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PÓRTICO
…e sem que estivéssemos à espera, vemos confirmada uma velha
intuição sobre um dos grandes textos memorialísticos de Ferreira de
Castro: o «Posfácio» à edição comemorativa de Emigrantes, de 1966,
ilustrada por Júlio Pomar – escrito que devemos colocar a par da
magnífica «Pequena História de “A Selva”» –, era, também ele, uma
pequena história de Emigrantes. Por diversas vezes pensámos ser
quase impossível Castro não haver titulado uma evocação desta
magnitude. A generosa doação que Fernanda Damas Cabral fez da
biblioteca castriana do seu marido, Alexandre Cabral, ao Museu Ferreira
de Castro, a que se juntavam alguns manuscritos, pôs-nos diante da
primeira versão manuscrita do original deste posfácio, que até agora
assim ficara, inexplicável e pobremente, sem outra designação; na
primeira folha, cujo fac-símile se reproduz, lá vem, pelo punho do seu
autor, o natural nome do documento: «Pequena História de
“Emigrantes”». E como tal é impresso pela primeira vez, neste número 3
da Castriana, como sempre devera ter sido.
Castriana, nº 3, Ossela, 2007
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A Castriana foi concebida para debater e aprofundar a obra de
Ferreira de Castro e as circunstâncias em que ela foi criada: vida, tempo
histórico, ideologia. Os estudos de Bernard Emery e José Alonso Tôrres
Freire, prosseguem esse debate, um debate felizmente nunca fechado –
assim haja quem se sinta motivado a debater, a rebater. Pensada também
a revista foi para dar voz e a visibilidade possível aos contemporâneos do
escritor, aos seus confrades em letras e artes, grande parte dos quais pouco
mais lograram que uma repercussão semi-marginal. O depoimento de
Orlando da Costa, temperado com o pitoresco da pequena vida literária
e política, é exemplo dessa circunstância periférica de que a custo nos
tentamos libertar.
Este é o primeiro número que vem a lume após a morte de Elena
Muriel Ferreira de Castro, falecida em 22 Janeiro deste ano. A sua filha,
Elsa, apresentamos as nossas sentidas condolências. Já aqui falámos no
companheirismo de quatro décadas da mulher de Ferreira de Castro e
do vivo interesse pela obra do marido nestes últimos trinta anos
subsequentes ao seu falecimento. Vamos homenageá-la, publicando uma
pintura de Ossela em extratexto, um dos motivos mais frequentes da sua
obra. Ossela, que Elena Muriel escolheu para a Eternidade.
Ricardo António Alves
Julho de 2007
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ARQUIVO
Pequena história de «Emigrantes»
Ferreira de CASTRO
Em Setembro de 1959, a convite da União Brasileira de
Escritores, voltei ao Rio de Janeiro, vibrando de emoção, quarenta anos
após haver partido da sua baía sem igual. E, ao findar duma tarde cálida,
aproou a S. Vicente o navio que me levava, um paquete todo orgulhoso
de modernidade. A terra escura da ilha, os esporões que ela atira contra
o mar, os próprios ilhéus que antecedem o porto, como os rebentos das
austrálias que emergem longe de seus troncos, dir-se-iam mais
requeimados ainda à luz moribunda do dia. Só a brancura do casario de
Mindelo, aconchegado ao fundo da calheta, parecia avivar-se mais, por
contraste com o negrume que se avizinhava.
Os meus olhos traziam ainda, bem nítida, incomodamente nítida,
a imagem captada da primeira vez que eu passara ali e que neles iria
viver para sempre. Tudo então era negro no porto carvoeiro, embora o
sol se derramasse, pródigo e vertical, sobre o «Jerome», como se esse
Castriana, nº 3, Ossela, 2007
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barco sujo, onde eu me encontrava, fosse um peso a esticar o imensurável
prumo de fogo que baixava espalhafatosamente do céu. Era negro o
sinistro navio, negras as barcaças que ao seu casco atracavam, negra a
fila de homens e de mulheres que delas saía, crioulas de todo enegrecidos,
pelo carvão que transportavam à cabeça, para o estômago em chamas
do monstro, em cestos de onde a hulha emitia sucessivos reflexos
metálicos. O suor colava-lhes o pó negro ao corpo, como uma carapaça,
e, sobre esse novo tegumento, abria depois sinuosas estrias, a modo de
veias a que houvessem suprimido as minúsculas abóbadas dos seus
túneis. Quanto granjeavam por aquele esforço de pesadelo não sabia eu
então, mas a experiência afirmou-me, mais tarde, que gente trabalhando
assim, gente escorraçada do mundo que os outros vivem, jamais colhe
recompensa que se possa desvelar sem amargura, discordância ou
revolta.
Agora a inteligência humana havia substituído, nos portos da
Terra, para os navios modernos, o carvão pelos óleos —- e, demais a
mais, a minha segunda passagem por S. Vicente aconteceu num domingo.
Estava ansioso por desembarcar. Da primeira vez, menino ainda,
não me permitiram fazê-lo e essa inibição à imensa curiosidade geográfica
que já naquele tempo me roía, ficara-me recalcadamente no espírito,
mais tarde agravada pela ideia de me ocupar, num romance, do
arquipélago infortunoso, romance que afinal nunca escrevi. E assim, por
desajustadas razões, todos os contactos com essas ilhas ardentes tinham
sido constantemente protelados, tinham sido derrotas para mim, que tanto
me interessei sempre pelas vidas insulares e tantas ilhas havia de
percorrer.
— Desculpem-me, mas fica para quando eu voltar do Rio. Agora
estou com muita pressa: o dia vai findar e quero conhecer a vossa terra
Castriana, nº 3, Ossela, 2007
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— disse, já no portaló, a Jorge Barbosa, filho do notável poeta do mesmo
nome, e a outro moço que trazia um gravador do posto de rádio local,
para me entrevistar.
Os dois propuseram-se, então, a acompanhar-me e realizar o
diálogo na cidade, se um migalho de tempo surgisse depois de a noite
cair, quando eu já não pudesse ver mais nada.
É curto o molhe de S. Vicente, onde a lancha em breve nos
deixou; e, com esses passos largos dos viajantes que devem reembarcar
dentro de apertadas horas, venci-o rapidamente. Mas logo uma força
secreta, uma força recém-nascida sob a influência do que os olhos viam,
me refreou o andamento e oprimiu a respiração. Ao fim do cais, sobre a
direita, grossa barra de ferro, horizontal, encurvada, ferrugenta, dir-seia proteger alguns arbustos, porventura sobreviventes duma antiga
amostra de jardim; e nela se debruçavam, muito quietos e silenciosos,
velhas e velhos crioulos, entremeados de crianças e adolescentes, todos
a verem, na paz do crepúsculo dominical, quem desembarcava.
Repentinamente, como que aloucadamente, senti o desejo de
abraçá-los, de beijá-los, talvez mesmo de chorar de encontro às suas
faces, numa erupção de ternura mais densa e quente ainda do que o
clima da sua terra. Eles não me dirigiam nenhum olhar específico, não
me fixavam sequer; atrás de mim vinham outros passageiros, à frente
iam também alguns mais. Eu era um dos muitos que marchavam diante
da sua curiosidade parada, sem nenhuma expressão característica a
assinalar-me, um dos muitos que se mesclava ao conjunto e jamais eles
saberiam daquele súbito impulso que eu sentia de os abraçar e beijar e
chorar sobre os seus ombros, como se voltasse de amarga ausência,
impregnado de saudade e de carinho.
Percorri a cidade, dei a entrevista no próprio clube a que o posto
8
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emissor pertencia. E, mercê dos dois novos amigos, ouvi, depois, antigas
mornas num dos topes de Mindelo, tendo diante dos olhos os faróis verdes
e vermelhos de cargueiros dormindo, misteriosamente, na semi-escuridão
do mar costeiro e, por cima, as estrelas cintilando com esplendor
tropical.
Quando, enfim, de regresso a bordo, na noite já avançada, tornei
a ladear a barra de ferro, então solitária, quis saber de mim próprio o
segredo do movimento íntimo que me impelia, horas antes, para esses
velhos e velhas que não me conheciam, esse movimento fraternal que
até pareceria de mangação se se exteriorizasse, até pareceria que deles
eu estava a fazer pouco, assim de repente, assim de repente, como um
louco.
Só o soube mais tarde, já deitado no camarote, de novo buscando
o cerne daquela súbita ternura, enquanto o barco se fazia ao largo,
rumando lestamente às terras de Pernambuco. Só nesse momento,
quando já se anunciava a madrugada, me dei verdadeira conta de que a
minha infância não havia decorrido apenas na aldeia nativa, como sempre
me parecera, por me recordar perfeitamente que nos dias do primeiro
embarque para o Brasil já eu me sentia homem e ficava humilhado se me
tratavam como se fosse uma criança. Mas agora descobria, ao querer
explicar-me a repentina eclosão de afecto, tida ao desembarcar em
Mindelo, que a minha infância só se concluíra na Amazónia, entre gentes
pigmentadas diversamente; e que era o final da minha infância e os meus
companheiros desse tempo que eu desejava abraçar e beijar no povo
crioulo de Cabo Verde, impelido por uma fraternidade vinda de longe e
exultada ao repetir, até ali, o caminho a que eu metera num Dia de Reis,
já muito longínquo, quando ainda era, realmente, criança.
Essa almoeda das prendas recolhidas pelo abade Carmo, em
Castriana, nº 3, Ossela, 2007
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nome do Menino Jesus, durante as festas do Natal, esse leilão de 6 de
Janeiro de 1911, numa tarde em que o sol, embora fulguroso, não
conseguia exterminar o frio invernal, foi a minha primeira derrota de
emigrante. No adro da igreja nova, em frente da mesa do leiloeiro,
aglomerava-se muito povo, barbeado, palrador e de trajes domingueiros.
Mas, entre tanta, tanta gente, não se encontrava Margarida, para eu lhe
dizer adeus e lhe demonstrar que já era um homem, pois só um homem
iria assim para o Brasil; Margarida, romântico, doloroso amor de infância,
seis ou sete anos mais avançada na vida do que eu, que então contava
apenas doze e meio. Havia muitos rostos conhecidos, muitas bocas
curiosas: «Sempre vais? Agora mesmo? Ah, não sabia que era hoje.
Que Deus te acompanhe!» Mulheres olhavam-me, ligeiramente
compassivas, e, umas para as outras, diziam: «É novito, é. Mas é indo
nesta idade que se consegue arranjar alguma coisa. Tomara eu que o
meu quisesse ir também».
Sentia-me envaidecido, mais corajoso ainda, mais desesperado
também dentro do meu fatito novo, por Margarida não ouvir aquilo.
Com o seu desinteresse pelo tímido garoto que a amava e pretendia
valorizar-se aos seus olhos, compensando a diferença de idade, ela fora,
sem o saber, uma das razões por que naquele dia me tornei emigrante. E
somente pela esperança de escutar algumas palavras da sua boca, de a
contemplar uma última vez, eu comparecera no leilão, com a garganta
quase a sufocar-me, momentos antes de partir.
De toda a acidentada freguesia, mesmo dos mais obscuros e
distantes vilares, tinham acorrido ali rapazes e raparigas; só Margarida,
que morava tão perto, tão próximo do adro, só ela não viera.
Minha mãe esperava-me, chorando, ao lado do Tio Serafim, muito
calado e sério, ambos sentados no velho sofá que ainda hoje existe na
10
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casa natal e me fala dessa hora tão amargurosa quando lhe lanço um
olhar rápido, ao mesmo tempo de amor e de receio.
O grande baú de coiro, irmão gémeo de outro que também lá
persiste, mantendo a cor do boi que o forneceu, há mais de cem anos
talvez, já havia partido para Oliveira de Azeméis, transportado não me
lembro por quem. Desaparecera igualmente o pequeno baú de folha,
que devia acompanhá-lo e tanto se amolgaria durante a longa aventura,
muito menos, em todo o caso, do que a minha sensibilidade se amolgou.
— Nunca mais te vejo, meu filho! Nunca mais! — Era no patamar
da cozinha, entrada e saída habituais da nossa humilde casita, embora
existisse outra porta, que minha mãe me abraçava. E as suas próprias
palavras lhe criavam mais soluços e mais gritos. Essa violência
sentimental, esse brutal desarreigamento, que dir-se-ia efectuado na
própria carne, amortecera-me a vontade de parecer homem e eu chorava
em frente dos vizinhos que me desejavam boa sorte, espalhados pela
escada e no quinteiro, como se esperassem a saída dum enterro. Em vez
de «Zeca», «Zequinha» me chamavam nesse dia, pois que o diminuitivo
carinhoso significava o único presente, a única lembrança que me podiam
oferecer, pobres que eles eram também.
Desci, finalmente, com o Tio Serafim. Toda popular, minha mãe
debruçara-se na janela e, à maneira do povo, exprimia a sua grande dor
com muitos gestos e novos gritos. Nesses cinquenta metros que separam
a casa em que nasci da curva que a estrada faz, não terei dado dez
passos sem me volver, com os olhos a rebentar nas órbitas e o coração
a estalar no peito. As barreiras de então, onde os sardões tanto
apreciavam dormir ao sol, expondo o verde e o oiro da pele mesmo à
boca das suas pequenas tocas, veriam, anos depois, alguns homens
substituir, por videiras, os pinheiros que nesse tempo as encimavam;
Castriana, nº 3, Ossela, 2007
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mas, hoje ainda, quando essa curva transponho, muitas vezes torno a
sentir-me oprimido.
A casa desaparecera dos meus olhos e, com ela, minha mãe. Mas
os seus gritos perseguiam-me, bebia-os pelos ouvidos e no ar que mos
trazia. À esquerda, um ramalzito da estrada avançava, avança ainda,
para Santo António, lá onde Margarida vivia. À direita levantava-se,
empinheirada nas faldas, entojada nos cumes, a serra onde tantos dias
eu subira a contemplar os longes difusos, a desejar vencer a linha do
horizonte, errante sobre a terra e sobre os mares. E atrás de mim ficava,
por todos aqueles cerros e vales, contrastando com o encanto da
natureza, uma vida de miséria hereditária, laboriosa e negra, a imaginar a
redenção no Brasil, que constituía a sua única esperança. Eu queria ir.
Um homem é um homem e eu, justamente porque ainda não era um
homem, mais me empenhava em querer parecê-lo. Mas ali, ao dobrar a
curva da estrada, fronteira de duas situações inteiramente diversas, a
que me era familiar e aquela que se me apresentava confusa, nublosa,
ignorada na sua fisionomia e nos seus lances, suportei a primeira
hesitação. Foi um dos momentos mais corajosos da minha vida. Eu partia
para o desconhecido, para o fabuloso, sem saber quando voltava, sem
saber até se voltaria. Uma data para o regresso, mesmo muito tardio,
como quem termina a pena de crime grave, seria a paz. Mas eu marchava
sem nenhum limite no tempo, entregue ao acaso, às sinuosidades das
circunstâncias, ao meu acanhamento, que me envencilhava ainda mais
do que a minha inexperiência. Talvez as próprias latitas de folha, as latitas
de graxa vazias, escondidas em velhos muros ou sob as raízes de grandes
árvores, com bilhetes puerilmente românticos, escritos por mim, para
serem lidos por mim mesmo ao regressar, tivessem sido já devoradas
pela ferrugem e apodrecido as palavras sonhadoras, quando eu voltasse
12
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— se voltasse! Até a tutela maternal, até os castigos que os camponeses
dão aos filhos, na rude expressão do seu amor, e que tanto me vexavam,
tanto feriam o meu precoce espírito de liberdade, me pareciam então
aceitáveis.
Pequenito e silencioso, caminhava ao lado do Tio Serafim, que
era alto, ruivo, de olhos claros, vagamente ingénuos, pedreiro que
mourejava desde as declividades de Lordelo até as mais afastadas aldeias
do grande vale de Cambra. De quando em quando, ouvia-o falar,
arremetendo contra o meu silêncio — mas eu não dizia nada.
Também ele se mostrava muito gentil nessa tarde: as suas longas
pernas, capazes de vencerem um metro onde as minhas dificilmente
cobriam cinquenta centímetros, travavam-se em passos curtos, evitando
incitar-me a andar depressa. E assim descemos para Sobradelo, de
pobreza neolítica, e subimos, depois, a Vermoim, que espairece numa
encosta, ao princípio da qual lancei um adeus molhado ao chafariz ali
existente, aonde tantos dias eu viera correndo atrás de um arco de pipo,
enganchado num arame, em anos ainda há pouco esgotados, mas que
nessa hora de despedida me pareciam já sombriamente perdidos nas
mais distantes cabeceiras dos tempos.
Sempre pela estrada acima, a pé, depois pelo atalho, através dos
imensos pinhais dos condes do Covo, com esse respeito humilde e servil
que os aldeões ainda então nutriam pelos grandes proprietários, morria
a tarde em Oliveira de Azeméis quando o Tio Serafim me deixou à porta
da família Esteves, amiga de minha mãe. Excitado, infeliz, de mais a mais
laparoto pela primeira vez fora da sua lura, mal consegui dormir na casa
hospitaleira. No dia seguinte, madrugada ainda preta, já então na
companhia do senhor Esteves e sempre atormentado pela timidez, de
novo parti, tremendo ao frio de Janeiro.
Castriana, nº 3, Ossela, 2007
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Até esse instante, do vasto mundo que eu tanto sonhava conhecer,
só percorrera os cinquenta quilómetros que serpejam entre Macieira de
Cambra e Aveiro, primeira cidade que contemplei, aonde tinha ido apenas
uma vez, ainda recentemente, já para tirar o passaporte, já com um
espeto no coração. Agora, porém, seriam paisagens novas, gentes que
nunca havia encarado; não mais os pés descalços sobre a estrada e nos
tortuosos caminhos da freguesia, nem as velhas diligências, nem os carros
de bois, para os quais, até os nove anos, tanto gostava de saltar e de me
sentar à retaguarda, sem que o carreiro me visse. Agora tudo seria inédito.
Numa só jornada, utilizaria todos os transportes mecânicos, terrestres e
marítimos desse tempo, salvo os automóveis, ainda muito raros e apenas
de famílias ricas; e essa informação do senhor Esteves impressionou tanto
o meu aldeanismo, que ainda hoje a sinto vadiar, de quando em quando,
na memória, embora desnudada do seu antigo prestígio.
Mas nessa frígida madrugada, já dentro da estação de Oliveira
de Azeméis, preocupava-me mais a vida que deixava para trás, ainda
tão pertinho, e o mundo que me aguardava muito longe, misteriosamente,
do que tudo quanto eu ia conhecer desde ali até Leixões.
Chegou, por fim, apitando na escuridão que dir-se-ia inacabável,
o pequeno comboio do Vale do Vouga, que por curvas e contracurvas
nos levou a Espinho. Lá, na praia amanhecente, outro maior, com
resfôlegos de não sei que gigante constrangido, nos conduziu, em breve,
ao Porto.
O panorama da cidade, descortinado de Gaia, logo os vagões
sobre a ponte metálica, mais tarde a Praça da Liberdade, com sua estátua
equestre, contemplada duma camisaria do Passeio das Cardosas, onde
o senhor Esteves tinha amigos e se demorou, tudo isso parecia
maravilhoso aos meus olhos de camponês. E um orgulhozito elevava-se
14
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sobre as apreensões que me mordiam e me fazia sentir mais forte, pois
sabia que Margarida nunca tinha visto aquilo.
A meio da tarde, os baús já despachados, de novo rodámos,
primeiro num carro eléctrico, num outro comboio depois, que tanto era
necessário para salvar, nessa época, o pequeno trajecto que vai do centro
