude de um oratório 
típico de tantas outras casas rurais. Cô
modas, dunquerques, espelhos e algu
mas peças decorativas diluem a auste
ridade na leveza da tapeçaria. Alguns 
quadros quebram a monotonia branca 
das paredes, com destaque para o re
trato do Barão, contemplando defini
tiva e vagamente o rio que tanto fez 
parte de sua vida, através dos janelões 
abertos para o vento e para a luz . 

Apesar de tudo que já foi feito, o so
nho de Austregésilo ainda não termi
nou. Agora ele quer construir um ane
xo, no mesmo estilo de solar, para abri
gar pesquisadores e hospedar a Biblio
teca Varnhagen, talvez a maior brasi
liana já reunida, com 250 mil volumes. 
E completar o complexo de Instituto 
Internacional de Cultura com uma Es
cola Superior de Estudos Políticos, nos 
moldes da Sorbone ou da Kennedy 
School, em Harvard. Para chegar ao 
fim do sonho, não mede sacrifícios. 
Percorre os amigos mais íntimos, como 
um esmoler carmelita, os grandes olhos 
tristes, a fala macia, e raramente volta 
trazendo as mãos vazias. Foi assim que 
conseguiu de Antônio Ermírio de Mo
rais o cimento para as obras que quer 
fazer. O ferro veio de Minas, doado pe
lo governador Newton Cardoso. E nem 
o presidente-acadêmico José Sarney es
capou de sua lábia. Entre uma lágrima 
e outra, pelo déficit público e pela dí
vida externa, acabou liberando 173 mi
lhões para que o sonho de Austregési
lo não ficasse no meio do caminho. Já 
entrado nos 90 anos, Austregésilo agora 
tem um problema. Quando realizar es
te sonho terá de inventar outro. Por
que não quer chegar ao centenário sem 
sonhar. 
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Considerando que atualmente só se usa e a 
denominação Jacuacanga nos atos oficias da Ve
rolme Estaleiros Reunidos do Brasil S/ A, inclu
sive nos ônibus suburbanos de Angra dos Reis que 
estão usando a placa ''Jacuacanga'', e que os mo
radores modernos da localidade onde nasceu Raul 
Pompéia acompanham o termo usado pelas em
presas, formando ou criando dúvida sobre o no
me, tanto que o periódico ''Informativo Verol
me'', de circulação interna nos estaleiros, chegou 
a solicitar aos leitores esclarecimentos sobre o as
sunto, ou melhor, sobre a grafia e a pronúncia 
do topônimo: se o correto é]acuacanga ouJacue
canga, resolvemos estudar o assunto para tentar 
esclarecê-lo. 

Nos tupinólogos consultados, a confusão é 
enorme. Todavia, acreditamos poder afirmar ab 
initio que o local ficou conhecido vulgar e po
pularmente como Jacuecanga. 

Na documentação primária consultada e es
tudada sobre o tema, ora encontramos uma for
ma, ora outra. 

É sabido que a respeito da topotúmia tupi
guar":lli no território nacional, principalme~te no 
flummense, com o correr dos tempos, apos co-
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nhecidos os locais com nomes indígenas, quer pe
la dificuldade de pronúncia, quer pela ignorân
cia do real significado do vocábulo, foram alguns 
nomes quase sempre sendo deturpados. Em An
gra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, temos 
vários exemplos: Mambucaba, Bracui, Ariró, etc., 
que encontramos como Marambocaba, Baracoí, 
Arirab, etc. 

O vocábulo é muito antigo, tanto que Pero 
Magalhães Gandavo, no ano de 1576, no seu tra
balho ''História da Província de Santa Cruz a que 
também chamam Brasil", já cita as palavras ja
cu e acanga, sendo jacu a denominação de uma 
ave silvestre, de cor preta, galiforme da família 
dos. cracíde~s, e a canga, cabeça de, no dialeto 
tupt-guaram. 

O Almanaque Laemmert, que vem desde 
meados do século passado até as primeiras déca
das deste, sempre dájacuecanga, quando trata 
das antigas Freguesias de Angra dos Reis. 

As próprias autoridades e os portugueses dos 
tempos passados deformariam mais ainda a cor
ruptela, pronunciando e grafando de muitas for
mas, inclusive]acuicanga, conforme documen
tos existentes no Arquivo Nacional (Caixa 132-
Pacotilha 2, Desembargo do Paço - Seção 
Histórica). 

O erudito Theodoro Sampaio em sua obra 
"O Tupy na Geographia Nacional", edição de 
1901 pela Casa Eclética, São Paulo, à página 158, 
afirma que o correto é racuecanga, sendojacua-

canga uma corruptela do termo original que, por 
sua vez, também deu origem a uma outra cor
ruptela]acuycang, sendo que]acuacanga, quer 
dizer em tupi ''cabeça de jacu'' e a corruptela 
]acuycang, ''cabeceiras das nascentes dos jacus''. 

O documento mais antigo que encontramos 
é o Estatuto ou Regulamento da Casa Pia da San
tíssima Trindade de ]acuecanga, fundada em 
1809 pelo Irmão Joaquim Francisco do Livramen
to, cujo original se encontra no Arquivo Nacio
nal, (Caixa 132 Pacotilha 2 - Desembargo do 
Paço, Seção Histórica), o qual registra textualmen
te:]acuecanga. Daí para cá, então, vamos depa
rando com ambas as formas de grafia e de 
pronúncia. 

Em 24 de setembro de 1856, por ofício dó 
Presidente da Província do Rio de Janeiro, para 
as devidas providências, é comunicado ao Bispo 
carioca a criação da Freguesia de Nossa Senhora 
das Dores de]acuecanga, no Município de An
gra dos Reis. (Documento existente no Arquivo 
da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro, na pas
ta de ("Correspondência"). 

Continuando, no livro citado, ainda encon
tramos às folhas 112 mais uma Provisão do Pre
lado do Rio de Janeiro, com data de 26 de se
tembro de 1842, concedendo mercê para a ins
talação de uma pia batismal na capela de 
jacuecanga. 

Ainda no mesmo livro, às folhas 71 verso, 
encontramos uma licença para João Francisco da 

Seminário dejacuecanga, a mais antiga 
construção da ex-freguesia angrense, 

onde hoje se encontra o Estaleiro 
Verolme. Bico de pena de Sueli Marques 
Messias in ''Monumentos Históricos de 
Angra dos Reis", edição do Conselho 

Municipal de Cu/cura, 1987. 
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achava-se igualmente hospedado na 
mesma casa o cônsul português'' 
em Fonaleza, ''Manoel Caetano de 
Gouvêa, que com ele simpatizou, 
convidou-o e trouxe-o para o seu 
caixeiro. Foi a fortuna de ambos. 
Mal pensava Gouvêa que trazia em 
sua companhia um homem supe
rior, que lhe havia de ser tão útil 
e seu amigo! Mal J?ensava também 
o desventurado catxeiro que o des
tino o le~ava para a sua terra pro
metida! E que assim tinha de ser. 
Atirado nas plagas cearenses, como 
náufrago em terra estranha, vai ele 
agora transformar-se no benfeitor 
da humanidade, no chefe político 
incomoarável". 

Emigrado muito cedo da Corte, 
e, como dissemos, não tornando 
mais a revê-la, havendo perdido a 
mãe, D. Marcolina Rosa de Jesus, 
com apenas sete anos e ignorando 
o paradeiro do pai, praça do Exér
cito, de quem herdara o mesmo no
me, e que ''desertara na campanha 
contra Artigas, não dando mais si
nal de vida'', foi logo aproveitado 
por Manuel Caetano de Gouvêa na 
farmácia que este mantinha na ca
pital. O sítio era, então, um areal 
conhecido por Feira Nova, com 
mongubeiras, castanheiros e oitizei
ros. "Cercavam-no pilares de ci
mento que eram conhecidos por fra
des de pedra'', informa Abelardo 
Montenegro. ''No centro havia 
enorme cacimbão com chafariz ao 
lado. As casas comerciais e a esta
ção· de bondes de burro mandavam 
amarrar os animais que traziam gê
neros do interior e os burros de tra
ção ou parelhas aos frades de pe
dra.'' A farmácia, como ainda ho
je no interior do Brasil, era ponto 
de reunião dos políticos e onde se 
falava dos costumes e sucessos da 
terra. Não faltavam a esses encon
tros o pároco, o juiz de direito e o 
promotor ... ''Ferreira Boticário 
chamavam-no vulgarmente, e a Bo
tica ficou sendo visada pelos seus 
adversários como a inspiração mes
ma das coisas do panido. Partido da 
Botica era como, sarcasticamente, se 
referiam aqueles ao grupo do gran
de Bernardo de Vasconcelos no Cea
rá," esclarece Raimundo Girão. 