do Porto a Leixões. E pelas cinco horas, com o dia já a esmorecer, eu
via finalmente, ancorado diante do molhe onde me encontrava, o velho
«Jerome», negro e sujo, que me ia levar.
O senhor Esteves ajustou um bote, que ele próprio pagou, e
recomendou-me, mais uma vez:
— Antes de o navio sair, pergunta lá a bordo quem é o senhor
Samuel e diz-lhe quem tu és.
Eu já sabia que ele iria na primeira classe. Ele e o rapaz que dera,
com total indiferença, no último comboio onde o conheci, um ou dois
tostões pela «Ilustração Portuguesa», dinheiro que seria muito para mim.
Um rapaz simpático que, pouco depois, vendo-me a olhar timidamente
para a revista que as suas mãos folheavam, com espontaneidade ma
emprestou, para que eu a visse também. E tudo isso, salvo a gentileza do
moço, que era excepção, me parecia natural, dando até maior
importância a quem o fazia. Não estranhei também que muitas famílias
amigas estivessem à espera dele em Leixões e o acompanhassem a
bordo, com braçadas de presentes, na lancha reservada aos passageiros
que podiam comprar a «Ilustração Portuguesa».
Despedi-me do senhor Esteves, juntando à minha a sua comoção
mal velada, aquelas lágrimas que lhe surpreendi quando lhe disse adeus
lá de baixo, ao fim das escadas do molhe, antes de tomar o bote.
O avanço lento, a remos, sobre o mar ondulado, prolongava e
adensava ainda mais a angústia dessa hora. O vulto do senhor Esteves,
Castriana, nº 3, Ossela, 2007
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agora sozinho na ponta do molhe, agitando um lenço, ia diminuindo com
a distância e dissolvendo os seus contornos no crepúsculo que findava.
Acenei—lhe uma última vez, o bote atracou ao «Jerome» e eu subi as
suas escadas. A noite caíra sobre Matosinhos, sobre o mar, sobre mim
próprio; mas no âmago dos meus tormentos íntimos e no meio das
conversas dos outros emigrantes da terceira classe, ruidosos, alguns
mesmo propensos aos chistes, as esperanças concorriam com as luzes
que eu via em terra.
Quinze dias depois, feitas as escalas de Lisboa e S. Vicente,
desembarquei pela primeira vez no Brasil, em Belém do Pará, a 22 de
Janeiro de 1911, sem saber onde pôr os braços e onde pousar os olhos
diante das pessoas grandes — e muito menos qual seria o meu destino.
Foi após esta pequena história, já evocada algures, dum menino
pobre e sonhador, que começou a gerar-se-me no espírito, ao mesmo
tempo que se inscrevia na carne, o que viria a ser o meu romance
«Emigrantes».
Dois anos mais tarde, esquecido nas solidões amazónicas, eu
dava-lhe a primeira forma, interrompendo-me, frequentemente, para
sacudir os mosquitos que me ferravam.
Andava eu então nos catorze anos, muito mais imaginativos do
que a floresta circundante, pois nem as cambiantes da luz alteravam
grandemente a sua pesada e misteriosa atitude; imaginava muito, mas é
certo que a imaginação, o sonho e a esperança não bastam, por densos
e profundos que sejam, para se realizar um bom romance, quando não
servem de asas ao outro género de oiro. E o meu pobre trabalho,
«Criminoso por Ambição», saiu de todo ingénuo, mesmo quando, já em
Belém do Pará, veio para a luz que ressuma dos caracteres tipográficos;
tão ingénuo, tão infantil, que não consigo evocá-lo sem ter piedade de
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mim próprio. O Manuel da Bouça desta primeira tentativa literária
chamava-se Simão, possuía alma romântica, era jovem e inteligente.
Estava apaixonado e emigrara para o Brasil com o sonho de vencer a
sua pobreza e casar-se.
Nesse chão de escola primária, onde só medrava a puerilidade,
de aproveitável encontrava-se apenas o germe do livro que eu viria a
escrever mais tarde e algumas precoces discordâncias das iniquidades
sociais que conheci antes mesmo de ser adolescente. E foram elas, já
depois de regressar a Belém e de conviver com operários brasileiros e
portugueses, votados à ideia dum mundo justo, que me impeliram para
um segundo romance, para sempre incompleto por morte do semanário
onde o publicava à medida que o ia redigindo. Mas essas velhas páginas,
essas «Rugas Sociais» que enunciavam novas inquietações, traçaram,
porventura, sobre o primeiro risco, de todo superficial, o caminho que
havia de caracterizar o meu destino de escritor.
Nove anos depois de ter desembarcado no Pará, eu embarcava,
uma tarde, no Rio de Janeiro, de volta a Portugal. O meu regresso, os
dias medonhos vividos na selva, os meses e meses de fome em Belém,
tudo isso me parecia quase tão inverosímil como o bilhete de lotaria com
que eu, incipiente ficcionista, resolvera as dificuldades do herói do
«Criminoso por Ambição»; tudo me parecia irreal, existência imaginada
por mim, já que durante esse longo período incontáveis vezes descri de
que pudesse regressar.
Não trazia dinheiro nos meus bolsos de emigrante, pois quatro
centenas de escudos, desvalorizados pela primeira grande guerra,
chegariam apenas para dessedentar, muito apressadamente, muito
nervosamente, a minha nostalgia da família, das árvores, dos caminhos e
das fontes da aldeia nativa; mas trazia um veemente sonho literário e
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uma riqueza secreta, a mais importante que tive, como se verá adiante,
embora fosse desprovida de qualquer valor material.
Esperava-me em Lisboa uma vida terrivelmente incerta, de fundas
amarguras e enormes desesperos, uma fase com a mesma fome negra e
prolongada que eu curtira nos meus primeiros tempos de Belém do Pará,
fome que não posso recordar sem me sentir de novo angustiado. E se no
Brasil descrera, tantos dias, de poder voltar a Portugal, no velho Portugal
que a distância para mim doirara, eu duvidava confrangidamente de
conseguir realizar as ambições literárias que trouxera. E então do mar
das tormentas físicas e psíquicas partiu uma onda de pessimismo e de
mortificado ensimesmamento, uma vaga sobre cujo dorso pregavam
Schopenhauer e Nietzsche, amparos de quem nessa época se tinha por
incompreendido; uma vaga que se espraiou sobre a solidão, a timidez
inadaptada e a miséria que eu sofria, deixando tudo mais dorido ainda.
Quando, finalmente, as apoquentadas dificuldades da minha vida
minguaram, graças a colaborações sucessivas em numerosos jornais e
revistas, a velha Europa, ajoujada de academismos, vibrava com uma
nova ânsia de originalidade, nas artes plásticas e nas letras, uma
originalidade que sempre vivera, como aspiração suprema, no espírito
dos verdadeiros escritores e artistas, mas que saía agora à praça pública,
toda afanosa e ruidenta, gritando nos muros das exposições, na grafia
dos poemas e até em agitados comícios. A esse impulso renovador, que
tanto correspondia aos meus inconformismos perante as ideias feitas, os
processos estéticos caducos, as aceitações sem inquietude,
imediatamente aderi. Uma pontuação insólita, as «Novelas de
Hipóteses», os assuntos destoantes, alternavam com trabalhos
românticos, crónicas e contos, segundo a condescendência ou a recusa
dos directores das publicações onde escrevia; e, neste caso, Rocha
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Martins, apesar de académico e de se dedicar literariamente ao passado,
foi sempre o mais compreensivo e tolerante para mim, que só me
apaixonava, como hoje ainda, pelo futuro. Foi sempre tão generoso que,
tantos anos depois, agora mesmo, o recordo com viva emoção.
Acontecia, porém, naqueles dias incoerentes, que os
revolucionários da estética tinham, socialmente, uma mentalidade
conformista, toda burguesa e conservadora; e que, do outro lado, os
revolucionários sociais, prontos a tudo sacrificar pelos seus princípios,
mesmo a própria vida, eram, quase todos, tão reaccionários em arte
como os outros o eram nas ideias. Eu pretendia um vanguardismo integral
e essa contradição, essa atitude em meio termo, desolava-me. E assim
tentei, embora um pouco céptico, é verdade, a catequese em prol do
revolucionário total. Mas os artigos que escrevi, a própria conferência
que fiz e Roberto Nobre, participante da mesma ideia, entusiasticamente
ilustrou, foram tão infrutuosos como uma árvore há muito seca.
Nesses anos, o futurismo, o cubismo, o super-realismo recémnascido e ainda outras rebeliões, já campeavam na pintura, na escultura,
nas artes decorativas, com permanente alarme e desdém dos que se
haviam soldado aos cânones pretéritos; e a própria poesia, depois de
Apollinaire e de Cendrars, fortificava-se no novo caminho que ia seguir,
sobre as velhas fórmulas abatidas, cada vez mais revolucionariamente.
Só na vasta cidadela do romance, poderoso senhor de largos
domínios, o grande abalo havia produzido poucas brechas; a obra dum
Proust ou dum Joyce, com a sua imensa originalidade, dir-se-ia
construída recolhidamente, de todo à parte daqueles que no Mundo
inteiro lutavam para ser originais, disparando sucessivas bombardas.
Eu ia completar vinte e sete anos, trabalhosos e insatisfeitos. E,
normalmente, o período que decorre entre os vinte e sete e os trinta
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anos é tão decisivo para o porvir do romancista, como a abertura da
comporta o é para o futuro imediato da água represada. Somente os
talentos serôdios ou os génios temporões não sofrerão, com humano
desgosto dos primeiros, essa preponderância do tempo, embora dos
próprios génios seja difícil lembrar um só romance que se iguale, no
feixe de méritos reclamados pelo género, aos realizados após aquela
idade. Se o ficcionista ama as viagens, os meios de transporte que elas
exigem, poderá comparar esse triénio da sua vida a uma estação
ferroviária, de onde partem e aonde chegam numerosos comboios.
Despedem-se dele as influências mais evidentes, partem as admirações
fatais; e chega o cerne, chega o verdadeiro temperamento, chega a
autêntica personalidade de cada qual, todos de contornos já bem
marcados, prestes a tornarem-se definitivos.
Eu tinha vinte e sete anos e olhei para trás. Tudo quanto havia
escrito, todas as experiências estéticas já realizadas, inclusive as páginas
mais audaciosas, que me pareciam, por esse seu carácter, as mais
originais, encontravam-se imbuídas de romantismo, sentimento que vinha
desde a meninez e me acompanharia pela vida fora, em satélite do meu
próprio realismo futuro, me acompanharia tão persistentemente como a
Lua acompanha a Terra, mesmo quando não a vemos.
Até aí, puxado pela avidez de originalidade, eu tendia para a
criação de personagens singulares, com preferências excêntricas e
reacções estranhas, puramente imaginadas; e tanto maior crédito estético
lhes concedia quanto mais dissemelhantes eram das reais.
A velha inclinação que eu transportava no sangue reaparecia,
porém, com fortes exigências, num e noutro conto, num e noutro trabalho,
como «O Escravo Redimido», que antecedeu de vários anos «A Selva»,
e afogueava ainda mais o íntimo conflito que nessa altura se produzia em
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mim. As ideias que desejava expressar não só topavam o condicionalismo
discretamente imposto a muitas das colaborações, mas, sobretudo, não
se ajustavam às figuras irreais que eu criava. Uma zona perplexa,
desarmónica, estendia-se entre os artigos, sedentos de justiça, que
publicava em órgãos operários e a maioria dos meus trabalhos de
ficcionista, dispersos e artificiais. Como poderia eu enunciar os imensos
sofrimentos dos espoliados, as profundas aspirações das vítimas já
conscientes, através daquelas personagens brotadas apenas da imaginação,
que é, sem dúvida, oficina de recursos ilimitados, onde se pode modelar
tudo, corpos, almas, universos, mas que no meu caso e no de tantos outros
se modelava sem carne, sem sangue, mesmo sem barro? Se eu tivesse
algum fogo original a acender, algum novo metal a temperar, por que não
tentá-lo na vastitude da realidade humana? — pensava eu então. Por que
não experimentá-lo nessa forja de todos os sentimentos, de todas as
angústias e alegrias, de todas as misérias e grandezas, nessa forja
assombrosa de que depende a própria imaginação e que às suas noites
paradas responde, nos dias seguintes, com rúbidos clarões dentro das
obscuridades que ainda a cercam? Por que não auxiliá-la, por muito débil
que o meu concurso fosse, a queimar velhos fantasmas e a derreter antigos
conceitos — eu que combatia todos os conceitos injustos?
O que me afastara, durante cinco ou seis anos, dum realismo
humanamente vivo, que transbordava da minha própria existência, era a
convicção profunda, embora ilusória, de que o realismo seria para mim
demasiado fácil. Parecia-me, então, que só uma arte difícil,
incessantemente procurada, pesquisada até o desespero em territórios
julgados inéditos, seria verdadeira arte, como se houvesse alguma arte
que se rendesse à pena, ao cinzel ou aos pincéis dos criadores sem
nenhuma dificuldade.
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Quase todos os livros que havia publicado, eram apenas cestadas
de trabalhos já deflorados noutras páginas, em jornais, revistas,
colecções de novelas curtas, então em moda, por influência de Espanha;
eram o pão quotidiano, amassado rapidamente, muitas vezes sem
fermento sequer.
Vieram, porém, alguns dias, uma semana talvez, em que pude
conseguir, por cima das exigências materiais da vida e impelido por uma
satisfação toda nervosa, escrever directamente para o novo volume, que
seria «0 Voo nas Trevas», a sua última novela — «A Cave».
Tentei um consórcio. Tentei matrimoniar nessas velhas páginas,
que viriam a ser, afinal, obra de transição, as figuras reais, humanizadas
na sua pobreza e nas suas pequenas aspirações, com as personagens de
esquisita factura que eu teimava em criar, nos derradeiros anos.
«A Cave», ao rematar «O Voo nas Trevas», antecedia imediatamente
«Emigrantes» e veio para a rua com um carrego de esperanças demasiado
grande para as suas forças tão débeis. Não tardou que eu me apercebesse,
sob a lupa da evolução que se desenvolvia em mim, ser a heroína pressentida
no seu postigo rés ao passeio da Avenida da Liberdade e não o herói
excentricamente talhado, habitante dum andar superior, a única a poder,
talvez, fazer ouvir, apesar de tudo, alguns murmúrios humanos no cesto de
papéis inúteis onde a novela merecia afundar-se.
Mas a ânsia de singularidade não se havia despegado totalmente
de mim quando, sopesados com insatisfação os trabalhos já feitos, que
tão frágeis me pareceram, decidi voltar atrás, às «Rugas Sociais», mais
remotamente ainda, ao jovem emigrante do «Criminoso por Ambição»,
e refazer o meu caminho literário, inteiramente, inteiramente, desde o
primeiro passo. E assim escrevi este livro nos rápidos intervalos do
jornalismo, naquela época a magra seara donde me vinha o pão. Não
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era o realismo um oceano tão fácil de navegar como me havia parecido,
mas nas suas vastas e mui diversas águas a minha pequena vela marchava
toda fervorosa, toda espontânea, mais rápida até do que o navio onde
eu fizera embarcar Manuel da Bouça.
Do ponto de vista material, esse que tantos homens expatriava para
as Américas, eu fui um emigrante vencido. A própria psicologia do
emigrante, que é a sua principal força, me abandonou pouco depois de ter
chegado ao Brasil, deixando-me, em seu lugar, um novo sonho. Mas outras
riquezas acumulei nessa terra magnífica, tão grande como a generosidade
que ela tem e como o amor que eu tenho por ela. Devo ao Brasil a maior
fortuna que possuo: foi lá que aprendi a amar a grande causa humana. Foi
lá, entre o seu povo fraternal, liberto de todos os preconceitos de classes,
que o meu espírito se formou. Foi lá que senti, pela primeira vez, essa
confortante poesia, secreta e profunda, que é visionar o homem para além
da sua íngreme caminhada, quando os incontáveis sofrimentos remediáveis,
que se arrastaram, sem remédio, ao longo de tantos milhares de anos, já
lhe parecerão inverosímeis, pertença já da História, que se lê sempre,
como é sabido, com alguma dúvida.
Tremendas horas suportei no Brasil: primeiro no mundo elementar
da floresta virgem, mais tarde em Belém do Pará, cromática, luminosa
cidade, que uma vez projectada através dos nossos olhos, fica a residir,
para sempre, na memória. Mas o povo brasileiro — já o disse no
«Pórtico» deste livro — de nenhuma forma é culposo das vicissitudes
que pode ocasionar, e tantas vezes ocasiona a tantos dos seus próprios
membros, a remota organização social que da Europa se estendeu à
América. Ela é, nos seus principais fundamentos, exactamente igual à
que domina em muitos outros países, que por serem mais velhos tiveram
demasiado tempo para a transformar — e não o conseguiram ainda.
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Os homens poderosos de Belém, nesse tempo de comissões e
consignações, de navios próprios, com vultosos carregamentos e sortidos
desembarques, eram, aliás, quase todos portugueses, que haviam
arrecadado os grossos haveres na época alta da borracha. E nenhuma
das suas numerosas portas se descerrou quando o meu grande
acanhamento a algumas delas bateu, à procura de trabalho que me
aliviasse a fome, logo após ter voltado da selva, que foi o período mais
angustioso que então passei.
Mas eles próprios eram apenas a consequência, material e psíquica,
duma sociedade de que não tinham sido os inventores, uma sociedade
que nascera bastante longe do Brasil. E dentro dela poder-se-ia
compreender, bem equanimemente, que não quisessem admitir um
empregado desnecessário, não quisessem diminuir, num migalho que
fosse, os seus lucros ao fim do mês.
A alargar ainda mais o transe, os dias famintos de Belém iam-se
repetir em Lisboa, precisamente de onde haviam partido, com o então já
muito velho regime europeu e asiático, os fundadores daquela donairosa
cidade; iam-se repetir, durante mais tempo ainda, com a mesma indiferença,
absoluta, terrivelmente normalizada, da organização social lusitana. E,
contudo, eu não deixaria, por tal descaso, de amar o povo português, sua
primeira e maior vítima; por tal descaso amá-lo-ia mais ainda.
Nessa tarde de Setembro de 1959, em que um íntimo apelo, de
começo obscuro, me criava subitamente o desejo de abraçar e beijar,
ao fim do cais de Mindelo, pobres velhos que eu de todo desconhecia,
nessa tarde de ternura, o antigo emigrante, que o Brasil ia receber com
generosidade imensa, mesclava à lembrança dos seus companheiros na
Amazónia, cearenses, maranhenses, caboclos de alma cândida e à dos
europeus que haviam passado, como ele, pelo porto de S. Vicente, em
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rebanhos de párias, rumo ao pão desejado, tema deste livro, as miríades
de sedimentos que a ideia de justiça universal, de justiça para todos e de
fraternidade entre todos os homens, lhe havia depositado no espírito, ao
longo da própria experiência vivida — ao longo de toda a sua vida.
Torre — Entre-os-Rios — Julho de 1966.
(Posfácio à edição comemorativa dos cinquenta anos de vida literária,
ilistrada por Júlio Pomar, Lisboa, Portugália Editora, 1966.)

Edição comemorativa para os 50 anos de vida literária (1966)
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UMA VOZ DISSIDENTE EM O INSTINTO SUPREMO
José Alonso Tôrres FREIRE

Palavras de pórtico
Mas se não foi numa outra vida que eu escrevi
meu primeiro romance, foi pelo menos num
outro mundo, pois o Amazonas é um mundo
bem diferente do nosso...
Ferreira de Castro
Em certo momento do romance “A selva”2, de Ferreira de Castro,
o senhor Guerreiro, uma espécie de gerente do Seringal Paraíso, fala ao
protagonista, Alberto, sobre as duas grandes histórias do Rio Madeira:
(...) Este rio já teve dois grandes romances. Um, foi a construção
da estrada de ferro Madeira-Mamoré. (...) Os homens chegavam e as
febres – zás! – matavam eles. Morriam às centenas. (...) O outro romance
1
A 1ª edição de A selva é de 1930. A edição comentada aqui é a 25ª, publicada na
cidade do Porto por Guimarães, s/d, com base na edição considerada definitiva, a 24ª.
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foi a tentativa de Rondon para civilizar os Parintintins, sem empregar
violência. (Ferreira de Castro, s/d:281)
Ferreira de Castro não chegou a encarar a empreitada que o
primeiro “romance” pressupõe, mas pediu aos seus amigos da Amazônia
dados históricos sobre a construção da Madeira-Mamoré, como
mostram cartas de Leandro Tocantins e Mário Ypiranga Monteiro2,
sendo que o primeiro chegou a enviar para Ferreira de Castro o caderno
sobre “A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré”, publicado pela
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia
em 1960. Conforme a expressão de Francisco Foot Hardman, esse
episódio foi uma encenação da “modernidade na selva”, inserido num
movimento capitalista bastante amplo (cf. Hardman, 1991). Esse
acontecimento dramático, outra das muitas tentativas de conquista da
Amazônia, foi narrado de maneira irônica e com mordaz revisão crítica
da história da região por Márcio Souza no romance “Mad Maria”
(1980). O segundo “romance” a que o personagem se refere, a epopéia
de Rondon junto aos Parintintins, foi narrado por Ferreira de Castro
em “O instinto supremo”, de 19683, de cuja trama aquele personagem
histórico não participa diretamente, mas é representado na narrativa
por uma espécie de alter ego, Curt Nimuendajú (cf. Ferreira de
Castro, 1984).
2
Há uma carta de Leandro Tocantins, datada de 10/02/1960 e duas de
Mário Ypiranga Monteiro, datadas de 12/10/1956 e 26/08/1957 relatando progressos
acerca da pesquisa sobre o assunto. Todas as cartas pertencem ao Museu Ferreira
de Castro em Sintra.
3
A edição utilizada aqui é a constante da 4ª edição das Obras de Ferreira de
Castro, publicadas pela Lello & Irmão, em 1984, no Porto.
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Antes de completar esse romance, antecipado por seu
personagem de “A selva”, Ferreira de Castro buscou armar-se de
dados históricos acerca da empreitada de Rondon a partir de várias
fontes. Desde a década de 1950 ele já pedia em carta aos amigos que
o ajudassem a conseguir o relatório de Curt Nimuendajú, o auxiliar do
Marechal Rondon na incursão junto aos Parintintins. Conforme Ferreira
de Castro afirma em carta datada de 20.12.1956, destinada ao escritor
e político amazonense Álvaro Maia, ele chegou mesmo a corresponderse com o Marechal Rondon a respeito do episódio da pacificação dos
Parintintins. Também em uma carta, enviada de Manaus, datada de
26.08.1957, o historiador Mário Ypiranga Monteiro expressa sua
alegria por Ferreira de Castro ter finalmente encontrado o Relatório
de Curt Nimuendajú 4. No próprio romance, Ferreira de Castro
estabelece algumas fontes de consulta, tais como o relatório de Curt
Nimuendajú, livros de Joaquim Gondim, de Álvaro Maia e de Nunes
Pereira, ressaltando, no entanto, as liberdades poéticas da ficção (cf.
Ferreira de Castro, 1984:1177).
Rastreando as boas intenções da empreitada rondonista, sua
tranfiguração em enredo ficcional e o discurso que a sustenta no romance
“O instinto supremo”, neste artigo procuro analisar de que maneira essa
narrativa problemática, quase um “romance de tese”, conforme Fernando
Cristóvão (cf. Cristóvão, 1974), contém um elemento perturbador de
sua harmonia – quase monotonia pelo desfecho conhecido –, uma voz
dissidente que por pouco não põe tudo a perder por questionar desde o
centro a lógica do sistema.
4
Ambas as cartas citadas pertencem ao acervo do Museu Ferreira de
Castro, em Sintra.
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A ficção como elogio histórico
Em “O instinto supremo”, esse romance criado por um desejo
de Ferreira de Castro, ao que parece, irrefreável de construir um elogio
ao empreendimento e aos princípios do Marechal Rondon, o primeiro
plano é ocupado completamente pela disposição de Curt Nimuendajú
de cumprir as instruções de seu mestre e a determinação de fazer tudo
para que a ausência do grande líder não seja sentida e tudo corra da
melhor forma possível. As intenções, vê-se logo, são boas, pois visam
mudar o tratamento que os índios tinham até ali, cuja resistência à invasão
de seu território, armados de “flechas primitivas”, era respondida “com
balas de rifles” (cf. 1984:948):
Chegou, porém, o momento de concluirmos a tarefa pacificadora,
que iniciamos há tempos, de acordo com o profundo sentido humano do
nosso povo. Devemos concluí-la sem sangue, antes com paciência e
fraternidade, para que os índios possam evoluir e beneficiar tanto da
civilização que existe agora no Mundo. (Ferreira de Castro, 1984:948)
No entanto, afora as boas intenções dos rondonistas, e pelos fatos
históricos que servem de base ao enredo, já sabemos de antemão que
tudo correria dentro do previsto, e desse modo a narrativa configura-se
claramente como um encômio às idéias de Rondon. A ênfase narrativa
recai sobre o esforço hercúleo da “civilização”, ali representada pela
figura de Curt Nimuendajú, por sua vez comandante da tropa avançada
daquele sertanista, de levar a cabo essa empresa ou “missão” de
pacificação dos índios arredios. O que sustenta o interesse do leitor ao
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longo da narrativa diz respeito aos vários incidentes que acontecem
durante a aproximação e o contato entre brancos e índios.
Por outro lado, uma razão muito mais prosaica insinua-se
subrepticiamente na narrativa e pode servir de base para esvaziar
qualquer outra mais elevada, justamente por um representante dos
maiores interessados no aspecto comercial dessa empresa, o seringalista
Manuel Lobo:
E sem ressentimento admitiu que o mais importante seria, no fim
de contas, a pacificação dos índios, permitindo assim a lida dos
seringueiros isenta de riscos e de interrupções, e não o lugar onde se
efetuasse o ingresso dos selvagens na civilização. (p. 950)
Ainda assim, há um problema que escapa ao leitor menos atento
do romance, vivamente convencido, a essa altura, dos princípios que regem
esse percurso civilizador de Curt e seus homens, autênticos cruzados
tentando conquistar novos adeptos para suas hostes esclarecidas. Vencidas
as barreiras culturais, transpostas as fronteiras entre esses dois mundos
tão diferentes, pelo menos por parte dos índios, pois o que se quer é
trazê-los para o convívio salutar da “civilização”, qual seria o benefício
para eles nessa mudança radical de costumes? Ou seja, qual seria o papel
desses índios na “civilização” quando o processo de “amansamento”
estivesse concluído? Como em toda ficção de grandes escritores, ainda
que em seus momentos menos inspirados, é possível vislumbrar alternativas
e, assim, no próprio romance de Ferreira de Castro pode-se encontrar a
expressão dessa dúvida sobre que futuro aguarda aqueles novos seduzidos
pelas facilidades da “civilização”, especificamente por meio de um
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personagem aparentemente sem maior importância na narrativa, pelo
menos a princípio – Jarbas. É esse personagem que verbaliza a profunda
rachadura em todos os argumentos utilizados para justificar, e no caso
desse romance, elogiar, a incursão civilizadora no território dos Parintintins:
– Um homem que conheci há tempos, na cidade, me disse: Pode
ser que seja uma vergonha para a tal civilização, não estou fora disso.
Mas que benefícios terão eles em ser civilizados agora? Talvez os índios
não sejam mais felizes do que nós, pode ser, mas com certeza mais
infelizes também não são. Andam acostumados àquela vida, como nós
andamos à nossa. (p. 965)
Completando o raciocínio e respondendo também ao argumento
de que o estado “primitivo” desses seres humanos, assim como outros
indígenas de outros lugares, também “cortadores de cabeça”, seria uma
vergonha para os “civilizados”, o personagem questiona-se:
– O homem me disse: Se os civilizarmos agora, que temos para
dar a eles? Cortar seringa? Já se sabe o que é ser seringueiro. Vender
sorvete em Manaus? Levá-los para as fábricas, lá na cidade, a trabalhar
o dia inteiro e metê-los no xadrez se andam com protestos durante as
greves? Nas malocas, com a caça e a pesca, sustentam os filhos. E na
cidade? Às vezes, alguns dos que lá vivem, não têm sequer uma colher
de farinha para os curumins.” (965-966)
A fala desse personagem, em tudo contrária ao discurso civilizador
preconizado por Rondon, representado aí por Nimuendajú, constrói-se,
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assim, como autêntico contraponto inserido no próprio interior da
narrativa. Essa fala dissidente de Jarbas seria profética se não fosse um
olhar ficcional para o passado, ou seja, se não estivesse falando sobre
acontecimentos do ano de 1922 num romance publicado em 1968, quando
a revolta das minorias oprimidas e dos excluídos começa a se fazer ouvir
de maneira mais estridente tanto na realidade como na ficção. Lembremos
também que nessa época começam a se organizar os movimentos
ecológicos, muitas vezes associados à preservação das culturas indígenas,
pois já se sabia a essa altura o que a aculturação havia causado a esses
povos. Porém, essa voz que poderia fazer ruir toda a lógica dessa empresa
e a própria razão de ser da narrativa tal como ela se apresenta, é
sumariamente sufocada no embate promovido entre Jarbas e Curt
Nimuendajú, com os argumentos já esperados. É compreensível que o
embate seja tenso, pois, para se realizar como elogio do rondonismo, o
sistema narrativo tem que rechaçar essa fala desagregadora, já que a
postura daquele personagem tem tudo para transformar-se num elemento
altamente perturbador da harmonia do conjunto, chegando mesmo a
assediar sua dominante, a própria lógica que o rege.
A oportunidade de esse contraste assumir o primeiro plano da
trama e o ponto de vista da narrativa caminhar em sentido diferente do
resultado final começa a perder-se quando Jarbas, instado a esclarecer
a contradição entre o pensamento que defende e suas ações, já que
aceitara fazer parte daquela missão, declara:
– Vim porque se civilizarmos os índios agora, eles já irão ficando
preparados para desejar um dia melhor. Mas seria mais bonito, não há
dúvida, que quando tirássemos eles das malocas, já lhes pudéssemos dar
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tudo aquilo que os homens precisam de ter e até a muitos de nós falta. O
senhor nunca pensou nisto? Vendo bem as coisas, quase todos nós, que
os vamos civilizar, somos ainda mais pobres do que eles.” 101 (981)
Afastando a hipótese de que os indígenas tinham tudo o que
necessitavam para viver suas vidas de maneira plena em seu meio
ancestral, nesse ponto da narrativa aparece a superioridade da cultura e
da civilização que chega em contraste com aquela cultura “primária”, em
declaração de Curt Nimuendajú:
(...) Não há dúvida que a civilização está cheia de contradições.
Está. Eu próprio tenho discordado, muitas vezes, das suas injustiças.
Mas só quem for cego pode admitir que a vida primitiva e a ignorância
trazem a felicidade aos homens, como pensam alguns. Há muitas
pequenas e grandes satisfações que somente os espíritos instruídos
podem ter. E elas compensam largamente as novas responsabilidades
e mesmo alguns novos sofrimentos que a nossa evolução nos tenha
dado e nos dê. (p.983)
Em virtude da sobrevalorização da crença no progresso redentor
e nos avanços da civilização, a face potencialmente destrutiva dessa
“evolução” é completamente minimizada por Curt Nimuendajú, como se
vê. O contraste entre a civilização e a barbárie, com a narrativa
assumindo claramente como princípios elevados aqueles defendidos por
Nimuendajú, ficará ainda mais evidente quando ele e seus homens
assistem a uma dança dos aculturados índios Mura representando os
Parintintins de maneira satírica. Nessa cena do romance, o alemão
recorda sua “conversão”, seu “amansamento”, conforme Bernard Emery
(cf. Emery, 2002), e imagina que essa coreografia, “bárbara”, “primitiva”,
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uma “cerimónia exótica”, “duma puerilidade extravagante”, daria um bom
quadro, com as necessárias adaptações, para as “Folies Bergères” (cf.
p.988). Seria essa a mesma concepção da figura histórica de Rondon
acerca das culturas indígenas ao estabelecer o lema “morrer se preciso
for, matar nunca”? Sem confundir as figuras históricas que deram base
ao enredo com as personagens do romance, a pergunta é pertinente pois
visa mostrar que toda narrativa também expressa uma determinada
concepção de mundo, especialmente nesta em que fato e ficção
entrelaçam-se inequivocamente.
A empreitada apresentada e elogiada no romance de Ferreira de
Castro é interpretada da mesma maneira que o personagem Curt
Nimuendajú por um crítico francês, Philippe Brunetière: “Nele (no
romance) se descreve a aventura de um grupo de homens audaciosos e
corajosos, impelidos por uma alta ideia da civilização (...).” (Brunetière,
1984:1191). É justamente nessa “alta idéia de civilização”, pelo que isso
tem de excludente e redutor, que essa encenação ficcional pode ser
aproximada perigosamente daquele encontro que acontecera algures,
entre portugueses e índios, em 1500, cujos efeitos se fizeram sentir até
nos confrontos que aconteceram nas comemorações dos quinhentos anos
do “descobrimento”, no Brasil, em abril de 2000. Como disse um
historiador à época, com a violenta reação aos protestos dos índios,
naquele dia ficou exposta a exclusão centenária das culturas indígenas e
foi cobrada a participação efetiva nessa “festa”. Ao comentar esse
romance, Jorge Amado o chama, como Ferreira de Castro denomina a
cruzada de Rondon no prólogo da narrativa, de “epopéia do humanismo”,
afirmando que ele “(...) foi como o bálsamo sobre a chaga aberta da
violência mais ignóbil desabada sobre os índios iguais a crianças órfãs.”
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(Amado, 1984:1193). Ora, não será toda essa violência constatada pelo
romancista baiano o resultado também dessa “epopéia” de um humanismo
que desvaloriza toda a concepção de mundo do Outro e o seduz com
quinquilharias brilhantes, como se vê em cena emblemática de “O instinto
supremo”, mas marginaliza o seduzido, ainda que sob a bandeira do
pacifismo e suas boas intenções? Outra questão: se os índios são como
“crianças órfãs”, são órfãs de quem? Talvez de sua própria cultura
expropriada, pois a sedução pretendida será definitiva: obriga à renúncia
de toda e qualquer referência anterior em favor da “alta civilização”,
pois essa sociedade indígena não parece ter nada de grande valor cultural
a oferecer em troca.
Como afirma Fernando Cristóvão, esse romance declaradamente
escrito como elogio não se realiza nem como epopéia, pois o enredo
não apresenta a linearidade característica do gênero, nem como
sondagem introspectiva, pois não há ali nenhum personagem bem
desenvolvido psicologicamente, ficando muito aquém da outra incursão
amazônica ficcional de Ferreira de Castro no romance “A selva” (cf.
Cristóvão, 1974:22).
É possível que a maior crítica à maneira como se interpretou
durante muito tempo essas repetidas encenações, ficcionais ou reais, da
conquista da Amazônia, tenha sido feita por Márcio Souza, em “A
expressão amazonense: do colonialismo ao neocolonialismo” (1978):
“Nos últimos séculos, a Amazônia tem experimentado o encontro nada
pacífico entre duas formas de cultura. O resultado será um beco sem
saída, ou o nascimento de uma nova cultura compatível” (Souza,
1978:30). Nesse encontro singular, em que duas civilizações tão distintas
se defrontam, há que se perguntar: que é barbárie e que é civilização?
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Como demonstra Márcio Souza, sem problematizar esses conceitos
básicos não será possível reapresentar ficcionalmente o homem e o meio
amazônicos, o que implicará, fatalmente, uma revisão e um contraste
dos “maiores feitos” da “civilização” com aquilo que era chamado de
“bárbaro” e “primitivo” – as culturas indígenas:
A manutenção desses conceitos revela preconceitos de classe e
interesses inconfessáveis. (...) Não se pode mais permitir que a região
seja considerada uma categoria do exótico (...). Como classificar de
primitiva uma civilização que ainda reúne o dionisíaco e o apolíneo numa
só força criadora? (...) Em contrapartida, como outorgar o estatuto de
civilização superior a quem fabrica campos de concentração e reduz
metade da população da Terra ao estado de inanição? (p. 37).
Se o argumento parece enfatizar fatos passados, é necessário
sempre lembrar que as tragédias colocadas nesse questionamento, ou
seus efeitos perversos, a incapacidade de conviver, valorizar ou sequer
tolerar a diferença, ainda são perfeitamente visíveis nas sociedades
contemporâneas, como os constantes choques e assassinatos de fundo
racial têm demonstrado. Sem reforçar o mito do “bom selvagem”, o
que seria um contrasenso com a tentativa de reler criticamente esses
(des)encontros, essa é uma das indagações que aparecerão sob a forma
de ação narrativa na obra de Márcio Souza, especialmente, no romance
“Mad Maria” (1980), por meio da trajetória de degradação física e
psicológica dos personagens indígenas da trama. No romance de
Márcio Souza, Joe Caripuna, um índio cuja tribo fora dizimada, tem
suas mãos decepadas e vira atração de salão ao aprender a tocar piano
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com os pés5. Não é por acaso que esse romance apresenta um claro
diálogo com “A selva”, de Ferreira de Castro, acerca da concepção do
espaço romanesco, como mostra Milton Hatoum no ensaio “A natureza
como ficção” (cf. Hatoum, 1993). Como o ensaio “A expressão
amazonense: do colonialismo ao neocolonialismo” (1978) demonstra,
Márcio Souza foi um leitor atento da obra de Ferreira de Castro,
especialmente o romance “A selva”. Se no romance de Ferreira de
Castro há uma certa ambivalência quanto à culpa dos males dos homens
ali retratados – repartida entre os seringalistas e a selva eivada de perigos
e mistérios, incluindo os índios cortadores de cabeça –, na ficção de
Márcio Souza fica muito claro que é o capitalismo selvagem o grande
responsável pelo drama da Madeira-Mamoré. Afinal, não eram só as
febres, como falara o sr. Guerreiro de “A selva”, as responsáveis por
tantas mortes que aconteceram ali.
Conclusões: porque rememorar é preciso
A cena é forte, especialmente se contemplada (mesmo antes de
qualquer análise mais profunda) em perspectiva histórica, ainda que com
o risco do olhar tornar-se anacrônico. Os homens de Curt Nimuendajú,
este sob as ordens de Rondon, imbuídos de honestos desejos, deixam
bugigangas coloridas para atrair os arredios Parintintins, os quais devem
deixar algo em troca dos “presentes”. Os indígenas levam os objetos,
5
É interessante confrontar também os personagens indígenas que aparecem
em romances do escritor amazonense Milton Hatoum. Uma personagem recorrente
nos três romances desse autor é a menina índia órfã, que vai para as casas de
famílias de Manaus; em geral essas meninas não têm status de empregadas ou
filhas, antes são tratadas como escravas (cf. Hatoum, 1989, 2000 e 2005).
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mas não deixam a contrapartida e os homens recebem ordem de
suspender a colocação dos atrativos.
Há nessa tropa de assalto e sob essa sedução obstinada um
discurso homogeneizador – pacificador (?) –, o de Rondon, e seu
esforço de trazer as tribos indígenas para o convívio da sociedade.
Há, é claro, a virtude, em Rondon, de ter mudado a relação com os
índios, justamente por seu lema: “morrer se preciso for, matar nunca”.
A contrapartida desse esforço por mudança na convivência entre índios
e brancos, no entanto, tem um duro preço a ser cobrado mais tarde,
antecipado no romance “O instinto supremo” pelo personagem Jarbas.
A voz dissidente de Jarbas, ainda que devidamente sufocada pelo
argumento de força de Curt Nimuendajú, pode ser vista como uma
antecipação magistral do romance de Ferreira de Castro, representando
aí uma figura que só iria aparecer mais nitidamente e vulgarizar-se nos
anos setenta do século XX, tornando-se assim o personagem um
ecologista avant la lettre. Jarbas é o encarregado, no romance, de
lançar a questão crucial sobre o encontro encenado ali: “O que temos
nós para oferecer a eles?” Porém, essa voz dissonante chama a atenção
de Curt Nimuendajú pelo mesmo motivo que a torna um fator de
aliciamento entre os outros homens, por seu potencial de causar
dissidências e descrédito na empresa que se inicia. Obrigado a aderir
à ideologia da empreitada rondonista, sob a alternativa de tomar outro
rumo, a voz de Jarbas, até então um elemento divergente nesse meio
homogêneo, é totalmente rechaçada, com prejuízo da própria narrativa,
pois ela personifica ali o único conflito real nesse drama com desfecho
por demais conhecido.
O romance foi publicado em 1968, baseado em fatos históricos
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que haviam se passado há mais de 40 anos, e o que perpassa a narrativa
– a vontade de elogiar essa “epopéia do humanismo” – já não consegue
sustentar-se como justificativa, pelo menos no momento em que o livro
é publicado, pois a essa altura já era bastante conhecido o desenlace
dessa incorporação das tribos indígenas amazônicas à “civilização”: a
completa destribalização e marginalização – não só socialmente, mas
também espacialmente, já que eles engrossarão a periferia miserável
das cidades amazônicas – desses povos, a perda completa e
irremediável de suas culturas. Os remanescentes indígenas desse
encontro civilizador ou foram obrigados a viver em parques como o
Xingu ou a lutar permanentemente pela demarcação de suas terras numa
troca de forças bastante desigual. Se esse elogio ficcional houvesse
aparecido em 1922...
A maior virtude do romance, apesar da sumária expulsão do
discurso que o veicula, é conter em seu próprio cerne o elemento que
põe em cheque toda a narrativa, demonstrando que a trama poderia
seguir outros caminhos ou problematizar as razões dessa reencenação
de um novo (des) encontro de civilizações, à luz de todos os anos que
haviam passado desde os fatos que constituem a base histórica do
enredo, em 1922, até a sua publicação em 1968. Em tempo: “ver” as
limitações na obra de um grande escritor também serve para evitar sua
sacralização, recusar-lhe a aura de intocável, pois os intocáveis ficam
inalcançáveis, na prateleira... Ainda assim, mesmo esse aspecto menor
da obra de Ferreira de Castro faz parte daquela coerência de visão de
mundo que o acompanhou durante toda a vida e também o incitou a
escrever “A curva da estrada” (1950), sondando, nesse romance, o
terrível embate psicológico do protagonista, Dom Álvaro Soriano,
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dividido entre a ética e a sobrevivência política. Como nos mostram
romances como “Emigrantes” (1928), “A selva” (1930) e “A lã e a
neve” (1947), entre outros, além de novelas como “A missão” (1954),
a obra de Ferreira de Castro é uma a literatura de força que, em seus
muitos momentos fulgurantes, transfigura em arte de altíssima qualidade
o que poderia ser apenas expressão de consciência da injustiça, da
revolta e do sonho.
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Inédito
Carta de Ferreira de Castro a Orlando da Costa

Lisboa, 6 Nov. 72
Meu caro Orlando da Costa:
Desculpe-me a demora em agradecer-lhe o livro que Você me
mandou em Julho. Só o recebi em fins de Setembro, acompanhado
duma carta da «Seara Nova», a dizer-me que o volume se havia
misturado com outros e de aí o atraso em enviar-mo. Não devemos
querer mal ao pessoal da «Seara», pois estas coisas acontecem com
relativa frequência e a mim próprio já uma ou duas vezes aconteceram
também.
Regressei a Lisboa no princípio de Outubro, com a saúde cada
vez pior, e aqui vim encontrar a herança de todas as ausências – e
Você sabe, por si mesmo, o que é esse legado de actos adiados.
Enfim, só nos últimos dias pude ler a sua bela peça. Digo bela
porque o é efectivamente, pelo brilho e construção do diálogo, pela
fluência da dramatização, pelos pormenores originais, e até pela
ambiência que Você criou. Magistralmente e constitui um dos grandes
méritos do seu trabalho.
Peça difícil, dado o tema. Difícil porque1 foi escrita pensando
1

No manuscrito, «por que».
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nas limitações em que vivemos. Você saiu-se, porém, o melhor
possível.
Só a revelação do drama familiar na parte final – e o próprio
drama – me pareceram demasiado clássicos. Mas se a representação
da peça for permitida, decerto o público aceitará bem as confissões
do Pai. Oxalá ela vá à cena. Justamente os efeitos cénicos mereceramlhe os maiores cuidados.
Conheço um pouco o teatro de Tagore e, apesar do génio
poético e alegórico que nele fulgura, há muitas personagens de «Sem
flores nem coroas»2 que não lhe ficam atrás.
Abraça-o e felicita-o o seu velho amigo e admirador
Ferreira de Castro3