Em 1827 FERREIRA decidira 
casar-se, fazendo-o, como escreve
ra então, ''com uma cearense mui-

Complicações políticas 
não muito cscla.rccida.s 
tiraram um boticário 
de Niterói c deram 
um urbanista a Fortaleza. 

to pobre", D. Francisca Áurea de 
Macedo, natural de Aracati. 

Embora gozando da confiança do 
patrão e conhecendo o ofício que 
praticava, sentia faltar-lhe alguma 
coisa para que pudesse exercê-lo 
sem constrangimento: o título de 
habilitação. E foi ainda graças à in
fluência de Gouvêa que obteve do 
Protomedicato do Recife licença pa
ra se estabelecer. A sua Botica era 
no mesmo local onde está situada 
a farmácia Galeno, uma tradição da 
cidade. FERREIRA, além de hábil 
farmacêutico, tinha notável intui
ção clínica. A mulher do patrão, de
senganada pelos médicos, foi salva 
por ele, tendo esse fato lhe aumen
tado o prestígio e o conceito no 
meio da sua clientela. 

Em 1842 era eleito vereador à Câ
mara Municipal e, já no ano seguin
te, conduzido à presidência, em re
conhecimento das suas raras quali
dades de liderança e aos serviços 
prestados ao seu partido. Por um 
golpe muito rude haveria de passar 
então: a mone da companheira, de 
quem se pode dizer que a "sua ati
vidade era subterrânea, mas admi
ravelmente eficiente através de uma 
renúncia muda, feliz e constante, 
do anonimato e do sacrifício. Não 
queria da vida senão a alegria e o 
reconhecimento dele''. Sem convo
lar novas núpcias, manteve-se du
rante 18 anos como vereador e pre
sidente da Câmara. A sua atuação 
nesse período, quando mandou le
vantar a planta da cidade, é assim 
descrita por Gustavo Barroso: 
"Aumentou-lhe as ruas. Modificou 
o traçado defeituoso de outras. De
moliu vielas e becos esconsos. Abriu 
praças ou alargou e regularizou ou
tras, como a que tomaria seu nome, 
pondo abaixo o chamado beco do 
Cotovelo que a conava em diago
nal e levando-a até a antiga rua Pa
rá. Desapropriou a linha de casebres 
denominada Quanos do Agosti
nho, em face da velha praça Caro
lina, para no seu terreno levantar o 
edifício da Assembléia Provincial. 
Também limpou a praça da Sé da 
velha casaria de taipa que a cons
trangia e enfeava. Fez novo alinha~ 
mento na praça do Garrote, mais 
tarde dos Voluntários da Pátria. 
Ajudou a construir a Santa Casa de 
Misericórdia. Cavou e revestiu de 