2
Sem Flores nem Coroas, peça de teatro cuja acção decorre na antiga Índia
Portuguesa, girando em torno da perda de identidade de uma família local. Publicada
em 1971, foi recentemente reeditada.
3
Carta cedida por Orlando da Costa para publicação na Castriana. Por
comodidade de leitura, não se registou na transcrição a ausência ou permanência
de acentos gráficos, característica dos manuscritos de Ferreira de Castro que, neste
particular, permaneceu «fiel» à ortografia em que se formou. Assim: «frequencia»,
«proprio», «tambem», «principio», «saude», «ausencias», «ultimos», «dialogo»,
«fluencia», «ambiencia», «meritos», «dificil», «possivel», «classicos», «fôr»,
«publico», «genio», «corôas».
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MEMÓRIA
Ao correr da pena ... – momentos soltos numa relação fraterna entre
gerações: Ferreira de Castro e eu, ou, antes, eu e Ferreira de Castro?
Orlando da COSTA
Posso dizer que conheci Ferreira de Castro de lombada. Sim, de
lombada. Não de esguelha, nem de ginjeira – expressão esta da gíria
metropolitana que só aprendi depois de chegar a Portugal, em 1947.
Conheci-o, imagine-se, em Pangim – capital de Goa, no ano
lectivo de 1945/46, em casa do meu tio Thomás, durante o meu 7º ano
de liceu, secção de letras, no liceu Afonso de Albuquerque. O meu tio,
agrimensor reformado, acolheu-nos, a mim e ao meu irmão, durante esse
último ano do ensino secundário, vindos de Margão, cidade da nossa
casa de família. Tinha na sua escassa biblioteca alguns livros de entre os
quais se destacava uma edição de luxo de “A Volta ao Mundo” de
Ferreira de Castro. Lembro-me que a lombada me atraiu – era preta,
vermelha e com dourados gravados a ferro, se a memória não me trai e tinha
a imponência que impunha o facto de ser o livro mais importante da casa.
Foi assim que eu travei o meu primeiro conhecimento com o
escritor Ferreira de Castro. Folheei o grosso volume com os cuidados
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exigidos pelo meu tio e li páginas e páginas sem nunca ter
verdadeiramente ter começado e acabado.
Já em Portugal, e aluno da Faculdade de Letras de Lisboa, tive a
oportunidade de conhecer muitos escritores já com nome feito e
protagonistas do fervilhar da vida literária e do mundo da resistência ao
regime do governo, que detinha os olhos incansáveis e as sinistras mãos
atentas que empunhavam o lápis azul de censura.
Era um tempo sombrio e ameaçador em cada “esquina do
mundo”, aquele nosso mundo e talvez por isso era o tempo das tertúlias
e da busca da camaradagem.
Deambulava-se pelas livrarias do Chiado, a subir e a descer,
desde a Livraria Portugália à Sá da Costa, passando pela Bertrand,
onde mestre Aquilino presidia, encostado à ombreira da porta de
entrada a um corte de admiradores. Na Sá da Costa vim eu a conhecer
António Sérgio, que viria a ser meu amigo e, de algum modo, uma
espécie de educador. No café Chiado nasceram outras amizades, entre
as quais uma que, de camaradagem feita, durou até ao fim da sua vida:
Alves Redol, o escritor mais destacado do neo-realismo das cercanias
de Lisboa. Era, como disse, o tempo fértil e ousado das tertúlias e
também de algumas rivalidades, mas em que uma convergência de
ideias colocava a solidariedade como um valor superior. Ideais comuns
em caminhos e atalhos de expressão diversa numa estrada larga, fosse
de terra batida, calçada ou de asfalto escaldante.
No 1º andar do Café Chave d’Ouro, já no Rossio, poiso do
Augusto Abelaira, meu colega de Faculdade, tal como a angolano Mário
Pinto de Andrade que aí ia discutir problemas da “negritude” com o
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poeta Francisco José Tenreiro, mais velho e sãotomense, circulava outra
onda de ar fresco. Eram várias as mesas que se espalhavam pela galeria
nada ruidosa e disciplinada, onde se trocavam sebentas, rascunhos e
livros, tanto académicos como proibidos de circular. Lembro-me que
José Sérgio, quando vinha a Lisboa aí se encontrava com David
Mourão-Ferreira. Mais do que ponto de encontro, mas quase como
sede, essa galeria sobranceira acolheu os fundadores e animadores da
“Távola Redonda”. Mas o meu café de tertúlia – aparte o Café Chiado
onde abancavam os então jovens em pleno crescimento criativos, alunos
da Escola Superior de Belas-Artes, futuros artistas plásticos portadores
em confronto de mensagens surrealistas e neo-realistas – foi no Café
Portugália, no Rossio, onde, sempre na mesma mesa perorava o poeta
Armindo Rodrigues1, que reunia à sua volta em grupo de gente das letras
e onde, graças ao seu entusiasmo e determinação, fez nascer a colecção
de poesia “Cancioneiro Geral”, réplica, por assim dizer, do “Novo
Cancioneiro” de Coimbra.
Foi ele que me deu a mão ao ler o original do meu 1º livro de
poesia “A Estrada e a Voz”, que lhe chegou às mãos por via do Angolano
Mário Pinto de Andrade. “Esse tipo que apareça” – terá dito, depois de
ter lido as minhas páginas – porque estou interessado em inclui-lo já no
“Cancioneiro Geral”. E foi assim que foi publicado, em 1951, o meu
livro de estreia, 10º volume da colecção “Cancioneiro Geral”. Fui um
1
Em 2004 passou o centenário de nascimento de Armindo Rodrigues, que,
sendo médico, teve, por parte da Ordem dos Médicos, A União Mundial dos
Escritores Médicos, A Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos e
iniciativa e apoio da Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo e da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, a comemorar uma exposição biobibliográfica e
publicação de um catálogo sobre o Autor.
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homem afortunado. Tinha 22 anos e estava no 3º ano da Faculdade.
E que era feito de Ferreira de Castro neste labirinto-itinerário de
cafés e livrarias, Chiado acima, Chiado abaixo, assim traçado ao correr
da pena e da memória, desde a Brasileira onde hoje está, à entrada, ao
sol e à chuva Fernando Pessoa – perpetuado em bronze, bem longe do
Martinho da Arcada e dos baleões corridos de pedra de mármore das
tabernas do Abel Pereira da Fonseca, até ao Café Portugália e logo a
seguir e pouco mais tarde, novos jovens implantaram a república libertária
do Café Gelo? Ferreira de Castro também tinha a sua tertúlia, de homens
mais idosos, maduros, onde, porém, nem Sérgio ou Aquilino, julgo, algum
dia por lá assentaram. Não era um café, mas uma pastelaria e à hora em
que a mesa “consagrada” era ocupada, podia chamar-se “casa de chá”.
Ferreira de Castro tinha à sua roda outros convivas mais próximos da
sua geração, amigos de coração como Assis Esperança, Roberto Nobre,
Carlos Estorninho, (felizmente ainda vivo e meu vizinho no bairro da
Lapa) e frequentemente Artur Inês que vinha com o Jornal “República”
ao ritual das tisanas. Ficava e fica a pastelaria Veneza no último troço da
Avenida da Liberdade, à direita para quem desce a caminho da Baixa
Lisboeta e a dois passos largos do Palácio Foz, nos Restauradores e do
SNI, colado à calçada da Glória, quartel-general dos coronéis da
Censura, onde ainda hoje sobe e desce um dos mais carismáticos
elevadores da cidade, irmão-gémeo dos da Bica e do Lavra do
Anunciada-Torel.
De entre os frequentadores dessa mesa e que ouvia atentamente
era Alexandre Cabral, que, tanto quanto sei punha Ferreira de Castro
ao corrente de algumas notícias clandestinas, sondava-o para obter o
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seu apoio a alguns projectos unitários de luta contra o fascismo, planos
para encontros entre intelectuais e abaixo-assinados, que congregassem
o maior numero de adesões. O nome de Ferreira de Castro figurava
muitas vezes a encabeçar protestos ou apelos. As reivindicações
sucediam-se e raras eram aquelas em que o seu nome não estava presente,
listas de nomes, onde o meu nome também já aparecia.
Assim aconteceu, por exemplo, quando da criação da Sociedade
Portuguesa de Escritores (SPE) – ideia e projecto que levou anos a
tomar corpo até que em 30 de Abril de 1954 veio a público através de
uma carta-circular assinada pelos escritores Aquilino Ribeiro e Ferreira
de Castro, que viriam a ser os sócios Nº1 e Nº2. Foi, após ultrapassar
todos os obstáculos, trâmites burocráticas, homologações ministeriais,
que se realizaram as primeiras eleições, em Julho de 1964, se não me
engano, tendo sido Ferreira de Castro eleito Presidente de Direcção, a
seguir a Aquilino Ribeiro, Jaime Cortesão (e Joaquim Paço d’Arcos em
funções de interinidade) Prado Coelho foi o seu sucessor e último
Presidente da S.P.E. na sequência de brutal intervenção governamental
que a encerrou e de a PIDE que a assaltou e vandalizou com a
cooperação histérica de um grupo de fascistas, sob o pretexto da
atribuição do “Grande Premio de Novelística” ao livro “Luuanda” do
escritor Luandino Vieira. Por todo esse longo período, Ferreira de Castro
foi uma referência cívica. Quando o conheci pessoalmente – creio que já
publicara o meu primeiro livro de poesia, por via do Alexandre Cabral,
recebi sempre da sua parte um trato de extrema cordialidade e sinceras
provas de atenção. Lembro-me de lhe ter enviado, em 1961, um
exemplar do meu primeiro romance “O Signo da Ira”, que ele leu e
Castriana, nº 3, Ossela, 2007

53

Orlando da COSTA

agradeceu, enviando-me uma carta muito elogiosa, que, infelizmente não
descubro no meio dos muitos papeis que se foram acumulando entre
outros de maior ou menor importância. Mais sorte tive com a carta que
dele recebi, sobre a minha peça de teatro “Sem Flores nem Coroas”,
publicada em 1971 e vai reproduzida nas páginas desta revista.
É a propósito desse meu 1º romance que não resisto a contar um
episódio tão emocionante como pitoresco, de que consta uma versão
do Baptista-Bastos, que, como é sabido de muitos, não morria de amores
por Ferreira de Castro como escritor. Aconteceu tudo numa dessas
reuniões magnas – um jantar na Casa do Alentejo, em Lisboa, local
histórico na vida da “resistência”, onde os intelectuais se juntavam para
alem dos limites das suas tertúlias pessoais – que reunia bem mais que
uma centena de personalidades, das mais destacadas às menos
conhecidas, para celebrar uma data ou, em verdadeiras assembleiasgerais, discutirem propostas, promoverem consensos e aprovarem
moções. A Casa de Alentejo (como noutras ocasiões e a pretextos
diversos, a Churrasqueira do Campo Grande ou o restaurante
Castanheira de Moura) foi como que a grande sede “conspirativa”, local
civicamente glorificado na luta contra a ditadura, a repressão, a Censura.
Não me recordo com precisão do motivo (mas muito
possivelmente pela SPE) que nos reunia nessa ocasião num mega-jantar
que ocupava varias longas mesas dispostas em T, estando Ferreira de
Castro a presidir acolitado por algumas figuras ilustres das letras
portuguesas – escritores, críticos literários, jornalistas. Mas recordo-me
que foi no próprio dia ou no dia seguinte em que tinha sido anunciado
nos jornais da tarde (uma argolada… na vigilância da Censura) que o
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premio Ricardo Malheiro desse ano fora atribuído ao meu romance, que,
por sinal, proibido pela Censura, se encontrava retirado do mercado,
facto inédito o de um livro proibido receber um premio, na altura o mais
importante e prestigiado em Portugal, e concedido por uma Instituição
tão respeitável e insuspeita como a Academia das Ciências de Lisboa.
Estávamos, como disse, em 1961 e ainda se travava a longa batalha
pela criação de uma Associação legal e livre de Escritores.
No final dos discursos da praxe relacionados com as razões que
nos reunia nessa noite na Casa do Alentejo, creio que foi o Álvaro Salema
que sugeriu ao ouvido de Ferreira de Castro que anunciasse a todos os
confrades presentes a boa nova relativa a mim e de seguida, uma
retumbante salva de palmas encheu o salão inteiro, perante os meus
embaraços e satisfação. Segundo a versão de Baptista Bastos, a que
acima aludi, Ferreira de Castro terá referido com voz tremida e
entusiástica ao premio “concedido a essa admirável obra que é o romance
“As Vinhas da Ira” do nosso jovem confrade, aqui presente, Orlando da
Costa”, seguindo-se uma risota geral se não mesmo gargalhadas!
A minha versão confirma o episódio, mas noutros termos: com
efeito, Ferreira de Castro, ao anunciar calorosamente a atribuição do
prémio e felicitar-me com alegria nos olhos, teve uma súbita e
momentânea hesitação antes de mencionar o título do romance, que não
lhe ocorreu de imediato. Houve um instante embaraçoso de silêncio – o
dessa atribulada falta de memória – e foi Álvaro Salema quem deu a
Ferreira de Castro a ajura necessária, pois ele pronunciou, finalmente,
as palavras que lhe faltavam: “O Signo da Ira”! É verdade que o silêncio
foi notório e que suscitou sorrisos e mesmo alguns comentários meioCastriana, nº 3, Ossela, 2007
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jocosos. Confundir-me com Steinbeck, imagine-se! Tenho para mim que
Ferreira de Castro, embora nervoso com o seu “lapsus memoriae”, não
chegou a confundir o verdadeiro titulo com “As Vinhas da Ira”, apesar
de Baptista - Bastos ainda hoje asseverar que sim … É um episódio que
fica no seu fabulário.
Sorrio com a “maledicência” e recordo com alegria a salva de
palmas que coroaram as palavras de Ferreira de Castro e sobretudo os
resultados daquela reunião que consolidava mais uma vez os propósitos
de unidade dos escritores em defesa dos seus direitos à liberdade de
expressão e de associação – uma associação profissional legítima e
legalizada. Uma associação que teve uma gestação difícil, um parto
esforçado … e uma vida animada, mas atribulada, como se sabe. A
Sociedade Portuguesa de Escritores (SPE) durou 9 curtos anos até ao
seu encerramento compulsivo e foram necessários mais 8 anos de
persistente luta para se reconquistar o terreno invadido e tornado baldio.
Foi durante o consulado de Marcelo Caetano e sendo ministro da
Educação Veiga Simão, que se conseguiu a criação de uma nova
Associação, que, herdeira de corpo e alma da anterior, não poude,
porém, herdar o seu nome. Chamou-se não Sociedade Portuguesa de
Escritores, mas Associação Portuguesa de Escritores, a actual A.P.E.
(homologada em 1972). Uma vez mais, na Casa do Alentejo, em 1970,
uma assembleia geral de escritores, discutiu e votou os Estatutos da nova
Associação, elegendo uma Comissão Promotora de vinte e cinco
escritores, tendo sido designado seu Presidente Rodrigues Lapa. Entre
os 25 nomes, estranhamente não figura o de Ferreira de Castro, mas
figura o meu, que, na arrumação alfabética, precede os nomes de Óscar
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Lopes, Paulo Quintela, Ruy Belo, Sophia de Mello Breyner Andersen e
Virgílio Ferreira.
Com a Revolução dos Cravos, a 25 de Abril de 1974, o mundo
mudou para todos nós e para os escritores foi um momento de exaltação
vitoriosa. “A Poesia está na Rua,” escreveu, como quem proclama,
Sophia num belíssimo cartaz de Maria Helena Vieira da Silva, apesar de
não ter sido o cartaz mais popularizado, que reproduzia a fotografia de
uma criança colocando um cravo vermelho no cano de uma espingarda.
No grande festejo do primeiro “1º de Maio” após o derrube da
ditadura, uma multidão de cidadãos de todos os ofícios e classes sociais
invadiu as ruas de Lisboa, vindos de todos os cantos e recantos, a
caminho do “Estádio 1º de Maio”, na Av. Rio de Janeiro. O trânsito
estava paralisado. Na Av. Rovisco Pais, deparei com Ferreira de Castro,
de braço dado com vários camaradas das Letras da sua geração e
companheiros da sua tertúlia, descendo a passo com o mesmo destino.
Não resisti e aproximei-me dele. Puxou-me por um braço com energia e
abraçou-me comovido. Descemos juntos, até que ele me disse: “Vá; já
não posso seguir a vossa passada. O futuro, agora, pertence aos mais
novos. Vá, eu não sei se chegarei até ao fim desta jornada. Mas lá estarei,
se as pernas me acompanharem.”
Foi a última vez em que trocamos palavras de amizade e comovida
confraternização. Na sua visível euforia poderia talvez adivinhar-se a
tristeza de já não ser tão novo como eu e hoje apraz-me interpretar essa
despedida como uma espécie de passagem de testemunho.
Brevíssimo foi o tempo de liberdade vitoriosa que Ferreira de
Castro poude usufruir e partilhar. Dir-se-ia que estava escrito, com a
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caligrafia irónica que o destino às vezes adopta, que ele não sobreviveria
ao tempo por que tanto ansiara, por que todos ansiáramos. Vítima de
um acidente vascular-cerebral, ocorrido em Macieira de Cambra, em 5
de Junho – um mês e quatro dias sobre o nosso derradeiro encontro –
faleceu a 29 desse mês no Hospital de Santo António, no Porto.
O seu corpo esteve depositado em câmara-ardente feita de
silêncio e respeito no Museu-Escola João de Deus, em Lisboa, tendo
em frente o Liceu Pedro Nunes, ao lado o Jardim da Estrela e ao centro
da rotunda a estátua de Pedro Álvares Cabral, o homem que descobriu
para ele as terras de “A Selva”.
Quando cheguei ao velório, impressionou-me mais do que tudo a
guarda-de-honra perfilada ao topo do caixão pousado na essa coberta
de panejamentos de veludo negro: era um conjunto de seis a oito cidadãos
idosos de rosto carregado, alguns de majestosos bigodes brancos, lenços
vermelhos ao pescoço e roupas modestas escuras de luto. Pareceu-me,
à primeira vista uma encenação fora de época.
Ninguém meu conhecido, nenhum intelectual, talvez um grupo de
velhos operários comunistas do Barreiro, pensei meio aturdido. Um deles
empunhava, como uma sentinela, uma bandeira do Partido Comunista das
grandes ocasiões – um pau envernizado encimado por uma ponta de lança
dourada, impecavelmente brunida que impunha uma solenidade, que só o
brilho do latão sobrelevava sem sobranceria a luz tímida das velas acesas
no sombrio daquele templo laico, feito de silêncio e consternação. Tempo
de “requiem”. Não passava muito das nove da noite e poucas pessoas já
lá se encontravam num murmúrio contido, para além de familiares e amigos
mais próximos. Lembro-me de encontrar lá o Armindo Rodrigues e o
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Álvaro Salema, mas havia mais pessoas, algumas delas que eu não conhecia
e outras que iam chegando aos poucos.
Cerca de uma hora depois de lá estar, dei-me conta de um certo
tumultuar no interior e no exterior. Entre as pessoas que entretanto foram
chegando, vinha a Maria Barroso, acompanhada de outros camaradas
seus do Partido Socialista. A presença dos guarda-de-honra produziu
um efeito de mal-contido frenesim entre a comitiva, que não era oficial
mas autêntica, dos elementos do Partido Socialista, que muito à pressa
tinha de improvisar uma réplica. E assim foi. Cerca das onze da noite,
surgiu uma bandeira do Partido Socialista que – digo eu “como diria
Baptista Bastos se lá estivesse – ou estaria? – muito pindérica…” – se
foi colocar com alguns dos presentes à direita do topo do caixão.
Um episódio que pode parecer caricato, e foi, mas a verdade é
que, socialistas e comunistas, requestavam naquele momento, o corpo
de Ferreira de Castro e homenageavam com todo o civismo o escritor e
cidadão.
Afinal, não era Ferreira de Castro, acima de tudo, um homem de
esquerda?
Lisboa, 11 de Outubro de 2004

Castriana, nº 3, Ossela, 2007

59

Ilustração de Portinari para A Selva (1955)

60

Do mito amazónico à reinvenção do luso-tropicalismo:
o caso de José Maria Ferreira de Castro
Bernard EMERY

A nova perspectiva dos mitos amazónicos investigada em
parceria com os nossos colegas brasileiros, e nascida aliás do nosso
antiquíssimo fascínio pelo mito amazónico, tal como sempre povoou e
atemorizou os espíritos europeus, desde o ilustre monge Carvajal,
inventor da denominação toponímica, apresentou-se-nos, desde o
início, como uma vasta e labiríntica empresa, semelhante, a este nível,
a uma exploração dos emaranhados de florestas e rios específica do
próprio mundo amazónico, no qual os mitos se entrelaçam e encaixam
uns nos outros como babouskas russas, na variedade dos enxertos
étnicos ou antropológicos mais inesperados. Ora, esta característica
não deixou de estender-se, por mimetismo e osmose, à própria
metodologia científica seguida, o que tínhamos aliás pressentido,
aquando de uma entrevista à revista interuniversitária grenoblense
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Transversale. Ficava claro, desde aquela época, que íamos «dissecar
um mito...de onde nasceria um outro mito» [Emery, 1998a...]. Assim
acontece frequentemente quando tocamos o imaginário, essa velha
«inventiva» de que falavam os barrocos castelhanos e cuja mais brilhante
ilustração, em larga medida paroxística, devia um dia impor-se à
posteridade, através «do cavaleiro da triste figura» de um tal Cervantes.
Podemos, pois, sentirmo-nos perfeitamente à vontade ao querer
tratar um mito — eclodindo de seguida em inumeráveis mitos através de
um outro mito — o da famosa teoria do lusotropicalismo, lançada em
meados do último século pelo eminente sociólogo brasileiro Gilberto
Freyre. Notemos, desde já, que a classificação, na ordem dos mitos, de
tais trabalhos fundamentalmente científicos, pelo menos na origem, não
é da nossa responsabilidade, nem dela fomos precursores. Podemos,
por exemplo, fundamentarmo-nos numa boa parte das análises reunidas
em 1997 pelos redactores da revista Lusotopie sob o título, ele mesmo
evocador, de «Lusotropicalismo: do mito ao objecto de pesquisa»,
precedidos de uma exposição liminar, assaz esclarecedora, da pena de
Dejanirah Couto [Couto, 1997, pp.195-197]. Esta audácia explica-se,
contudo, muito bem por duas séries de razões: a primeira toca na ausência
de um «conceito forte» [ibid, p. 196] evocada no texto citado, a segunda
deve-se ao carácter violentamente polémico que acompanhou, desde o
seu nascimento, o luso-tropicalismo, dadas as fraquezas bem conhecidas
de Gilberto Freyre em relação ao regime salazarista e da experimentação
das suas ideias num contexto de propaganda política colonialista
completamente imprópria numa investigação científica. É aliás este
aspecto que é posto em causa, de uma forma ainda mais radical, no
texto de Ana Barradas, publicado em 1999 na revista História, sob o
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título, sem apelo nem equívoco, de «Lusotropicalismo, mito e engano»
[Barradas, 1999, p. 50].
Voltaremos em breve à análise de Ana Barradas, que confirma,
no que diz respeito a África, o que sempre pensámos. Pretendemos
defender simplesmente, como o temos vindo a fazer desde 1981, e muito
mais agora, meio século depois da queda, pelo menos formal, dos últimos
impérios coloniais, que a contribuição de Gilberto Freyre pode
perfeitamente tornar-se realmente operacional, mesmo que de forma
ecléctica e relativa, como qualquer teoria antropológica, seja ela qual
for. É o que tentaremos estabelecer, principalmente a partir da obra de
José Maria Ferreira de Castro, o mais brasileiro, e verdade seja dita, o
mais amazónico, de todos os escritores portugueses, cujo romance-chave,
A Selva, nunca foi igualado, na nossa perspectiva, no que respeita à
representação da selva milenar.
1. Em nome de uma interpretação do luso-tropicalismo
liberto das suas contingências (e erros) históricos
A implicação de Gilberto Freyre nos últimos sobressaltos do
colonialismo salazarista, senão a adesão do pensador brasileiro a um
regime ideologicamente moribundo, não é suficiente, do nosso ponto de
vista, para invalidar a imagem de fundo desenvolvida nas suas obras
fundadoras, tais como O Luso e o Trópico, Aventura e Rotina, ou
ainda O Mundo que o Português criou. É necessária uma leitura crítica,
liberta das contingências históricas, tal como o fizemos na nossa análise
geral da obra de Ferreira de Castro e, mais recentemente, numa síntese
em torno da noção do humanismo luso-tropical [Emery, 1998b].
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Se, efectivamente, foi cometido um erro de fundo, ele não incide
sobre a abordagem histórica, sociológica ou antropológica, mas sobre a
sua aplicação a uma realidade cultural e étnica, que se tentou, mais ou
menos conscientemente, violar ou mascarar para a inserir numa visão
política aleatória, duramente desmentida pela História. O desaparecimento
quase total, trinta anos depois, da marca portuguesa nas antigas colónias
africanas, as famosas «províncias ultramarinas», que o país manteve até
1975, o qual, ao que parece, ameaça atingir a maior herança deste glorioso
passado, ou seja, a língua portuguesa, pelo menos no que respeita, por
exemplo, a Moçambique, sem falar dos fragmentos asiáticos, como Macau,
mostra claramente que era impossível, mesmo empregando engenhosos
tesouros dialécticos, manter uma comparação válida com o caso do Brasil,
pois faltava, como sempre faltou, o elemento fundamental, aliás
admiravelmente descrito por Gilberto Freyre, ou seja, a miscigenação.
Um estudo histórico, mesmo sumário, é implacavelmente explícito
no caso do antigo império asiático, mas igualmente conclusivo para a
ex-África lusitana. É fácil demonstrar que o colonialismo português, por
mais tropical que tenha continuado a ser, não foi, apesar da sua
antiguidade, mais do que a cópia exacta (e servil) do colonialismo francês
ou do britânico, até mesmo do alemão, tardiamente chegado à arena
dos grandes predadores da era industrial.
Num notável diálogo, onde põe em cena os soldados perdidos
da guerra colonial, o cineasta Manoel de Oliveira faz as suas personagens
exprimirem-se deste modo, enquanto percorrem a picada, a caminho de
mais um combate absurdo e sem saída:
Furriel Manuel — O que viemos fazer aí é o que me pergunto.
Cabo Salvador — Ora essa, meu furriel, viemos defender as
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colónias, ou melhor províncias ultramarinas. Não é isso, meu furriel?
Furriel Manuel — Províncias ultramarinas! Ai de nós, e pobres
dos negros! Nós andamos nessas províncias ultramarinas há catorze
anos. Mas os maiores interesses vão para os outros. […]
Cabo Salvador — A presença portuguesa na África só trouxe
benefícios aos negros das nossas colónias.
Furriel Brito — Tanto benefícios como malefícios… […] Mas,
voltando à questão : o que se não vê são os benefícios que os brancos
das nossas colónias trouxeram aos negros…
Cabo Salvador — Pá, o meu furriel veja… principalmente…
antes de mais…
Furriel Brito — Vá lá, desembucha!
Cabo Salvador — Porque…
Furriel Manuel — Quebrou-se o ódio entre as diferentes tribos,
ódio que foi quebrado pela presença portuguesa.
Cabo Salvador — É isso mesmo!
Furriel Manuel — Salvador tem razão. E até os portugueses,
reunindo essas tribos, estavam a criar perspectivas para a formação duma
pátria, ou de um estado multiracial.» (Oliveira, 1990, seq. 1, cena 4).
Aí reside, entre outros erros de perspectiva, o maior contra-senso
histórico, que Ana Barradas aponta com pertinência na obra sem dúvida
mais salazarista de Gilberto Freyre, Aventura e Rotina, que é, de facto,
muito mais o relato de uma viagem de propaganda do que uma análise
científica. A partir daí, é natural, como ela faz, recuar na demonstração
até à síndrome do mulato, uma das bases do racismo ontológico, para
negar, de facto, em África, tal como aliás no Brasil, o que é mais
discutível, os fundamentos do luso-tropicalismo.
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«O mestiço era um ser depreciado, como se de uma aberração da
natureza se tratasse, até porque, na maior parte dos casos, resultava de
violação ou era o fruto da prostituição. Nos discursos oficiais sobre a política
ultramarina, condena-se a miscigenação como o factor de debilitação da
raça branca. Cabo Verde e o «núcleo duro» da sociedade crioulo angolana
foram os dois únicos exemplos de aculturação, e mesmo assim limitados
apenas a um sector muitíssimo restrito da população (proprietários rurais,
funcionários públicos, intelectuais). O mito do lusotropicalismo era
desmentido pela própria realidade.» (Barradas, 1999, p. 54).
Na realidade, se parece bastante abusivo negar em bloco as hipóteses
luso-tropicalistas de Gilberto Freyre, associando-lhes, com o recurso à
síndrome do mulato, os argumentos ontologicamente racistas e outros
retirados de uma extrapolação da luta de classes, e sobretudo aplicando
sem discernimento o seu suposto fracasso no próprio Brasil, isto não impede
que, no caso de África, ou até da pequena herança do Império das Índias e
da Ásia, a época do colonialismo industrial do séc. XIX não é mais a das
«bandeiras» fundadoras do Brasil, entre os séculos XVII e XVIII, fundadoras
pela violência, sim, mas apesar de tudo fundadoras. Em que é que um
explorador, tal como Serpa Pinto, modelo bastante conforme ao de um
Savorgnan de Brazza ou ao de um Sir Henry Morton Stanley, podia
contribuir, sozinho ou associado a outros exploradores, de um ponto de
vista étnico e cultural, a não ser com indicações gerais sobre a implantação
de um potência colonial moderna, no caso Portugal, e, nesta hipótese, tendo
como fim graves divergências políticas com a Inglaterra, que desembocaram
no humilhante ultimatum britânico, de 1890, o famoso «mapa cor de rosa».
Com efeito, se Diogo Cão está às portas do Congo desde 1483, e se, a
partir dessa época, os contactos com o interior, o sertão, são intensos, como
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atestam as influências lexicais muito nítidas do português sobre o kikongo,
nunca houve em África, antes do séc. XIX, uma implantação em massa e
muitos menos, evidentemente, o equivalente às famosas entradas ou
bandeiras do Brasil colonial, que dariam, como sabemos, a esse país a sua
verdadeira dimensão e determinariam a sua característica multiracial
totalmente original à escala planetária. Torna-se, pois, necessário sair de
uma vez por todas do erro cometido em determinadas circunstâncias pelo
eminente sociólogo, e encarar mais serenamente toda a riqueza da sua teoria,
onde verdadeiramente ela se aplica, a saber, na filiação luso-tropical entre
Portugal e o Brasil.
Neste domínio, aliás, Gilberto Freyre, deixa de ser o pensador
perdido, que por vezes se evoca, e ocupa, pelo contrário, o centro de uma
reflexão que engloba Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Nelson
Werneck Sodré, Roger Bastide, e até Stephan Zweig, com o seu célebre
Brasil, País do Futuro. Na realidade, apesar de todos os erros cometidos
e das formidáveis desigualdades económicas, até hoje nunca corrigidas nem
em vias de o serem, parece-nos impossível (e estúpido) negar as
extraordinárias potencialidades da miscigenação brasileira, que ninguém
nega, num país onde até inclusive os velhos antagonismos europeus acabaram
por dissolver-se na brasilidade, sem mencionar a osmose ainda mais
extraordinária, em relação às diferenças antropológicas abissais iniciais,
constatada a propósito da integração da comunidade nipo-brasileira,
sobretudo em S. Paulo1.
1
É interessante aliás, a este respeito, realçar o fracasso geral dos grandes
universais de indentificação que são o islão e o cristianismo. Este último, embora
seja religião de estado, veio a desgregar-se, favorecendo em contra-partida o
desenvolvimento, pelo menos relativo, do candomblé, e a proliferação anárquica
das seitas de inspiração cristã ou não.
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De facto, se tentarmos definir os arquétipos socioculturais e
antropológicos aos quais se refere a civilização brasileira na sua
ascendência luso-tropical, podemos considerar que eles são em número
de três: a capacidade de deslocação e de encontro do outro, designada
mais comodamente por ulissismo; a capacidade subsequente de entrar
profundamente em contacto com esse outro, sobretudo através de um
certo sensualismo sempre presente, dito de outra forma, a capacidade
de empatia, e por fim a herança mais enraizada proveniente do
cristianismo, a saber, a fraternidade e a compaixão franciscana, cujo
resultado é uma poderosa solidariedade dos pobres (Emery, 1992,
pp. 11-16).
Deste modo, portanto, se o Brasil, ou antes a República positivista
brasileira, não tivesse adoptado, trazida de Auguste Comte, a divisa
Ordem e Progresso, como o fizeram os franceses, inspirando-se na
tradição franco-maçónica, com Liberdade, Igualdade, Fraternidade,
ela poderia ter sido Ulissismo, empatia, solidariedade. Queremos,
contudo, acrescentar, a propósito, que uma divisa, ou a redução prática
de certos valores arquétipos à formulação lacónica de uma divisa, tem
como único objectivo determinar, em suma, uma resultante, uma
característica vernacular claramente determinada e, portanto, desse
ponto de vista, pertinente. Isto não significa, em caso algum, que assim
se recorra a uma assimilação simplista, do género «os alemães são
gordos e bebem cerveja». Muito pelo contrário, é necessário saber
primeiramente que esses valores, se são característicos e
representativos, não são, bem entendido, exclusivos da comunidade
onde se revelam com particular clareza. E é necessário dizer-se em
sequência que qualquer conquista em matéria ética e espiritual, em
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termos civilizacionais, portanto, e isto seja qual for a comunidade, não
exclui em nada o seu inverso de queda na barbárie e de regressão
bestial. O massacre de Canudos não ilustra, é o mínimo que pode dizer-se,
o homem «cordial» brasileiro, mas existia no «acampamento» de
Antônio Conselheiro uma verdadeira solidariedade dos pobres. A
França dos direitos do homem, que se honra com os vultos de
Montesquieu, de Voltaire ou de Diderot, não é mais redutível a esses
grandes exemplos, do que aos inteiramente contrários dos Srs. Fouché,
Bousquet, Massu, ou do vesgo Aussarés 2, para só citar alguns
exemplos, ou melhor, alguns exemplos às avessas.
Apesar disso, acontece, no entanto, que uma obra como A Selva,
que várias vezes se considerou3 como o romance português mais brasileiro
jamais escrito, é uma notável ilustração desta verdade luso-tropical, que
alguns Brasileiros contemporâneos, por sua vez, tentaram negar para
melhor se demarcarem da herança portuguesa, muitas vezes
desvalorizada sob o nome de colonialismo ou de período colonial, reflexo
compreensível e imputável a um nacionalismo sempre vigoroso nos países
«jovens», como o conjunto dos que constituem a América.
É este itinerário, semeado de escolhos de toda a espécie, mas,
precisamente por isso, atraente, que tentaremos seguir através de uma
obra de maior alcance que os Portugueses e Brasileiros sensatos não
deixarão de reconhecer, senão de adoptar, tanto uns como outros.
2
Sendo o primeiro o famigerado «Ministro da Polícia» de Napoleão e o
segundo um dos maiores colaboradores franceses da Gestapo alemã, são os outros
dois os principais organizadores da aplicação sistemática da tortura e da eliminação
física durante a guerra colonial francesa na Argélia.
3
E o primeiro foi Blaise Cendrars, o tradutor francês da obra, que estava
inicialmente à procura de um romance brasileiro que concretizasse a sedução que
este país exerceu sobre ele (cf. Emery, 1995).
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2. O ulissismo como subversão do exotismo através da visão
do vencido
Albert Camus lembrava com toda a justeza, no final do seu ensaio,
que « é preciso imaginar Sísifo feliz» (Camus, 1942, p. 166). No conceito
luso-tropical do ulissismo, é necessário aderir à ideia de que Ulisses não
aborda nem o Outro nem as novas terras como conquistador armado de
ferro e de convicções. Ele chega, pelo contrário, e isto inclusive na
tradição homérica, a maioria das vezes nu e muito feliz por ter salvo a
pele do naufrágio do seu navio. A visão ulissiana do Outro será, pois,
essencialmente a do vencido : vencido pelos elementos, pela natureza, e
não pelos outros homens, mas, de qualquer forma, vencido. E é por ter,
entre outras coisas, compreendido muito bem tudo isto que Ferreira
de Castro escreveu uma obra-prima universalmente reconhecida,
intitulada A Selva.
A imensa maioria dos críticos e exegetas do romance de Ferreira
de Castro concordam em considerar que o sucesso extraordinário de
A Selva e a sua projecção internacional inimaginável para um escritor
autodidacta, pouco ou mal introduzido nos meios literários, provêm da
união frutuosa do exotismo e do humanismo, do triunfo grandioso da
Natureza desenvolvido em contraponto da miséria e do sofrimento
humanos. Mas parece-nos que ninguém soube levar mais longe esta
análise, sublinhando, por exemplo, que a extraordinária beleza da
floresta amazónica só acedia à plenitude dos sentidos e do poder
evocativo em função de uma situação original, a da subversão do
exotismo...
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Tradicionalmente, o exotismo4, tal como se afirmou no mundo
ocidental, nos séculos XIX e XX, com a sua variante de cor local,
largamente desenvolvida no folclorismo, é na sua estrutura fundamental
uma visão do homem branco, e ocidental, que descobre uma natureza
bela, senão feliz, de qualquer forma pitoresca, esteticamente atraente. Uma
natureza que ele contempla através de um estatuto de superioridade social
e cultural, numa relação com o objecto descrito e captado, que se estende
muitas vezes aos humanos incluídos no quadro, no essencial
condescendente. O olhar do observador traz, assim, um suplemento de
dignidade à cena fixando-a para a posteridade, a partir da aplicação de
determinados cânones. Neste sentido não é vão constatar que o exotismo
se desenvolveu numa feliz convivência com o colonialismo.
O exemplo mais significativo neste domínio é sem dúvida o célebre
quadro de Atenas ao nascer do sol que devemos a François-René de
Chateaubriand no seu Itinerário de Paris a Jerusalém :
J’ai vu, du haut de l’Acropolis, le soleil se lever entre les deux
cimes du mont Hymette; les corneilles, qui nichent autour de la citadelle
mais qui ne franchissent jamais le sommet, planaient au-dessous de nous;
leurs ailes noires et lustrées étaient glacées de rose par les premiers reflets
du jour; des colonnes de fumée bleue et légère montaient dans l’ombre
le long des flancs de l’Hymette et annonçaient les parcs et les chalets des
abeilles; Athènes, l’Acropolis et les débris du Parthénon se coloraient
de la plus belle teinte de la fleur du pêcher; les sculptures de Phidias,
4
Não se trata de abrir aqui um debate de fundo sobre a questão do exotismo,
tal como foi desnecessário há pouco abri-lo a propósito do luso-tropicalismo, mas,
obviamente, são as orientações modernas do género, próprias, por exemplo, a Victor
Segalen (Les Immémoriaux) ou mesmo a Claude Lévi-Strauss (Tristes Tropiques),
que melhor condizem com a estética desenvolvida por Ferreira de Castro.
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frappées horizontalement d’un rayon d’or, s’animaient et semblaient se
mouvoir sur le marbre par la mobilité des ombres en relief; au loin la mer
et le Pirée étaient tout blancs de lumière; et la citadelle de Corinthe,
renvoyant l’éclat du jour nouveau brillait sur l’horizon du couchant comme
un rocher de pourpre et de feu.
Du lieu où nous étions placés, nous aurions pu voir, dans les beaux
jours d’Athènes, les flottes sortir du Pirée pour combattre l’ennemi ou
se rendre aux fêtes de Délos; nous aurions pu entendre éclater au théâtre
de Bacchus les douleurs d’Œdipe, de Philoctète et d’Hécube; nous
aurions pu ouïr les applaudissements des citoyens aux discours de
Démosthène. Mais, hélas! aucun son ne frappait notre oreille. A peine
quelques cris échappés à une populace esclave sortaient par intervalles
de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix d’un peuple libre.
(Chateaubriand,1964, p. 152).5
Notar-se-á, entre outras coisas, a proliferação da primeira
pessoa, em «eu» ou «nós» majestático, que não somente esmaga a sintaxe
5
Vi, do alto da Acrópole, o sol levantar-se entre os dois cumes do monte
Himeto ; as gralhas, cujos ninhos rodeiam a citadela, e que nunca transpõem o
cume, planavam acima de nós; as suas asas negras e lustrosas pontilhavam-se de
rosa graças aos primeiros reflexos do dia; colunas de fumo diáfano e azulado subiam
na sombra, ao longo dos flancos do Himeto, anunciando os parques e os cortiços
das abelhas; Atenas, a Acrópole e as ruínas do Parténon coloriam-se do mais belo
tom da flor do pessegueiro; as esculturas de Fídeas, atingidas horizontalmente por
um raio de ouro, ganhavam vida e pareciam mover-se sobre o mármore, graças à
mobilidade das sombras em relevo; ao longe, o mar e o Pireu possuíam uma brancura
luminosa; e a citadela de Corinto, reflectindo o esplendor do novo dia brilhava no
horizonte do poente como um rochedo de fogo e púrpura.
Do local onde nos encontrávamos, poderíamos ter visto, nos dias áureos
de Atenas, as frotas saírem do Pireu para combater o inimigo ou dirigir-se às festas
de Delos; teríamos podido ouvir desabrochar no teatro de Baco as dores de Édipo,
de Filocteto e de Hécubo; teríamos podido escutar os aplausos dos cidadãos aos
discursos de Demóstenes. Mas, ai! Nenhum som chegava até nós, apenas alguns
gritos se escapavam, saídos da populaça de escravos, por intervalos, desses muros
que ecoaram, durante longo tempo, a voz de um povo livre.
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com a sua omnipresença, mas confere, na cena descrita, uma posição
completamente dominante ao sujeito falante, que a própria topografia
dos lugares torna quase absoluta. Nestas condições, a referência à
história, e o audacioso paradoxo da democracia ateniense reduzida em
escravatura, inclusivamente a escravatura infame da «populaça», prolonga
esta hierarquia, que será a característica de todo o exotismo romântico.
A Grécia, berço do mundo ocidental, é doravante reduzida ao único
poder da sua beleza, do qual se apropria sem escrúpulos o novo dono
do mundo, o filho longínquo desta Grécia manietada, ou seja o homem
ocidental, seguro da sua força, persuadido por longos decénios ainda da
sua prepotência.
Este esquema tradicional, que o visconde François-René não
deixa, conforme o seu hábito, de levar até ao paroxismo expressivo e
ideológico, constituirá a estrutura de base do exotismo tradicional, quer
ele se exprima em literatura, música, ou nas artes plásticas. E é esta
hierarquia que Ferreira de Castro vai inverter, para não dizer subverter,
na sua obra-prima do exotismo moderno, que é, em primeira instância,
um romance como A Selva.
À soberba manhã do mundo de Chateaubriand, podemos opor
uma outra manhã do mundo, talvez ainda mais antigo, o da floresta
amazónica :
Amanhecia : a luz fôsca que despertara Firmino clareava agora
nas alturas e vinha descendo ràpidamente, transpassando os ramalhos e
iluminando as salas aéreas que, de quando em quando, se escortinavam
entre a multidão vegetal. A meio, porém, dos troncos anciãos, onde já
chegava o chapéu dos infantes, a luz diminuía a sua marcha para a terra,
encontrando resistência na ramaria que ali se cerrava em mancha ainda
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negrusca (Castro, 1958, I, p. 150)6.
O tema da aurora, um dos lugares-comuns mais frequentes do
exotismo, é evidentemente o mesmo, mas enquanto em Chateaubriand
se constrói uma sinfonia ascensional convergindo para o maestro, o
próprio François-René, aqui o percurso é à partida inverso, uma vez
que seguimos a luz do dia na sua descida, a qual, à sua passagem, revela
a verdadeira hierarquia de valores :
Sentia-se a luta desesperada de caules e ramos, ali onde era difícil
encontrar um palmo que não alimentasse vida prodigiosa. A selva dominava
tudo. Não era o segundo reino, era o primeiro em fôrça e categoria, tudo
abandonando a plano secundário. O homem, simples viandante no flanco
do enigma, entregava a sua vida à dominadora.(Castro, ibid.,p. 151).
Não é pois surpreendente que ao aparecer o observador da cena,
o olho que vê, e que faz ver ao leitor, tenhamos o oposto de um deus ex
machina dominando Atenas e Corinto. O dominador dá lugar a um homem
esmagado pela presença do «monstro», um homem que tem medo, e que
é simultaneamente subjugado pela beleza extraordinária do lugar e pela
«assombração da morte» (na feliz expressão de Blaise Cendrars[Cendrars,
[1938], p. II]), que este mesmo lugar aterrorizador lhe insufla.
E Ferreira de Castro compreendeu tão bem o mecanismo deste
exotismo do medo, do exotismo do vencido, como o designámos, que
imagina em volta do seu alter ego, a personagem de Alberto, um diálogo
com o seu companheiro e iniciador, o caboclo Firmino, cujo tema é a
última incursão dos Índios e o assassinato por eles cometido de um outro
6
Citamos a partir da versão inicial do romance, a nosso ver, mais genuína.
Por outra parte, respeitámos a ortografia original, que é a da edição Aguilar (cf.
Biografia).
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companheiro de infortúnio, um tal Procópio. À densidade da floresta
acrescenta-se a ferocidade dos seus habitantes humanos :
Alberto tinha o cérebro a escaldar e o coração em palpitações
desordenadas. Já por mais duma vez julgara ver o rosto do inimigo
assomando entre a folhagem e a cada nova sapopema era obrigado a
esforçar-se para não confessar os eu receio. «Se êles estivessem ali?»
(Castro, ibid, p. 155).
E contudo a passagem termina numa extraordinária apoteose
cromática, completamente a gosto do mais puro do exotismo, exaltando
a beleza nova e desconhecida :
A selva era, agora, um jôgo fantástico e espetaculoso de sombras
e claridades. O sol, onde encontrava furo, derramava-se em cataratas e
vinha por ali abaixo, em linhas irregulares, vestindo de prata os troncos,
galhos e fôlhas e dando transparência aos rincões obscuros. Na própria
terra, ao longe, vislumbravam-se, por esta e aquela fresta, grandes toalhas
de luz, sôbre as quais se banqueteavam asas policromas (Castro, ibid.).
Retomando a imagem da escravatura, que serve, em
Chateaubriand, para enaltecer por contraste a figura do observador,
criou-se em Ferreira de Castro o olhar do escravo, mesmo se ele é
transfigurado pelo escritor. Como é sabido, com efeito, A Selva extrai a
sua força não somente de uma revelação pictórica da floresta, mas
também do testemunho implacável sobre a escravidão dos seringueiros.
O epílogo trágico, onde o antigo escravo negro Tiago faz com que o seu
patrão morra queimado num incêndio, que ele próprio ateou, é disso a
última e mais reveladora prova.
Entretanto, o conjunto dos processos expressivos, e sobretudo o
recurso ao cromatismo, virtude maior de todos os exotismos, antigos e