aduelas e margelas ~e pedra de Lis
boa um grande cae1mbão, a fim de 
fornecer água aos moradores, em ca
da uma das principais praças da ci
dade. Lançou a pedra fundamental 
da capela de Nossa Senhora das Do
res, que se tornaria a igreja atual do 
Coração de Jesus. Introduziu outros 
muitos melhoramentos na cidade 
de que foi o primeiro urbanista.'' 
Poucos anos haviam decorrido da 
morte desse extraordinário benfei
tor, escrevia o sábio suíço Luís Agas
siz quando da sua estada na peque
na urbe, entre 1865 I 66: ''Gostei do 
aspecto da cidade do Ceará. 
Agradaram-me as suas ruas largas, 
limpas, bemcalçadas, ostentando 
toda sone de cores, pois as casas que 
as ladeiam são pintadas dos mais va
riados tons. Aos domingos e dias de 
festa, todas as sacadas se enchem de 
alegres toaletes, e grupos masculi
nos enchem as calçadas, conversan
do e fumando. O Ceará não tem es
se ar triste, sonolento de muitas ci
dades brasileiras; sente-se; aqui, 
movimento, vida e prosperidade. 
Fora da cidade o traçado das ruas se 
continua através dos campos, que 
belas montanhas limitam ao longe. 
Na frente da pequena cidade corre 
uma extensa praia e o barulho do 
mar, batendo nos recife~. chega até 
o quarteirão central.'' E de justiça 
se acentue a grande contribuição do 
engenheiro pernambucano Adolfo 
Herbster, que, contratado para di
rigir as obras da Província, "elabo
rou um novo mapa da cidade, pelo 
qual prosseguia, nas zonas de ex
pansão, no respeito ao plano enxa
drezista''. Conta-se que Freire Ale
mão, quando andava pelo Ceará 
chefiando a Comissão Científica de 
Exploração, fora muito ajudado por 
ele. A 

Uma face do caráter de ANTO
NIO RODRIGUES FERREIRA, sa
lientada pelos poucos que dele se 
ocuparam, é o da prática da carida
de. Esta ele a exercia sem ostenta
ção, modesta e discretamente. À 
pobreza envergonhada, a viúvas e 
órfãos que batiam à sua pona, nun
ca deixou de estender a mão ben
fazeja. E o que é para admirar é 
que, somente após o seu falecimen
to, vieram os mais próximos a co
nhecer a legião enorme dos seus as
sistidos. Certa feita extravasara: 

"Sou demais conhecido, não vivo 
nem tenho família que pretenda vi
ver à custa da nação; nunca perce
bi um só ceitil que não fosse por 
meio de minha profissão; nunca tive 
a fofa pretensão de querer figurar 
na cena política; portanto, não sou 
ganhador, sou devotado ao meu 
partido por princípios e simpatia, 
tenho consciência de lhe ter presta
do todo apoio que me tem sido pos
sível, com a melhor boa fé e leal
dade.'' (De uma citação do De sem
bargador Paulino Nogueira, que 
menciona a folha onde o escrito fora 
estampado: o jornal ''Pedro 11'', de 
18 de junho de 1852.) 

Os últimos tempos do Boticário 
foram-lhe de intensa e profunda 
amargura. Além da perda da mu
lher, cuja saúde sempre lhe inspi
rara cuidados, tão débil ela era, e 
sem descendência, começou a ver, 
não tendo como evitá-lo, o esface
lamento do seu partido. De outro 
lado, a ingratidão de alguns amigos 
e correligionários a quem ajudara, . 
feria-lhe fundo a alma dolorosa. 
Aquele homem forte, de brônzea 
energia, habituado à luta desde a 
juventude; vitorioso em todas as 
pugnas, começava a baquear. Era 
visível o seu desmoronamento. Até 
que, às 9 horas do dia 29 de abril 
de 1859, vítima de um aneurisma 
da aorta, deixava de existir. Não 
completara 60 anos. Dois dias an
tes daquele, ditara ao tabelião o seu 
testamento, abeno no mesmo mês 
pelo Juiz-Provedor de Capelas e Re
síduos. Ao pai, se existisse ao tem
po da sua mone, legava todos os 
seus bens. FERREIRA fora sepulta
do no Cemitério de S. Casimiro e, 
em 1880, transportados os seus os
sos para o Cemitério de S. João 
Batista. 

A praça que tem o seu nome é 
o mais imponante e movimentado 
dos nossos logradouros, onde sur
gem e de onde se irradiam todas as 
boas e más novas. O turista que che
ga a Fortaleza quer logo cçmhecê
la, atraído pela sua fama. E "a se
de do Ceará-Moleque e o coração da 
cidade'', palco de alegres e tristes 
eventos, onde até o sol é vaiado 
quando tarda a aparecer e as pobres 
avezinhas, quando se enlaçam nos 
fios da iluminação ... 