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modernos, permanecem globalmente idênticos, mas esta aparente
normalidade estética será totalmente subvertida por essa nova relação do
homem com a natureza e pela irrupção inesperada do elemento sociológico,
com todas as suas componentes simultaneamente éticas e políticas.
Notemos, finalmente, que esta inversão dos factores, senão dos
valores, não é de forma alguma uma novidade no mundo lusitano. Ela já
está presente naquele que se considera como o iniciador, no séc. XVI,
do que será um dia o exotismo, nas condições que evocámos. Trata-se
do célebre Fernão Mendes Pinto, autor de Peregrinação, uma súmula
simultaneamente picaresca, quixotesca e muito política da aventura
portuguesa no Oriente (cf. Emery, 1997b, p. 19-57). Ora, nesta obra,
toda a apresentação da China, que durante longo tempo ainda se perguntará
se foi feita de visu ou por ouvires dizer habilmente entretecidos, é-nos
transmitida por um observador, o próprio Mendes Pinto, que faz parte de
um grupo de prisioneiros, cujo destino é no mínimo aleatório, submetido à
justiça muitas vezes implacável do Império do Meio.
Podemos prolongar esta análise com uma nova comparação com
Chateaubriand, desta vez sobre um outro grande tema de predilecção
em matéria de exotismo, o do nocturno. Sem dúvida tão conhecido como
o nascer do sol sobre Atenas, as proximidades das cataratas do Niagara,
acariciadas pela claridade da lua, fornecem a trama de outra grandiosa
página do mestre romântico :
Un soir je m’étais égaré dans la forêt, à quelque distance de la
cataracte du Niagara; bientôt je vis le jour s’éteindre autour de moi et je
goûtai, dans toute sa solitude, le beau spectacle d’une nuit dans les
déserts du Nouveau Monde.
Une heure après le coucher du soleil, la lune se montra au-dessus
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des arbres, à l’horizon opposé. Une brise embaumée, que cette reine
des nuits amenait de l’orient avec elle, semblait la précéder dans les
forêts comme sa fraîche haleine. L’astre solitaire monta peu à peu dans
le ciel : tantôt il suivait paisiblement sa course azurée; tantôt il reposait
sur des groupes de nues qui ressemblaient à la cime de hautes montagnes
couronnées de neige. […]
La scène sur la terre n’était pas moins ravissante : le jour bleuâtre
et velouté de la lune descendait dans les intervalles des arbres et poussait
des gerbes de lumière jusque dans l’épaisseur des plus profondes
ténèbres. La rivière qui coulait à mes pieds tour à tour se perdait dans
les bois, tour à tour reparaissait brillante des constellations de la nuit,
qu’elle répétait dans son sein…7 (Chateaubriand,1978, p. 591-592).
É fácil encontrar no nocturno tropical de Ferreira de Castro
exactamente os mesmos ingredientes estéticos, integrados no jogo subtil
de sombras e claridades, e associados à presença enfeitiçadora da água,
aquando de uma expedição de pesca nocturna num igarapé muito
próximo, onde encontramos Alberto, o «novato» hiperestésico, como o
deve ter sido o próprio autor no seu tempo, e o seu mentor estóico, o
caboclo Firmino. Cromatismo e fantástico constituem as duas tonalidades
7
Uma noite, perdi-me na floresta, a alguma distância das cataratas do Niagara,
em breve vi o dia apagar-se à minha volta e saboreei, em toda a sua solidão, o belo
espectáculo de uma noite nos desertos do Novo Mundo.
Uma hora depois do pôr do sol, a lua surgiu sobre as árvores, no horizonte
oposto. Uma brisa balsâmica, que esta rainha das noites trazia consigo do oriente,
parecia precedê-la nas florestas, como se fosse seu hálito fresco. O astro solitário
subiu, pouco a pouco, no céu. Ora seguia calmamente o seu curso azulado; ora
repousava sobre grupos de nuvens, que pareciam o cume de altas montanhas
coroadas de neve. [...]
Em terra, a cena não era menos deslumbrante : o dia, azulado e aveludado
pela lua, descia pelos intervalos das árvores e lançava feixes de luz até na espessura
das trevas mais profundas. A ribeira, que corria a meus pés, ora se perdia nos bosques,
ora reaparecia brilhante das constelações da noite, que repetia no seu seio...
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principais do quadro :
A claridade que lhes alumiava o passo era já um hibridismo da
luz solar com o palor da lua. Tudo estava difuso e os troncos dir-se-iam
engrossados por uma camada de sombra, que subia das raízes até a
coma. Tudo se apardaçava e não causaria surprêsa que em cada árvore
surgissem dois trêmulos braços e milhões de bôcas gritassem que o
mundo ia acabar (Castro, 1958, p.171).
Surge então um breve diálogo sobre a ausência de mulheres e as
trágicas desordens que ela arrasta :
«— Então aqui não há mulheres? […]
— Não, não há. Para seringueiro sem saldo, não há…
(Castro, ibid, p.172)
Eis a pausa trivial, tristemente quotidiana, que utiliza Ferreira de
Castro tal como tinha feita com os traços da presença índia, a fim de
relançar o imaginário e de conferir ao seu nocturno uma elegante
conotação erótica, directamente integrada no destino das personagens e
no resultado da sua pesca recente, completamente o oposto de uma
generalização estetizante, ameaçada de pieguice:
Fiapos e limos secos pareciam, agora, tranças de oiro que as
sílfides tivessem deixado prêsas ao arvoredo. Sentia-se que o gênio da
noite, de onanística visão, se comprazera em criar gruta ímpar e
assombrosa, que, com o mêdo, sugeria a volúpia de morrer. Embruxado
pelo ambiente, Alberto, viu, pouco a pouco, as escamas de prata
alongarem-se e, com elas, mãos invisíveis irem modelando um esbelto
corpo feminino. E, agora, a ubá transportava adormecida mulher, que
um véu diáfano envolvia, carisiosamente… (Castro, ibid., p. 174-175).
Salientar-se-á ainda, mesmo se do ponto de vista visual e
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topográfico ela não é tão marcante, a diferença que separa a solidão
hierática do observador romântico, que logo atinge o êxtase etéreo, e o
duo dos pescadores afadigados em melhorar o seu miserável sustento, o
qual termina com um outro êxtase onírico, profundamente dionisíaco,
enquanto o observador romântico ascendia, muito cristãmente, em
direcção aos cumes apolíneos.
Há aqui, demasiado evidente, uma forma de sacrilégio, que
Ferreira de Castro assume totalmente no seu ateísmo ecléctico, mas que
não é estranho à mentalidade do homem luso-tropical bem observado
por Gilberto Freyre, desde Vaz de Caminha e Luís de Camões, e que
explica o sucesso da célebre frase do capelão de Maurice de Nassau,
Gaspar Baeleus, que declarou no seu latim barroco «ultra aequinoctialem
non peccavi», expressão subtilmente deslocada e incluída numa canção
por Chico Buarque, sob a forma: «não existe pecado a sul do Equador!»
De forma mais científica, Gilberto Freyre não teve qualquer problema
em designar os luso-descendentes fundadores do Brasil, como esses
homens «de carne fraca e sexo forte, em nada etéreos» (Freyre, 1961,
p. 127), uma asserção que, aliás, não se limita à simples e tradicional
enunciação do sexo, mas que designa a sublimação sexual «dos
sofrimentos, dos medos e das alegrias» dos corajosos Lusíadas (Freyre,
1961, ibid.). Encontramos aqui uma característica do mito ulissiano na
sua versão arquétipa, por exemplo, quando Ulisses, naufragado e nu é
recolhido pelos brancos braços da formosa Nausica.
Na realidade, os melhores escritores brasileiros amazonistas, como
Inglês de Sousa, no Missionário, e Alberto Rangel em O Inferno Verde,
podem ser aparentados a este esquema de inversão das relações no
tratamento do exotismo. Assim é que encontramos o medo na personagem
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do «missionário», imaginada por Inglês de Sousa, e a miséria justamente
qualificada como infernal por Alberto Rangel em O Inferno Verde.
Contudo, nem um nem outro atingem o mesmo grau de força expressiva
que Ferreira de Castro soube criar, com grande facilidade criativa e
criadora. O leitor não é mais somente comovido pelo relato de angústias
ou de misérias, que influem sobre a imagem desde aí mais ou menos
deformada da natureza contemplada, ele não é mais um simples curioso,
ele vê verdadeiramente com os olhos do medo ou, aliás, do desejo.
Acrescentaremos simplesmente uma breve observação, que se
adequa bem à abertura de uma perspectiva interessante, quanto ao
verismo que parece arrastar consigo o gosto da cor local, inerente ao
exotismo. Por experiência pessoal directa, Ferreira de Castro conseguiu
descrever a Amazónia do Madeira com a língua e a estética
características dessa região, onde viveu tempo suficiente para ser
impregnado pela sua realidade humana e cultural. E é neste aspecto que
ele atinge uma outra característica de fundo do esquema luso-tropical,
que podemos aplicar-lhe, para dar todo o sentido à sua obra, a da
empatia, que completa e enriquece a abordagem inicial nascida da
transcrição estética do ulissismo.
3. A empatia, na dupla construção do «homem cordial» e do
microcosmo exemplar
A empatia é com toda a evidência a noção-chave na trilogia
essencial que decidimos isolar, para todos os fins de análise, dentro da
teoria luso-tropicalista. Sem ela, pode dizer-se que a miscigenação e,
portanto, o Brasil inteiro, tal como o conhecemos, e que tantos sociólogos
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tentaram captar, nunca teria existido. Na versão contingente e salazarista
do luso-tropicalismo a deturpação do conceito tendia a fazer acreditar
que a oligarquia colonial portuguesa ia espontaneamente reconstituir um
mundo multi-étnico nos farrapos de África que permaneciam à sua
disposição, ou sobre as ruínas microscópicas do antigo império das Índias.
Na versão científica e inteligente do encontro histórico com o Outro,
que o pequeno reino português soube criar por excelência e sem dúvida
melhor do que qualquer outro, Gilberto Freyre tinha evidenciado muito
bem, por um lado, o caso único da arte manuelina, florescência
extraordinária nascida do gótico flamejante e da arte oriental, e fecundada
pela imensidão do Mar, e, por outro lado, aquando do nascimento cultural
do futuro Brasil um outro milagre da espiritualidade humana, o barroco
brasileiro, mais especialmente o de Minas Gerais, do qual se evidencia a
figura emblemática do Aleijadinho, o pequeno Estropiado, Francisco
Lisboa, filho de um português e de uma escrava negra.
É esta mesma empatia, parte constitutiva central, do que
chamámos, para simplificar, o seu humanismo, que conduziu Ferreira de
Castro a introduzir, em A Selva, a modificação essencial ao esquema
autobiográfico do seu romance, ou seja a conversão do muito
aristocrático Alberto, fiel tresmalhado dos últimos sobressaltos do
«miguelismo», ao encontro fraterno com o caboclo brasileiro. Daí surgiu
a construção de um romance de tese, a custo de uma montagem por
vezes complexa, mas plenamente conseguida quanto à sua faculdade
demonstrativa.
A primeira tentativa de Ferreira de Castro de tratar o tema
amazónico, que o obcecou desde a sua estadia no Paraíso e que não
mais o abandonaria até ao fim da carreira, realizou-a no próprio seringal
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sob a forma do seu primeiro romance Criminoso por Ambição, que, de
facto, não é mais do que a adaptação tropicalista de um célebre modelo
literário, o Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. O título original
do manuscrito, redigido sob o sapotilheiro do barracão, ainda lá segundo
a lenda literária que a si mesma se alimenta, é, com efeito, Amor de
Simão, o que reenvia, como aliás uma grande parte das peripécias muito
romanescas, para o outro Simão, o herói mítico de Camilo. Com Alberto
e a dramatização mais directa da sua própria experiência, saímos da
ficção arquétipa para nos adentrarmos numa demonstração: a abjuração
de uma visão elitista e hierarquizada da sociedade humana em proveito
desta «democracia racial» brasileira, da qual, aliás, se disse o pior possível,
de tal forma que a expressão permanece fundamentalmente ambígua, tal
como a do «homem cordial», tão cara a Sérgio Buarque de Holanda.
Tentaremos explicitar um pouco melhor, tanto essas noções de
que se apoderaram as polémicas mais diversas, como a evolução
paradigmática de Alberto. A dominante inicial é a da repulsão, aliás muito
natural, considerando as condições de embarque. Mas ela é rapidamente
substituída por uma concepção elitista, senão racista no limite :
A sua epiderme de civilizado contraía-se sob o asco que o convés
imundo lhe insuflava; o seu espírito sentia-se estranho, quase inimigo
daquelas vidas que o cercavam, resignadas ao destino e alheias a tudo
que não fôssem imposições do corpo. Magoava-o a facilidade com que
outros recrutados se adaptavam e dormiam tranqüilamente — um sono
que era, para o egoísmo dêle, quase uma afronta.
Sorria, depreciativamente, ao pensar no apostolado da
democracia, nos defensores da igualdade humana, que êle combatera e
que o haviam atirado para o exílio. […]
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Possuíam alma aquelas gentes rudes e inexpressivas, que
atravancavam o mundo com a sua ignorância, que tiravam à vida coletiva
a beleza e a elevação que ela podia ter? Se a possuíssem, se tivessem
sensibilidade, não estariam alegres, ali, no curral imundo. […]
Só as selecções e as castas, de direitos hereditários, que
constituíam o tesouro de uma lenta evolução das famílias privilegiadas,
levariam o povo ao bem-estar e ao aperfeiçoamento, integrando-o,
pouco a pouco, pelo exemplo, num mundo melhor. Mas tudo isso só se
faria com autoridade implacável, com energia —um a mandar e todos a
obedecerem. (Castro, 1958, p. 100-101).
Trata-se aqui da versão clássica, eminentemente conservadora do
evolucionismo elitista, que Ferreira de Castro transformará pouco a pouco
numa versão progressista e igualitária, que lhe é muito própria, e que o
separa definitivamente de qualquer concepção conflituosa, nomeadamente
a luta de classes. Ora, o elemento que vai favorecer esta mutação, sem
dúvida um pouco artificial numa personagem adulta e convicta como
Alberto, mas que é somente o reflexo do que se passou com o próprio
escritor entre a infância e a adolescência, é precisamente esta aceitação
do encontro com o Outro, que Alberto recusará no navio e que aceitará
pouco a pouco no contacto com o caboclo Firmino, arrependendo-se,
assim, da sua atitude inicial, o que se verifica numa passagem que enquadra
uma evocação da seca e das misérias que ela gera no Ceará natal de
Firmino e reforça a ternura propícia à mutação decisiva :
Ao pensar nas bravas gentes, Alberto enternecia-se e
compreendia-as melhor. Já eram outras para êle, assim vestidas com os
farrapos dramáticos que a Europa ignorava. […]
A brenha estava cheia da alma humilde do sertão e era ela quem
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cantava, quem rompia e quem chorava na maranha interminável.
A vê-la, a ouvi-la e a evocá-la, Alberto enlanguescia de ternura e
já não julgava por bem seu assomo de altivez e seu orgulhoso isolamento
no convês do navio. (Castro, 1958, p. 197-199).
A apoteose será a amizade entre Alberto e Firmino, primeiro
hesitante, de seguida cada vez mais profunda, e depois transbordante
no momento solene dos adeuses, durante o café da manhã, depois da
contratação de Alberto como ajudante de guarda-livros no barracão
do seringal :
Na alpendrada, realizadas as abluções e já de chapéu na cabeça,
Alberto sorveu o líquido fumegante. Firmino ajudou-o, depois, na luz
fôsca da antemanhã, a pôr a mala sôbre o boi. E, quando tudo ficou
pronto, abriu os braços e rompeu a chorar como uma criança.
— É para seu bem, seu Alberto, mas eu tenho pena de ficar sem
você…
— Também eu, Firmino! — E abraçou-o, confundindo com as
dêle as suas lágrimas irreprimíveis e fraternais. (Castro, 1958, p. 215)8
Para além das emoções, tão bem expressas por Ferreira de
Castro, a conclusão ideológica é colocada na boca de Alberto, quando,
liberto da sua dívida, vai poder esperar regressar a Portugal. Ele exprimese desta forma, aquando de uma conversa com o temível Juca, tornado
estranhamente afável e compreensivo, antes que a tragédia final retome
os seus direitos. Quando lhe perguntam se ele deixou de ser monárquico
para aderir à República, eis a sua resposta :
8
Esta cena apoteótica é, aliás precedida, algumas páginas antes, de um
primeiro movimento mais discreto mas também ele significativo:
«Alberto vibrou sob o impulso de beijar o invólucro rude daquela alma
simples e generosa.» (Castro, 1958, p. 176)
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Tenho aprendido muito nos últimos tempos. Sobretudo depois
que vim para aqui.
— Então?
— Não sei. É uma aspiração ainda mal definida. Um desejo que
tenho de justiça universal. Sem dúvida, a Humanidade está longe ainda
da elevação coletiva que eu sonho para ela. Há de lá chegar, decerto,
pela evolução. Mas isso é tão lento e a vida de cada um é tão pequena,
que eu, às vêzes, penso que a sêde de justiça que há por tôda a parte
acabará por marchar à frente… (Castro, 1958, p. 277).
Pode afirmar-se, como o fizemos no que respeita ao exotismo, que
haveria aí, em matéria de teoria da evolução, uma forma de subversão, na
medida em que o último estádio do evolucionismo é geralmente a
consagração de uma elite, ou de uma raça superior, e que aqui, por meio
da empatia, do conhecimento e do respeito do outro, atinge-se um
fenómeno radicalmente inverso, que é o progresso de todos e por todos.
De uma evolução a outra, assim se encontra sintetizado o essencial
do pensamento humanista de Ferreira de Castro, que ele desenvolverá
depois, inclusive até determinadas aporias, mas sem nunca lhe alterar a
natureza profundamente generosa. E, como ele o recordará por diversas
vezes, é a principal dívida que considera ter para com o Brasil, o melhor
fruto, afinal, da sua juventude «brasileira»:
Foi ainda no Brasil entre os brasileiros pobres como eu,
cearenses, pernambucanos, maranhenses, paraenses e amazonenses que
principiei a sentir que a humanidade estava acima de todos os
preconceitos de raça, de fronteira e de pátrias e comecei a considerarme irmão de todos os homens. Esta luz que tem guiado minha vida e
minha obra acendeu-se na vossa casa. (Castro,1950).
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Assinalámos em outros trabalhos (Emery, 1997 e 1998,
sobretudo) que esta dupla paixão pelo outro e pela sua evolução colectiva
conduziu Ferreira de Castro a apropriar-se da imagem do microcosmo
arcaico, que testemunharia pelo seu próprio arcaísmo os progressos
fulminantes da humanidade, os progressos já realizados de que temos a
prova através da amostra representativa, e os progressos a vir, dedutíveis
dos precedentes, que só podem ser ainda muito mais imensos, num
perspectiva exponencial. É sem qualquer dúvida a razão pela qual ele
escolheu colocar como insígnia do seu romance, atribuindo-lhe,
evidentemente, um sentido especial, a citação tão célebre quanto
profundamente positivista de Euclides da Cunha sobre a Amazónia:
«Realmente, a Amazonia é a ultima pagina, ainda a escrever-se, do
Genesis.»9
Acrescentemos por fim que Ferreira de Castro não foi um caso
isolado nessas revoadas humanistas, e isso sobretudo no Brasil, onde
ele encontra, ilustrando-a brilhantemente, uma outra grande hipótese, e,
devemos dizê-lo, mais um mito, o do «homem cordial» brasileiro, tal
como o descreve Sérgio Buarque de Holanda, com um sentido agudo
da subtileza, no seu ensaio sobre as Raízes do Brasil:
Já se disse, numa expressão feliz10, que a contribuição brasileira para
a civilização será de cordialidade — daremos ao mundo o «homem cordial».
A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas
por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido
do caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda
9
A expressão surge no «Preambulo» que Euclides redigiu para Inferno
Verde, de Alberto Rangel (Rangel, 1920, p.9).
10
Trata-se, de facto do escritor e diplomata Ribeiro Couto (1898-1963),
participante activo do movimento modernista.
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a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio
rural e patriarcal. (Holanda, 1979, p. 106-107).
Não pertence às finalidades deste artigo abordar esta outra
temível questão, depois das do luso-tropicalismo em geral e da
democracia racial em particular, que é a da caracterização genérica do
Brasileiro como «homem cordial». Todas as vítimas, cada dia mais
numerosas, dos assaltos, ou seja, das agressões na via pública ou algures,
se levantariam de um golpe para amaldiçoar tal asserção, e,
evidentemente, teriam toda a razão, uma vez que a confusão entre os
factores económicos e antropológicos torna extremamente complexa uma
apreciação razoável e pertinente do problema. Podemos simplesmente,
num raciocínio absurdo, chamar a atenção para o seguinte facto: como é
que é possível que o Brasil, tendo em conta as disparidades
extraordinárias em matérias económicas, que separam as diversas
camadas da sua população, não tenha gerado uma revolução geral,
sangrenta, total, digna do pior dos bolchevismos, ou, pelo menos, do
célebre Terror, da Revolução francesa. A resposta não está somente na
«cordialidade» antropológica, mas não saberíamos como excluí-la.
Um outro elemento de entendimento seria, paradoxalmente, o
delicioso contra-senso, de inspiração cartesiana e aqui também
revolucionário, à francesa, cometido por Patrick Grainville no seu romance,
Colère, apaixonada e amorosamente consagrado ao Brasil, quando imagina
que o ódio dos deserdados poderia levá-los a fazer explodir muito
simbolicamente o Cristo do Corcovado..., como outros tinham tomado a
Bastilha ou votado a decapitação de Luís XVI. Com efeito, não somente
os fenómenos ligados a uma certa empatia traduzida em termos de
«cordialidade» poderiam constituir e constituíram na história um travão a
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uma revolução radical, mesmo no momento crucial da independência, mas
ao nível colectivo a forma de tomada de consciência e da necessária coesão
das massas, como veremos de seguida retomando o exemplo de Patrick
Grainville, obedece a critérios que não são aqueles, aí tão pouco, que
conduzem a uma subversão generalizada.
O que nos conduz directamente ao ponto seguinte, o da
solidariedade dos pobres, noção, eminentemente franciscana, se é que
o é, e portanto contrária, por natureza, a um confronto em massa.
4. A solidariedade bem franciscana dos pobres e dos eternos
deserdados
O último elemento fundamental do luso-tropicalismo, posto em
evidência por Gilberto Freyre e presente na filosofia de Ferreira de
Castro, no caso, o da solidariedade dos pobres, entronca muito
legitimamente na herança cristã, conforme dívida atestada, «a cada senhor
sua honra», sabendo o quanto o cristianismo moldou, desde a sua
origem, e mais do que qualquer outra religião sem dúvida, o antigo
Portugal. Lembremos simplesmente, de passagem, que o mais belo dos
mitos fundadores deste país, o da batalha ou do milagre de Ourique
(1139), não passa da reprodução, integrada no contexto da Reconquista
cristã da península ibérica, de um outro, ainda mais grandioso, o da
conversão do Império romano ao cristianismo, sob o reino de
Constantino, ambição última da seita cristã, desta forma perfeitamente
atingida e realizada.
Ora, esta impregnação cristã, e mais especialmente franciscana
(cf. Freyre, 1961, p. 225-270), que permitiu, no caso do sociólogo, a
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deriva que conhecemos, habilmente explorada pela propaganda
salazarista, pode parecer ainda mais curiosa no romancista, cuja filiação
anarquista e ateia está hoje perfeitamente comprovada (cf. Alves, 2002).
Seria, contudo, o facto de conhecer mal os laços secretos e tenazes do
anarquismo e do franciscanismo, que valeu, por exemplo, a Ferreira de
Castro receber um dia (1953) a seguinte carta da parte de Frei Armindo,
religioso franciscano de seu estado :
Tenho pena de não conhecer pessoalmente o autor de A Selva.
E já tive ocasião : quando o Senhor esteve em Manteigas — suponho
para estudar A Lã e a Neve. […]
Não o conhecendo embora, porque é um grande escritor, e porque
nos seus livros encontro motivos franciscanos, aqui estou a pedir. Qualquer
coisa, Senhor sobre o franciscanismo…» (apud, Alves, 2002, p. 189)11.
Tratando-se de A Selva e de A Lã e a Neve, romances
nomeadamente citados pelo religioso, apercebemo-nos com relativa
facilidade que o elemento franciscano efectivado por Ferreira de Castro
deve necessariamente incluir esta noção de solidariedade dos pobres,
central nos dois romances, e consequência lógica da empatia
desenvolvida precedentemente.
No romance amazónico, toda a parte final, ou seja, a evasão
malograda dos seringueiros, a sua prisão, o seu castigo e o epílogo trágico
que daí resulta, é construída em volta desta noção e da sua aplicação mais
ou menos adequada aos acontecimentos. É o seu fracasso que provoca a
prisão e a punição dos evadidos. Duas reflexões interiores de Alberto
11
O motivo do pedido do religioso franciscano, para uma intervenção de
Ferreira de Castro, é uma publicação, em preparação, para o centenário da morte de
santa Clara de Assis, fundadora da ordem das Clarissas.
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informam-nos muito claramente sobre a própria opinião do escritor :
Como podia ser, como podia ser que as vítimas saboreassem
também o papel de algoz? De que sórdida matéria era formada a alma
humana, que gozava em castigar a desgraça alheia, mesmo quando era
igual à sua? (Castro, 1958, p. 288).
«Somos todos seringueiros». «Somos todos seringueiros». Eram
como pedras contra os tímpanos e ele reagia de mau humor: «Que ideia
faziam da solidariedade esses grandes analfabetos? Que ideia tinham da
sua própria situação? Mas a culpa seria verdadeiramente deles? (Castro,
1975, I, p. 522).12
É sem dúvida o elemento decisivo, que, acrescentando-se à
reminiscência da escravatura, vai levar o velho Tiago, apesar de tão amigo e
respeitador do patrão, seu Juca, a fazer perecer este no incêndio do
barracão.. E ao passo que o assassino sai de cabeça levantada, apesar do
crime, o carrasco dos evadidos aprisionados, o traidor da sua causa,
Alexandrino, surge acabrunhado, simultaneamente de medo e de vergonha :
Ao passar sob o beiral incólume onde Alexandrino, temendo
vingança dos castigados, se sentara, fingindo seguir atentamente a morte
do incêndio, Tiago levantou os olhos, contemplou-o um momento e
avançou de novo. (Castro, 1958, p. 298).
Em A Lã e a Neve, que perspectiva, em torno de uma intriga
romanesca, a da vida de Horácio e Idalina, a realidade histórica das
greves dos operários das fiações da Covilhã, a solidariedade dos
explorados será a trave-mestra do ensino do sindicalista Marreta,
evidentemente porta-voz do autor, junto dos seus companheiros de
12
Citamos a edição definitiva, completada em 1970 pelo escritor, o que
mostra, aliás, até que ponto a questão lhe era cara.

90

Do Mito Amazónico à Reinvenção do Luso-tropicalismo ...

infortúnio e particularmente do jovem Horácio, o herói desta narrativa
construída sobre o modelo bem conhecido do romance de formação. O
episódio constituído pela parábola «da panela com libras» desempenha
a este título uma figura principal de referência pelo ensinamento que
contém, tal como pelas suas conotações cristãs simultaneamente
estilísticas e semânticas :
Horácio compreendeu que Marreta não queria, de maneira
alguma, falar das novas moradias13. Lembrou-se, então, da noite em que
êle lhe havia dito : «Tu encontras uma panela com libras e mandas fazer
uma casa. Tu ficas satisfeito, mas os outros continuam na mesma.
(Castro, 1975, IIII, p. 292).
Por outro lado, e desta vez ontologicamente, o conceito de
solidariedade, e mais precisamente de solidariedade dos explorados, é
aquele sem dúvida que mais facilmente adquire sentido, mas que é, na
prática, o que é menos vezes aplicado, e menos vezes eficaz em matéria
de luta social. O exemplo de Espártaco, o escravo revoltado contra
Roma, permanecerá para sempre em todas as memórias. Ferreira de
Castro, nas suas primeiras obras, sem dúvida as mais empenhadas, do
período de Belém do Pará, já tinha tratado o tema, sob a forma de uma
historieta que põe em cena dois grandes proprietários do Maranhão,
que utilizam os seus escravos como dois exércitos dóceis, colocados à
sua disposição de reizinhos medievais. Surge então este diálogo entre
dois escravos, um tanto ou quanto surrealista no contexto sociológico
onde é pressuposto desenrolar-se:
— Ora se nós devemos matar os outros, matemos então o patrão
13
Tratam-se de moradias sociais, que se podiam obter através de
determinadas concessões ou protecções.
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e os seus feitores que são maus, que nos martirizam. (Castro, 1918, f.3)
Do que decorre, com toda a evidência, a invenção da luta de
classes pelos marxistas : em caso de guerra declarada não podem existir
meias medidas e mesmo os moderados são forçados a integrar-se no
combate comum. É aí que se encontra, no nosso ponto de vista, a fissura
pertinente entre a ideologia de Ferreira de Castro e a que o marxismo
desenvolve. O romancista permanece no estádio desta frase-chave do
cristianismo «perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem» (Luc,
23,34). O marxismo, à falta de melhor, inventará o goulag, que aliás, a
pouco e pouco, gangrenará todo o resto.
Tal como o fizemos para a noção de empatia, para além da clara
situação de Ferreira de Castro na movimentação ideológica e mítica do
luso-tropicalismo, podemos também avançar, sem entrar em detalhes,
algumas pistas interessantes respeitantes à exemplaridade do Brasil na
matéria, as quais, de passagem, esclarecerão a subtileza de julgamento
do escritor português.
Se o «homem cordial» e uma certa forma de «democracia racial»
talvez tenham evitado o pior (ou tornado perene uma forma de
subserviência generalizada?), a solidariedade dos pobres é, também ela,
uma noção destacada pela experiência sociológica. Ela teria até, por
vezes, sobrevivido, na organização da favela, por exemplo, ao terrorismo
primário e predador do tráfico de droga, o grande recurso, como
sabemos, da imensa maioria dos deserdados, dos «favelados». Em todo
o caso, ela está activa nesse imenso sertão brasileiro, o «interior» como
se lhe chama, menos espectacular mas mais dramática que a das favelas,
o fácil respasto dos media.
Contudo, a história do Brasil dá ainda melhores exemplos do que
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um inquérito sociológico deste tipo, sempre aleatório. Basta compararmos
dois grandes acontecimentos, relativamente pouco distantes
cronologicamente e ambos ligado ao problema recorrente da miséria.
Falamos da «revolução cristã» de Canudos, que ensanguentou o interior
do Estado da Bahia, entre 1896 e 1897 (cf. Emery, 2000, a e b), e da
«longa marcha» da coluna de Prestes entre 1924 e 1927 (cf. Meirelles,
1995). No primeiro caso, o «fanático» cristão Antônio Conselheiro,
reencontrando as próprias passadas de Cristo, faz revoltar o povo
miserável do interior da Bahia, e este, descobrindo espontaneamente a
solidariedade dos pobres, bater-se-á até ao último defensor contra o
exército brasileiro. No segundo, Carlos Prestes, claramente inspirado
pelo marxismo, percorrerá uma distância assombrosa neste mesmo
interior do Brasil, entre São Paulo e a fronteira da Bolívia, sem nunca
poder sublevar em massa os camponeses, suscitando até mesmo uma
certa hostilidade, e isso apesar da apresentação épica e brilhante que
dele pôde fazer um dia Jorge Amado no seu famoso O Cavaleiro da
Esperança (Amado, 1978).
Acrescentemos uma observação adjacente : que tenha havido um
fracasso relativo ou global da mobilização, ao exotismo do vencido, que
evidenciámos, corresponde aqui muitas vezes a solidariedade dos
vencidos. Há aí uma interessante continuidade, que parece reenviar para
uma espécie de imutável hierarquia, que se poderia negligentemente
qualificar de hierarquia natural.
Na mesma ordem de ideias, o contra-senso (na área da
imaginação) de Patrick Grainville, no seu lindo romance de amor, sobre
e para o Brasil, Colère, é muito revelador. Com efeito, o romancista
francês tão encantado pela beleza dos Trópicos como revoltado pela
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arrepiante miséria das favelas e a sua consequência primeira, a violência,
imagina, talvez sob a influência de uma tão memorável tomada da
Bastilha, a destruição muito simbólica do Cristo do Corcovado, por um
comando de deserdados… revolucionários :
Le colosse lumineux bascule soudain de son piédestal. La tête
tranchée roule sur la pente vers la favela Dona Marta qui se trouve juste
ne contrebas. La tête démesurée percute les premières cabanes, rebondit
dans l’égout, ouvre des balafres de terre, zigzague et poursuit sa trajectoire
meurtrière… Alcir voit la tête immense et douce, le grand chef féminin,
les longs cheveux du Christ. Et la planète de la tête se précipite sur lui. Il
fuit, mais la tête s’élargit, émerveillée de tuer. Des corps gisent sous le
rocher mystique, des jambes ensanglantées dépassent, d’autres se
débattent. On voit des crânes fendus. Le Christ tue… (Grainville, 1992,
p.463-464)14.
Felizmente, não passava de um pesadelo dos aprendizes de
terroristas...
No capítulo das derivas mais aleatórias, menos convincentes de
qualquer forma, Ferreira de Castro, apesar do seu notável conhecimento
do terreno, parece-nos atingir, no final trágico de A Selva, simbólico de
uma revolta total, o limite da verosimilhança sociológica, senão
antropológica. Toda a história da extinção, tão tardia e tão incompleta,
14
O colosso luminoso balança subitamente no seu pedestal. A cabeça
cortada rola pela encosta, em direcção à favela Dona Marta, que se encontra mesmo
no contrabaixo. A cabeça desmesurada bate nas primeiras cabanas, rola para o
esgoto, abre feridas de terra, ziguezagueia e prossegue a sua trajectória assassina...
Alcir vê a cabeça imensa e doce, o grande chefe feminino, le grand chef féminin, os
longos cabelos do Cristo. E o planeta da cabeça precipita-se sobre ele. Foge, mas
a cabeça alarga-se, maravilhada de matar. Jazem corpos sob o rochedo místico, há
pernas ensanguentadas, hirtas, outras debatem-se. Vêem-se crânios fendidos. O
Cristo mata...
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da escravatura no Brasil patriarcal está aí para o comprovar. De facto,
na modernidade imediata deste século vinte e um, o movimento do
Evangelho da Libertação não nos parece dever desembocar, um dia, na
Revolução, e muito menos agora do que na época em que as principais
ideologias da dita Revolução tinham ainda um sentido. Passa-se, sem
dúvida, o mesmo com o movimento dos Sem Terra, de inspiração mais
nitidamente neo-marxista.
Notemos, para concluir sobre este capítulo, que a solidariedade
dos pobres, largamente experienciada por Ferreira de Castro, não é
somente emblemática ou inconscientemente angélica. Na medida em que
nem os seringueiros nem os escravos são capazes, por falta de
consciência de classe, ou pelo menos de um início de consciência política,
de travar o seu combate até ao fim, a lição negativa da experiência não
é negada, ela é simplesmente ultrapassada. De facto, o mito solidário
funciona, tal como o resto do pensamento do escritor, fundamentalmente
evolucionista no sentido primeiro e ontológico do termo, na base de uma
esperança constante, capaz de renascer indefinidamente das suas cinzas,
ou seja, de todos os seus fracassos e de todas as suas desilusões. O
deus vencido e arrependido de O Senhor dos Navegantes proclama,
precisamente na sua retirada final, a solidariedade com o combate dos
homens, que ele continua :
Atravessámos o adro. Ao passarmos junto do local que ele me
dissera haver sido um cemitério romano, vi-o deter-se. Os seus olhos
pareciam buscar, sob as plantas silvestres, um determinado sítio. Encontrouo, decerto, porque, vergando a cabeça, gritou para dentro da terra :
— Cá estou! Ouves? Cá estou e vou continuar a lutar! (Castro,
1975, III, p. 923-924).
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5. A deriva utópica e a aporia do mau selvagem
É na Amazónia e no mito amazónico que o humanismo lusotropical de José Maria Ferreira de Castro encontra as suas raízes mais
fecundas, é também na Amazónia, e a propósito do tenaz mito
amazónico, o do homem dito selvagem, que ele atinge os seus limites, e
estes são marcados de certa forma pela figura enigmática do Índio
parintintim, a do mau selvagem por excelência.
Como é sabido, a obra literária de Ferreira de Castro termina
precisamente onde tinha triunfado, com uma encenação grandiosa da
floresta amazónica. A haver uma continuidade sumptuosa entre A Selva
(1930) e O Instinto Supremo (1968) ela encontra-se aí, baseada na
reconstituição mental, mais de cinquenta anos depois, da floresta
amazónica na sua beleza, mistério e infinitas crueldades.
A parte ideológica, no que lhe diz respeito, é muito mais aleatória.
Já tivemos oportunidade de assinalar várias vezes (cf. entre outros, Emery,
2002) as falhas de raciocínio que, sem atingirem o fracasso total,
impedem uma adesão, à qual estaríamos, contudo, predispostos pela
própria generosidade da tentativa de Ferreira de Castro.
É necessário reconhecer, contudo, que o escritor chegado a uma
notável maturidade, que não pode em caso algum ser assimilada a uma
qualquer forma de senilidade intelectual ou de laxismo ideológico15,
parece desconfiar constantemente da armadilha do pensamento
evolucionista, que ele parece, inclusive, pressentido desde há muito. As
15
Um problema, aliás que o escritor tratou brilhantemente em A Curva da
Estrada, romance da incerteza, que termina defendendo o Homem. O autor tinha
cinquenta e dois anos quando o escreveu.
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suas hesitações antes de escrever algo sobre a «pacificação» dos
Parintintins, apesar dos pedidos insistentes e repetidos, sobretudo dos
seus amigos brasileiros, e os numerosos contrapontos, funcionando como
balaustradas, que ele coloca entre si e o pensamento de Rondon, o
apóstolo positivista dos Indios, são disso a primeira prova. Uma outra
seria a tentativa efectuada de contornar o problema de fundo, o do
desaparecimento programado de um grupo humano, remetendo-o para
um problema filosófico muito mais abstracto, o do instinto de
conservação, tendo como corolário a aceitação da morte em nome de
uma ideia generosa, a salvação do Outro.
A nossa crítica de fundo ao escritor recaiu principalmente sobre
a sua brilhante frase, «todo o homem nasce parintintin», demasiado
conforme à lição global da obra para que possamos absolvê-lo,
ideologicamente falando. Contudo, e como sempre, ela ganha quando
recolocada no seu contexto, a saber, as discussões filosóficas de que o
romance é pródigo, e para as quais Ferreira de Castro inventou tipos
dramáticos, completando as personagens reais, tais como Nimuendaju,
Amaro ou ainda Cândido Rondon, nunca presente pessoalmente, mas
referência constante. Na passagem em questão intervêm duas destas
figuras paradigmáticas: Jarbas, de quem conhecemos, através de todo o
romance, as convicções anarquistas, e Tito Boludo, que surge como um
ser primário do ponto de vista psicológico, sendo, de certa maneira, o
debate arbitrado por Amaro, a quem é atribuída a expressão original.
Na realidade, é o processo da mentalidade simplificadora, e mesmo
simplista, de Tito Boludo que está a ser feito por Jarbas :
Você não ouviu o que disse outro dia o doutor [Amaro]? Disse
que todo o homem nasce parintintim. Só depois de nascer é que o homem,
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com o que vai vendo e ouvindo à sua volta, deixa ou não de ser
parintintim. O Tito nunca teve quem lhe explicasse a razão das coisas
ruins que lhe aconteciam. Se alguém lhas tivesse explicado, talvez ele
gostasse mais dois companheiros. Assim, deixa-se levar pela sua
natureza… ( Castro, 1975, III, p. 1114).
Como pode constatar-se, a encenação torna os contornos mais
imprecisos e cria necessariamente uma certa distância face à afirmação.
Contudo, mesmo se o anarquista Jarbas, espécie de Ferreira de Castro
enquanto jovem, tal como era na época de Belém do Pará, está lá para
marcar a contradição, é esta, in fine, a lição do evolucionismo utópico
que o comanda, a esperança permanece a mais forte, um pouco como o
que se passou na própria vida do escritor, que, de certa forma, morre
feliz, nos primeiros meses, eufóricos, da Revolução dos Cravos, a última
utopia colectiva do século XX.
De facto, o erro ideológico é duplo: ultrapassar os desmentidos
da História, acreditando que esta pode ter, apesar de tudo (cf Marreta),
um sentido positivo irreversível, e considerar que o progresso moral,
pelo menos globalmente, funciona como o progresso técnico, do qual
não se pode duvidar, dele ainda menos do que dos outros, do carácter
positivo, ou seja espantoso, senão mesmo exponencial. E a fonte do
dito erro é a mesma em ambos os casos: trata-se simplesmente, como
diriam os linguistas, de uma confusão entre diacronia e sincronia. Com
efeito, o que é aplicável ao indivíduo em sincronia, na sua experiência
individual, não o é certamente em diacronia, à escala da espécie e da
sua suposta evolução, apesar da tentação (diabólica), que tiveram
filósofos e sociólogos, de assimilar uma coisa a outra, de reconstruir
uma macro-história, social e colectiva, sobre uma micro-história,
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biológica e individual.
Assinalemos, de passagem, que a famosa frase «Todo o homem
nasce parintintin», inaceitável do ponto de vista antropológico,
permanece válida na sincronia individual, quer dizer, num perspectiva de
educação, da criança, bem entendido, mas de igual modo do adulto. O
verdadeiro Parintintim não seria então Tito Boludo, que nada na sua
existência predispõe à reflexão, a aceder qualquer dia, poder-se-ia dizer,
ao estado de civilização?
Nunca esqueçamos, para terminar, a reflexão de Montaigne, que
data do primeiro contacto com esta nova humanidade desconhecida,
reencontrada nas Américas, e que não menos permaneceu absolutamente
definitiva :
Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits
que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits…, [et nous] ne
les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison,
mais pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie.
(Montaigne, 1995, I, [Des cannibales] p. 307/313).16
O que está em causa, é pois, ainda e sempre, a barbárie, que
está de óptima saúde neste início do terceiro milénio da história cristã da
humanidade. É este o ponto de vista, tão sublime e digno da esperança
que Ferreira de Castro lhe incute, quão catastrófico, e igualmente digno
de um pessimismo sem apelo, ao qual por compaixão franciscana Ferreira
de Castro nunca se resignou.