Ela é única em todo o mundo. 
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Um barão, 
uma casa, 

e o sonno 1 imortal de 

• Einmanuel 
de Macedo Soares 

Pelos idos de 1972 o usineiro 
João Cleofas, ex-senador e ex
governador de Pernambuco, le

vou o acadêmico Austregésilo de Ataí
de para conhecer a Usina Sapucaía, 
que havia adquirido em Campos. De
pois correu de carro com ele as terras 
da fazenda de São Francisco de Paula, 
onde ela se localizava, às margens do 
Rio Muriaé. De repente, numa curva 
mais ou menos elevada, o imortal ba
te os olhos nas ruínas de um casarão 
enorme. Quis ver. Encantou-se. E 
quando Cleofas lhe informou que se 
tratava do histórico Solar da Baronesa, 
construído pelo Barão de Muriaé e en
tão pertencente à sua Usina, Austregé
silo não se conteve. Foi logo pedindo 
o casarão para a Academia Brasileira de 
Letras. E para que a Academia ia que
rer um prédio em ruínas, tão longe do 
Rio? Austregésilo não pestanejou e res
pondeu na ponta da língua: vou res
taurar a casa e criar aqui o Instituto In
ternacional de Cultura. 

Nascia um sonho, com sabores de 
desafio . Em 1973 Austregésilo voltava 
a Campos, já para assinar, solene e fes
tivamente, a escritura de doação. Uma 
festa marcada por tanta emoção que o 
jornalista e intelectual campista Osval
do Lima seria fulminado por um colap
so, em pleno discurso de saudação aos 
acadêmicos. A festa foi interrompida, 
mas o sonho iria continuar. Austregé
silo arregaçou as mangas e começou as 
obras de restauração, sem se deixar ven
cer pelo aspecto desolador do solar, 
apoiado quase unicamente pelas pare
des externas com seus fortes alicerces, 
o teto desabado, as tábuas originais do 
assoalho definitivamente perdidas -
foram retiradas ao longo de sucessivas 
enchentes do rio e transformadas em 
barracos - os 32 quartos e 5 grandes 
salões irreconhecíveis, sem as paredes 
divisórias . Ninguém acreditaria que ali 
esteve um·dia o Imperador, participan
do de saraus regados a muita polca e 
música italiana. Muita gente também 
não podia acreditar que tudo aquilo 
fosse restaurado e voltasse à vida. Aus
tregésilo acreditou. E conseguiu. 

4 Op~~lo 

AUSTREGESIL 

CENÁRIO COLONIAL 

Campos, 1828. Manuel Pinto Neto 
da Cruz, o futuro Barão de Muriaé, está 
com 3 7 anos, mas já é um respeitável 
senhor de terras na Vila onde nascera. 
Já passara pela provedoria da histórica 
e centenária Santa Casa (1826-1827), 
quando recebeu a visita de Antônio 
Muniz de Souza, um jornalista curio
so que saiu percorrendo as fazendas e 
engenhos da região e acabaria deixan
do interessantíssimas descrições num li
vro publicado em 1834, as ''Observa
ções de um brasileiro'', hoje raridade 
bibliográfica. Espantou-se o pesquisa
dor de ver que os então 500 escravos 
de Pinto Neto eram todos bem trata
dos , tinham horário certo para o tra
balho e o lazer, não precisavam fugir 
com medo de castigos e até dispunham 
de um hospital, onde, aliás, havia pou
cos doentes . Mais que isSü, a grande 
maioria tinha ofícios específicos. Eram 
pedreiros, carpinteiros, marceneiros, 
calafates, barbeiros, ferreiros, alfaiates, 
'Sapateiros e até músicos. 

Não era só aí que Pinto Neto de
monstrava suas idéias esclarecidas", tal-

vez avançadas demais para seu tempo.· 
Justamente por essa época, de parceria 
com o Barão da Abadia (Gregório Fran
cisco de Miranda), Pinto Neto mandou 
vir da França um professor de francês 
para as filhas Maria Antonia, AnaJoa
quina, Francisca, Raquel Francisca, Ma
ria e Antônia Carolina. E esse profes
sor trouxe consigo nada mais nada me
nos que uma tipografia, na qual em 
1831 o português Antônio José da Sil
va Arcos começaria a publicar o ''Cor
reio Constitucional Campista'', o pri
meiro jornal de Campos e um dos mais 
antigos do País, tendo como redator o 
médico Francisco José Alípio. Era o 
tempo em que mulher tinha de falar 
francês e tocar piano. Já os filhos ho
mens, Jerônimo e Manuel, foram edu
cados para administrar em breve suas 
propriedades e fazendas, cujo número 
não parava de crescer. Os oito nasce
ram de seu casamento com Raquel 
Francisca Ribeiro de Castro, a futura 
baronesa a lfiscondessa de Muriaé, fi
lha dos Barões de Santa Rita. Casamen
to celebrado a 15 de agosto de 1820, 
certamente com muita pompa, na en
tão modesta matriz de Campos. 

UMA CASA, UMA FESTA 

Figura de destaque na sociedade 
campista de começos dos 800, Manuel 
Pinto Neto tratou de construir seu so
lar na cidade, apalacetado e solene, que 
hoje abriga o Corpo de Bombeiros. Ali 
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Ma.uiz de Nossa. Senhora. 
dos Remédios, 
em Pa.ra.ty. Bico-de-pena. de 
Tom Maia., 1974 
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O Dia da Festa 
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A cidade é despertada por Alvorada tocada 
pela Banda Santa Cecília, e por foguetório . 
As 10 horas é rezada missa solene, ponto de 
~ncontro de visitantes e pessoas do lugar. 
A tarde se realiza a proCiSsão. Segundo 
informações de senhoras mais idosas, saiam 
outrora mais de doze andores. Mais 
recentemente anotamos apenas o de Nossa 
Senhora dos Remédios, ornamentado com 
flores naturais e precedido de crianças vestidas 
de anjo, nas cores rosa e azul. Atrás do andor 
seguiam pessoas descalças, com velas acesas, 
em cumprimento de promessa. 
Após a entrada da procissão, que costuma ter 
grande acompanhamento, há missa com a 
nomeação do novo festeiro. Tem lugar a 
seguir o leilão, onde são apregoados desde 
palmitos até cachos de coco~ verdes. 
Antigamente se executavam, então, as danças, 
como a dos Velhos, das Fitas e a Jardineira. 
Em 1972 ainda anotamos a Dança dos Velhos. 

,.~- Já em 1973 nenhuma dança foi executada. 
WIY.I"':M:l -.~ 

Andor de Nossa Senhora dos Remédios. 
Bico~e-pena de Tom Maia, 1973. 
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Encontro 
""" reune 

mulheres negras 
.. ... ·~·-:4 ~ . -. . . . ·_. .. . 

O Rio de Janeiro vai sediar no final des
te ano o I Encontro Nacional de Mulheres 
Negras . O encontro pretende refletir acer
ca da situação da mulher negra no Brasil; 
a partir de uma perspectiva plural e demo
crática, no sentido de identificar estratégias 
que permitam, a partir da prática, ampliar 
seus espaços de luta. Para isso seus organi
zadores já estão recolhendo projetos e idéias 
junto a entidades e pessoas que trabalham 
com mulheres negras. Paralelamente ao En
contro será realizada uma Feira de Arte, 
aberta às delegadas, expositoras , debatedo
ras e dinamizadoras dos Estados. 

Cinco objetivos fundamentais caracteri
zarão o Encontro: denunciar as desigualda
des sexuais , sociais e raciais existentes, in
dicando as diversas visões que as mulheres 
negras brasileiras têm em relação ao seu fu
turo; fazer emergir as diversas formas locais 
de luta e autodeterminação face às formas 
de discriminação existentes; encaminhar 
uma perspectiva unitária de luta dentro da 
diversidade social, cultural e política das 
mulheres presentes ao Encontro; estabele
cer grupos de trabalho para registro e pos
terior retorno às participantes; e e1aborar 
um documento para uma política alterna
tiva de desenvolvimento. 

Organização 

O Encontro será organizado em painéis, 
debates, oficinas e salas de reflexão e ava
liação. Nos painéis os expositores apresen
tarão pontos de vista diferenciados, visan
do à elaboração de um panorama acerca do 
tema proposto. Cada sessão terá a duração 
de três horas, divididas entre exposições e 
apresentação de perguntas e propostas. Os 
debates encaminharão a discussão do tema 
proposto, cada sessão também com três ho
ras, divididas entre encaminhamento das 
questões, manifestações do plenário, e apre
sentação de propostas por escrito. 

Quinze oficinas, concentradas durante 
dois dias, com orientadoras, tratarão da pa
lavra, dança e corpo, artes cênicas, música 
e artes visuais, tendo como característica 
principal "aprender fazendo" . Nas salas de 
conversas os expositores motivarão, a par
tir de suas reflexões e vivências, a discussão 
do tema proposto. As salas de reflexão e 
avaliação , com dinamizadoras, serão aber
tas a todas as participantes do Encontro in
teressadas na elaboração de um relatório 
analítico que, de maneira sumária, inven
taria as principais questões de cada tema 
proposto. 

16 Oprelo 

Temário 

''As mulheres negras e as organizações 
da sociedade civil'' e ''As mulheres negras 
e o trabalho" serão os temas dos painéis. 
No primeiro, ser~ abordada a participação 
política da mulher negra em movimentos 
religiosos. No segundo_, a participação da 
mulher negra no mercado de trabalho, o 
desemprego, as relações de trabalho entre 
patrões e empregadas domésticas , a regu
lamentação e definição dos encargos sociais , 
a qualificação profissional, a situação da 
mulher negra no campo, direitos e previ
dência social , reforma agrária, migração, cri
se econômica e sua incidência sobre a mu
lher negra rural. Estarão também em dis
cussão o trabalho urbano e rural, a partici
pação da mulher em projetos de geração de 
renda e a prostituição. 

As mulheres negras e a educação será o 
tema central dos debates, abrangendo os 
condicionamentos culturais na direção do 
papel destinado à mulher negra ou mulata 
na sociedade brasileira, educação diferen
ciada entre sexo e raça:s. sistema formal de 
ensino e propostas alternativas. As oficinas 
discutirão as relações da mulher negra com 
a família, a organização da sociedade civil, 
a legislação, o mito da democracia racial, 
a ideologia do embranquecimento, a sexua
lidade, os meios de comunicação, a arte e 
cultura, as raízes históricas na África e no 
Brasil, as políticas de controle da natalida
de, a maternidade, a saúde, a violência, a 
estética e o sexismo. 

Referenciais 

Sandra Helena Torres Bello e Neli Ade
laide Gonçalves, que participam da orga
nização do I Encontro Nacional de Mulhe
res Negras, enfatizam que o Encontro pre
tende congregar mulheres negras de todo 
o território nacional "e levar-nos a refletir 
sobre a verdadeira razão que nos torna di
ferentes, ou a razão pela qual nos é dado 
um tratamento diferenciado dos demais in
divíduos que compõem a sociedade. A ob
tenção de respostas a esses e a outros ques
tionamentos está sendo a mola propulsora 
para a organização desse event_? . Sabemos 
que não basta respondê-los. E necessário 
também encontrarmos formas para implan
tar as soluções encontradas". 

Neli Gonçalves deixa claro que a inten
ção do E11contro não é provocar uma cisão 
nos movrmentos sociais. ''Nosso objetivo é 
que nós. mulheres negras, comecemos a 

criar nossos próprios referenciais , deixando 
de olhar o mundo pela ótica do homem, 
tanto o negro quanto o branco, ou da mu
lher branca. 

Sandra Helena Torres Bello lembra que 
o movimento social , como um todo , consi
dera que a questão racial é secundária e que 
será resolvida na medida em que acabarem 
as desigualdades sociais. E frisa que "não 
pretendemos nos deter somente em nossas 
questões gerais esquecendo de discutir as es
pecíficas. Quanto mais nós nos conhecemos 
individualmente, mais mais fortes e harmo
niosa será a sociedade que herdarão nossos 
filhos e netos". 

Comissão 

A Comissão Executiva do I Encontro Na
cional de Mulheres Negras está instalada na 
Avenida Franklin Roosevelt n. 0 39, sala 
713, no Rio de Janeiro, e tem como presi
dente Wânia de Jesus Santana, militante do 
movimento feminista e membro da Freem
press. Wania historia que a idéia nasceu da 
necessidade constante de organização das 
mulheres negras: ''Fomos trazidas da terra 
africana em condições de indignidade e des
respeito. Hoje, 100 anos depois de "aboli
da'' a escravidão, a situação da mulher ne
gra permanece quase a mesma. Ainda se en
contra nas cozinhas, nos campos, nas casas 
de mulatas". E denuncia: "Não podería
mos deixar de falar da maciça campanha de 
esterilização da mulher de baixa renda deste 
País, contingente no qual estamos em maior 
número, através da negação à cultura e da 
negação à vida''. 

''Somos apresentadas como não tendo fa
mília, não sendo casadas, como avós adoti
vas de crianças brancas. É comum nos sen
tirmos incomodadas com o aspecto crespo 
de nossos cabelos e optarmos por alisá-los, 
na tentativa desesperada de transformar o 
que a sociedade classifica como feio, sujo 
e antiestético. Por outro lado, há uma cam
panha de esterilização em massa, não di
vulgando os contraceptivos menos prejudi
ciais à saúde da mulher, a·quem faltam in
formações sobre seu próprio corpo. 

Seminário 

Foi em setembro de 1987 que um grupo 
de mulheres negras presente ao IX Encon
tro Nacional Feminista de Garanhuns, em 
Pernambuco, amadureceu a necessidade de 
realização do I Encontro Nacional. Depois 
de Garanhuns foram realizadas três reuniões 
preparatórias de caráter nacional em Salva
dor, São Paulo e Brasília, com o objetivo 
de discutir o caráter do Encontro. 

Em Salvador, realizou-se em julho últi
mo o seminário "Mulher negra cem anos 
depois", promovido pela União de Mulhe
res do Nordeste, contando com a partici
pação de 700 mulheres. Entre vários assun
tos abordados foram apresentados fotos e 
números denunciando a condição da mu
lher no mercado de trabalho, onde ocupa 
as profissões menos qualificadas e são pior 
remuneradas , apesar da existência de 4 mi
lhões de mulheres negras na força de tra
balho. Os resultados do seminário, e das 
reuniões organizadoras já realizadas, anima
ram os responsáveis pelo I Encontro Nacio
nal de Mulheres Negras. Além de Wânia 
de Jesus Santana, participam da Comissão 
Executiva Sandra Helena Torres Bello, mi
litante do Movimento de Mulheres Negras 
do Centro de Mulheres de Favela e Perife
ria; Jurema Gomes e Helena Maria de 
Souza, do N' zinga Coletivo de Mulheres 
Negras; Hildézia Medeiros, militante do 
movimento dos professores; Maria José 
Lopes da Silva e Maria Lúci;t de Carva
lho, do Movimento de Mulheres Negras de 
Jacarepaguá; Neli Gonçalves, do Centro de 
Mulheres de Favela e Periferia; Maria Hele
na Fuzer, presidente-do Sindicato dos Pu
blicitários; Neuza das Dores Pereira, presi
dente do Comité de Negros de Jacarepaguá; 
Agnes Consula Joseph Rodrigues, da Co
missão Estadual de Mulheres Negras; Jure
ma dos Santos Batista, presidente da Asso
ciação do Morro do Andaraí; Judite dos 
Santos Rosário, militante do movimento de 
Mulheres Negras; e Joselina da Silva, da Co
mtssão de Mulheres Negras da Baixada. 
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