16
São selvagens da mesma maneira que chamamos selvagens as frutas que a
natureza por si só e pelo seu processo ordinário produziu…, e podemos chamar-lhes
bárbaros, conforme as regras da razão, mas não em relação a nós, que os
ultrapassamos em toda a espécie de barbárie.
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Conclusão
Os valores universais identificados através daqueles que são
específicos do luso-tropicalismo constituem uma chave original para
melhor compreender, não somente a obra-prima reconhecida por todos
que é A Selva, mas também obras menos divulgadas ou apreciadas na
cena internacional, tais como A Lã e a Neve ou O Instinto Supremo,
cuja riqueza estética e ideológica não é, aliás, menor. Em simultâneo, é
o mito amazónico em toda a sua amplitude e na sua própria essência
que é destacado na boca de cena, onde desempenha o papel do
paradigma dos grandes sonhos da humanidade, desde o louco Dom
Lope de Aguirre, proclamando-se deus, tal como Alexandre, e
desafiando o rei de Espanha da sua jangada, até ao caboclo brasileiro,
Firmino por exemplo, lançado na errância pelas seca e a fome, que
imagina até ao último instante um sempre mais improvável Eldorado.
Aí incluída, na sua utopia ou nos seus erros, a fé de Ferreira de Castro
no Homem e no seu futuro é, com efeito, a esta escala, a do Sonho da
humanidade, como foi por vezes dito (cf. Alves E., 1998).
Não é, pois, em vão que o percurso luso-tropical que seguimos,
volte a atravessar ao mesmo tempo uma estética, valores ontológicos,
tais como a problemática do Outro, e uma importante abertura
sociológica, antropológica e ética, comuns quer à fé cristã, quer à sua
negação absoluta. Com efeito é esta convergência ontológica que
define o Mito e a sua constante capacidade de regeneração, bem como
a sua necessidade absoluta para uma humanidade que jamais poderá
identificar-se, mesmo se alguns dos seus membros daí arrecadam
fabulosas riquezas, com a subida ou a queda das correntes da bolsa,
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nem ainda menos com o luxo e inanição abjecta que daí decorrem.
O mundo luso-tropical, cuja unidade profunda é muito menos
aleatória que o deixariam acreditar as velhas querelas de família entre
Portugal e o Brasil, e menos artificial do que aquilo que uma certa
propaganda anacrónica deu um dia, tão desajeitadamente, a impressão,
conheceu com o Movimento do 25 de Abril, uma espécie de grandiosa
primavera da quimeras no último quarto do século passado, da mesma
maneira que o novo Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio
Lula da Silva, que teria sem dúvida suscitado o interesse de Ferreira
de Castro em diversos aspectos, poderia ser talvez o artesão, no início
deste século, de outra nova, talvez igualmente quimérica. Mitos e
utopias serão mais do que nunca necessários num decénio, que
começou mal entre as cruzadas sórdidas de um imperialismo
subitamente enfurecido e os prejuízos completamente ignóbeis da
mundialização.
Tradução: Ivone Bastos Ferreira
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Ferreira de
C a s t r o , Ecos
da Semana – A
Arte, a Vida e a
Sociedade,
introdução e notas
de Luís Garcia e
Silva, Lisboa,
Centro de Estudos Libertários /
Cadernos d’A Batalha, 2004, 95 pp.
A recolha e edição de uma parte
da colaboração de Ferreira de
Castro no Suplemento Literário
Ilustrado do diário A Batalha é um
dos
grandes
acontecimentos
castrianos dos últimos anos.
Acontecimento de importância
inversamente
proporcional
à
discrição com que nos veio parar
às mãos, por iniciativa do seu
responsável, Luís Garcia e Silva, e,
certamente, ao quase silêncio que
sobre ele se fará.
Iniciando a sua publicação em 1919,
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como órgão da Confederação Geral do
Trabalho (CGT), anarco-sindicalista,
A Batalha granjeou rapidamente
uma difusão assinalável entre o
público leitor, e não apenas
operário, ombreando com os dois
grandes títulos da imprensa de
então: O Século e o Diário de
Notícias. O êxito editorial permitiu
que quatro anos mais tarde a CGT
avançasse com uma edição cultural,
com o objectivo de valorizar a
grande massa do seu público.
«Saber para poder», era o título do
editorial do primeiro número, de 3 de
Dezembro de 1923: «Órgão de
exposição doutrinária e elemento de
educação e de aperfeiçoamento
moral e intelectual, ele destina-se a
ser o companheiro espiritual do
operário e a contribuir para a sua
formação da sua consciência
revolucionária». Esse o b j e c t i v o
f o i s e r v i d o p o r u m a plêiade de
intelectuais, escritores e publicistas
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marcantes nos anos vinte, alguns
deles ainda muito jovens, do próprio
Ferreira de Castro a Jaime Brasil,
passando por Julião Quintinha,
Campos Lima, Nogueira de Brito,
César Porto, Mário Domingues; e
muitas e muito assinaláveis
colaborações irregulares, de Raul
Brandão a José Régio. Não
descurando a situação dos leitores a
que se dirigia, este suplemento
cultural fazia também uma pedagogia
cívica e social em vários domínios da
vida quotidiana; a parte substancial,
porém, das oito páginas do
suplemento era ocupada com a
criação e a crítica literárias, a
divulgação da grande música (em que
Nogueira de Brito teve um papel
relevantíssimo), da pintura, do teatro,
da vida e obra dos autores
referenciais, quer em literatura
(Antero e Eça, Tolstoi e Ibsen, Zola
e Anatole), quer em ideias (Proudhon,
Bakunine, Kropotkine, Gandhi e,
numa perspectiva crítica, embora
respeitosa, Lénine). Valorizado por
diversos ilustradores, como Alonso
ou Roberto Nobre, foi sem dúvida o
talento de Stuart de Carvalhais que
mais marcou o rosto do jornal.
O livro que agora se nos apresenta
respeita ao período de 1924-1926,
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anos em que Castro era um jornalista
free-lancer, e colige apenas a sua
coluna regular de «Ecos da Semana
– A arte, a Vida e a Sociedade». De
fora ficou, infelizmente, um outro
potencial volume, pelo menos de
dimensão semelhante, de textos,
ensaio e crítica. Recordemos que foi
também aqui que Castro e Nobre
publicaram, em 1925, A Epopeia do
Trabalho, escritos e desenhos
reunidos em livro no ano seguinte.
Esta circunstância de independência
em relação a entidades patronais que
Castro manteve até 1927, ano em
que ingressou nos quadros de O
Século, se, por um lado, poderia
induzir os mais cínicos a verem
nestes textos qualquer espécie de
lisonja ao público-alvo de A Batalha,
a sua obra, coeva e posterior,
desmente-o, de tal forma está
impregnada dos valores libertários
expressos no jornal, e bem assim o
seu trajecto cívico e político até ao
25 de Abril de 1974. Em Fevereiro
de 1926, de resto, Castro deixaria
claro, numa nota oportunamente
transcrita por L. Garcia e Silva na
contracapa deste livro: «Eu escrevo
em muitos jornais – e em todos eles
com independência. Mas há um
apenas em que eu me sinto
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verdadeiramente livre, um apenas em
que eu julgo não serem efémeras as
minhas ideias, os meus períodos, as
minhas palavras – é neste. É n’A
Batalha.»
Ora as ideias a que Ferreira de
Castro se refere são um conjunto de
tópicos anarquistas ou libertários que
vão sendo enunciados ao longo dos
destes «Ecos da Semana». Como diz
Luís Garcia e Silva na «Introdução»
estes comentários «confirma[m] a
sua
adesão
aos
princípios
fundamentais que norteavam então
a C.G.T. e A Batalha: o sindicalismo
revolucionário e o anarco-sindicalismo.»
Neles, Castro afirma os valores da
liberdade, da revolução, da rebeldia,
da arte, da beleza, da aventura, da
dignidade e igualdade intrínseca do
ser humano, independentemente do
género ou da etnia; ali denuncia
violentamente o nacionalismo, o
militarismo, o colonialismo, o
capitalismo, os fascismos, ironiza
com a religião, exprobra o
manobrismo político, alerta contra o
totalitarismo bolchevique. Vejamos
alguns exemplos, de que este livro
está cheio. Criticando o folheto
sebástico Exortação à Mocidade,
de Carlos Malheiro Dias – a quem
aliás, e muito justamente, elogia como
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escritor –, lançou: «Nós não
acreditamos na mentira da história,
no sofisma dos ideais, nas vestes
enganosas da religião e do
patriotismo. Nós só acreditamos na
verdade da vida, no sofrimento do
homem, na imperecível beleza da
liberdade.»
(«Exortação
à
mocidade…», p. 30). As forças
armadas e militarizadas surgem
sempre como instituições repressivas
e uniformizadoras, com as mãos e as
espadas manchadas de sangue:
«Súbito ouviu-se o ruído duma
cavalgada – cavalos da Guarda
republicana, ferindo as pedras. […]
Tudo aquilo era feroz: as bestas que
escoltavam a camionete, as bestas
que cavalgavam as bestas, o aspecto
da camionete cinzenta – tudo…» («A
camionete sinistra», p. 85). Não
obstante correr o risco de
generalizações – que a arrogância
colonial, de resto, justificava –, o seu
aceso anticolonialismo expressa-se
de forma claríssima e exemplar:
«Todo o bandido que no continente
não teria saciado seus instintos sem
se candidatar a hóspede da
Penitenciária, demanda as colónias e
ali, em nome da lei, em nome da
supremacia do branco, em nome do
“poder colonizador de Portugal”
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assassina, castiga e martiriza,
impunemente, a pobres seres
indefesos, a pobres negros, cujo único
crime é terem-se sujeitado a muitos
séculos de escravidão.» («Justiça
colonial», p. 33). A luta de classes
aparece nítida, burguesia capitalista
e exploradora de um lado, povo
trabalhador do outro: «Tem-se a
sensação de que os poderosos, depois
de cerrarem bem os cofres, resolvem
desmentir seu histórico comodismo,
tão irmão da covardia – e vêm para
a rua, de lança em punho e com o
ventre a estourar a couraça, para
trespassar esse velho inimigo,
sempre famélico e perseguido, mas
sempre robusto e entusiasta, que é o
povo.» («Agitação», p. 23). O
ateísmo do escritor é naturalmente
proclamado, Cristo não é mais que
uma figura histórica, admirável,
Lourdes
e
Fátima
são-lhe
particularmente repugnantes pela
exploração da dor e da fraqueza
humanas; a igreja surge como veículo
de conformismo e submissão: «É […]
com a morfina duma felicidade
celeste que esse apostolado de
hipocrisia que é o catolicismo tem
anestesiado a revolta em que o
homem tem vivido até agora,
fatalmente
provocaria.»
(«A
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felicidade na terra», p. 49). Não
tendo ilusões quanto à Rússia
soviética, não deixa de criticar os
saudosistas da bota czarista, como o
general Wrangel, ex-comandante de
exército branco: «Esse palhaço
disfarçado de Marte, não deixa
extinguir seu ódio ao novo regime
russo, não pelo regime em si, mas
porque supõe ver nele a encarnação
da Liberdade.» («Sadoul e Wrangel»,
p. 4).
Aqui ocorre também o eco dos
escritores, de Zola, pois claro, mas
também de Camilo, José Duro e
Guido da Verona, entre outros;
fala-se de cinema e teatro, e até de
desporto; faz-se a apologia da
errância, desde sempre uma
inquietação para Ferreira de Castro;
e há espaço também para evocações
dum bucolismo de infância, que nele
deixou a sua marca.
A publicação desta coluna em livro
tem o mérito de nos tornar mais
acessível o jovem Ferreira de Castro,
comentarista da actualidade com um
fulgor pleno de frescura e
determinação, o que tornam estas
páginas de leitura muito apelativa. E
impressiona ver, nesse período em
que os jornais eram quase todos
feitos por anónimos, a desassombrada
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e orgulhosa afirmação de uma
individualidade, ciosa e ciente do seu
valor. Um ano mais, e começaria a
escrever Emigrantes…
Ricardo António ALVES

* * *
Jaime Brasil,
Sobre Jornalismo.
Cadernos d’ A
Batalha, Lisboa,
Centro de Estudos
Libertários, 2005,
69 págs.
Sobre Jornalismo é o título de uma
compilação de textos publicados por
Jaime Brasil no Suplemento
Semanal Ilustrado do jornal A
Batalha, em 1925-6.
A série de artigos intitulada
“Apontamentos sobre Jornalismo” é
uma introdução à história da
imprensa e do jornalismo em
Portugal e na Europa. Inclui também
dois artigos sobre o aparecimento
das associações de jornalistas e um
sobre a ausência de liberdade de
imprensa na União Soviética.
A série “Em defesa do jornalismo”
Castriana, nº 3, Ossela, 2007

é composta por três textos da acesa
polémica entre o autor e Raul
Proença. Nestes, o autor faz uma
apologia dos jornalistas profissionais
defendendo-os dos violentos ataques
do, então, director da Biblioteca
Nacional.
O caderno inclui ainda, em adenda,
uma nota necrológica da autoria de
Alexandre Vieira, publicada na
revista Seara Nova por ocasião da
morte de Jaime Brasil, em 1966.
Além da sua colaboração no
Suplemento Semanal Ilustrado de
A Batalha, entre 1924 e 1926, Jaime
Brasil fundou, e dirigiu, O Globo e
manteve durante vários anos uma
importante página de crítica literária
no jornal O Primeiro de Janeiro, de
que também foi director. No plano
associativo, esteve entre os
principais impulsionadores da
criação
do
Sindicato
dos
Profissionais da Imprensa.
Foi ainda autor de diversas
biografias de figuras da literatura e
arte europeias: Diderot, Vítor Hugo,
Zola, da Vinci, Velásquez, Rodin.
Neste campo, destaca-se a de
Ferreira de Castro, de quem era
amigo e companheiro de ideal desde
a juventude. Juntamente com o autor
de A Selva, foi um dos potenciais
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candidatos portugueses ao Nobel da
Literatura.
Jaime Brasil foi uma figura marcante
do jornalismo português do séc. XX,
tendo o seu papel sido realçado, em
2005, na sessão comemorativa do
primeiro centenário da Casa da
Imprensa.
Sérgio DUARTE
* * *
R i c a r d o
António Alves,
Viajar
com…
Ferreira
de
Castro, Porto,
Edições Caixotim
e Ministério
da
Cultura/
Delegação Norte
[2004], 50 págs.
V i a j a r C o m Ferreira de Castro
é o terceiro de uma série de dez
números que inclui também
itinerários literários de escritores
como Junqueiro, Eça, Camilo,
Aquilino, Torga, Régio, Pascoaes,
Trindade Coelho e Araújo
Correia. A feliz edição, concebida
e coordenada pela Delegação
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Regional da Cultura do Norte, é dada
a lume de parceria com Edições
Caixotim. O presente número,
supervisionado cientificamente pelo
Centro de Estudos Ferreira de
Castro, é da autoria de Ricardo
Alves, Director do Museu Ferreira
de Castro, de Sintra.
Trata-se de uma pequena brochura
de 50 páginas, agradavelmente
recheadas de belas e interessantes
fotografias. Os textos,
seleccionados e apresentados por
Ricardo Alves, provêm das mais
variadas fontes castrianas: Terra
Fria, Emigrantes, Criminoso por
Ambição, Unidade Fragmentada
– (Regresso), Encontros e Cartas
de Ferreira de Castro, Os
Fragmentos, Ferreira de Castro e
a Sua Obra, de Jaime Brasil e Guia
de Portugal.
O grande mérito do pequeno guia,
para além do seu texto escorreito e
agradavelmente transparente, é a
forma, a meu ver correcta, como
equaciona a paisagem literária de
Ferreira de Castro, onde o lírico
cede sempre perante o neo-realista.
Os sete quilómetros de terra que o
olhar do menino Ferreira de Castro
abarca antes de partir para o mundo,
que é a sua verdadeira pátria, não
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lhe irão proporcionar porventura os
mais belos quadros, mas têm em si
a
poderosa
influência
das
impressões da infância, como ilustra
a soberba descrição do anoitecer no
Vale de Ossela (pp.27-28),
extractada de Emigrantes, onde o
genial autor de A Selva exibe
plenamente a sua acuidade sensorial
em rica e poderosa verbalização.
Em Ferreira de Castro, mais do que
decorativo, o espaço ficcional
constitui um elemento estruturante.
Embora dotado de fina sensibilidade
para a cor e a forma – mais para a
primeira do que para a segunda
como ele próprio confessa –, o
romancista não se compraz apenas
em oferecer ao leitor belos quadros
pictóricos. O elemento natural e o
humano nunca andam muito
arredados, como testemunha o
seguinte passo de Emigrantes: “ele
não desdenhava agora, como
antigamente,
esses
troncos
suarentos que projectavam a sua
sombra movediça nos campos
encharcados de sol”.
Num outro passo, este retirado do
itinerário, “De Oliveira de Azeméis
a Vale de Cambra”, do 3.º volume
de Guia de Portugal, onde Ferreira
de Castro descreve uma concorrida
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festa serrana, o seu olhar atento não
deixa de observar as mulheres, de
pé descalço, “nas orelhas as
arrecadas e, sobre a cabeça, um
cesto com um farnel. Ao lado, vão
eles. Como ganham mais dinheiro
do que elas, compravam sapatos
para este dia” (p.39). O interesse
pelo belo e pelo pitoresco nunca faz
esmorecer em Ferreira de Castro a
preocupação pelo social.
Silas GRANJO
* * *

Jaime Brasil
Cartas a Ferreira
de
Castro,
Apresentação,
transcrição notas
e posfácio de
Ricardo António
Alves,
Sintra,
C â m a r a
Municipal e Instituto Português de
Museus, 2006, 287 págs.
Este novo livro de Ricardo Alves
inscreve-se num projecto iniciado há
três lustros que visa resgatar do
relativo esquecimento a que tem
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sido injustamente votada a geração
de Ferreira de Castro. Geração cuja
actividade
literária
decorreu
essencialmente entre os anos 20 e
70 do século XX, isto é, num período
em que essa mesma actividade
esteve, a maior parte do tempo,
sujeita a um apertado regime de
censura, a perseguições políticas
com implicações económicas
frequentemente graves e culminando,
por vezes, no cárcere ou no exílio.
Geração que, só por isso, seria
merecedora de mais atenção e
carinho. Quanto mais tratando-se de
gente que conseguiu mesmo assim
realizar obra notável quer no
jornalismo, no conto, no romance, no
ensaio ou em várias dessas áreas
simultaneamente.
O projecto de Ricardo Alves tem
vindo a concretizar-se, para além de
artigos em jornais e revistas, com a
publicação sequencial dos seguintes
livros: em 1992 «100 Cartas a
Ferreira de Castro»; em 1994
«Correspondência entre Ferreira de
Castro e Roberto Nobre, de 1922 a
1969»; em 1996 «A Unidade
Fragmentada. Dispersos de Ferreira
de Castro»; em 2002 «Anarquismo
e Neo-Realismo: Ferreira de Castro
na Encruzilhada do Século»; e por
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fim as «Cartas de Jaime Brasil a
Ferreira de Castro» que são objecto
do presente comentário.
As 116 cartas (e postais, cartões,
telegramas) agora dadas à luz dizem
respeito a um período que vai de
Junho de 1924 a Julho de 1964 e
reflectem a situação vivida no
estertor da Primeira República, nos
anos da Ditadura Militar e nas três
primeiras décadas do Estado Novo.
Porquê Novo ? Porque já o efémero
regime sidonista se intitulava
República Nova. Porque esta ideia
de novidade, de modernidade,
parece ser uma eficaz manobra
cosmética de ocultação dum
processo político regressivo. Não
somos actualmente alvo duma
insistente campanha para fazer
passar por progresso e modernidade
o neo-liberalismo globalizante, que
mais não é que o regresso ao
capitalismo selvagem do século
XIX? Do qual somente diverge na
amplitude e gravidade.
As cartas de Jaime Brasil,
reflectindo a época a que aludimos,
podem ser de entendimento difícil
para as gerações que nasceram na
década anterior ao 25 de Abril ou
de então para cá. Que por isso não
conhecem as pessoas e os factos
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mencionados, menos ainda o
ambiente opressivo em que então se
vivia. Esta dificuldade tinha de ser
ultrapassada e foi-o através da
explanação
introdutória,
das
copiosas notas de rodapé, dos
apêndices (que incluem excelentes
apreciações de Jaime Brasil a obras
de Ferreira de Castro) e do posfácio,
onde, entre outras coisas, se
procurou situar ideologicamente o
autor das cartas na área do
anarquismo individualista.
Jaime Brasil era açoreano,
terceirense, de Angra do Heroísmo,
ilha e cidade que deram um acervo
de personalidades notáveis ao
“movimento” libertário. Recordamos
António José de Ávila, que veio
muito jovem para o continente e teria
os seus 18 anos quando das célebres
Conferências do Casino e da
instalação duma secção da Primeira
Internacional no nosso país.
Desenvolveu
uma
actividade
militante perseverante, foi preso,
falsamente acusado de participação
no regicídio em 1908, voltando a sêlo em regime republicano por
motivos político-sociais. Jaime
Brasil e Ferreira de Castro,
conheceram-no em Lisboa, onde
Ávila, decano dos anarquistas
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portugueses, era extremamente
popular e benquisto. Pinto Quartim
deu do seu funeral extensa e
comovida
reportagem
no
Suplemento de A Batalha em
Dezembro 1923.
Mais próximos de Jaime Brasil –
apenas quatro anos mais velhos –
temos Adriano Botelho e Aurélio
Quintanilha. Foram condiscípulos
nos liceus de Angra e de Ponta
Delgada, e vieram para o continente
pela mesma altura para prosseguir
os estudos. Botelho estudou dois
anos, primeiro na Escola Politécnica
e depois na Universidade de
Coimbra, desistindo então. Ganhou
a vida como tradutor para A Batalha
e depois como auxiliar de Neno
Vasco num escritório comercial,
substituindo-o na fase final da
doença e sucedendo-lhe após o
falecimento. Fez parte do grupo de
afinidade «O Semeador» e militou
na Confederação Geral do Trabalho,
a cujos Comités Confederais
clandestinos pertenceu, repetidamente,
durante a Ditadura Militar e o
Estado Novo. Aurélio Quintanilha
iniciou os Preparatórios para a
Escola do Exército que abandonou
para se matricular em Medicina, daí
transitando para Biologia. Foi
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membro activíssimo das Juventudes
Sindicalistas e a sua campanha
contra a participação de Portugal na
guerra de 1914–18 forçou-o a
exilar-se na Galiza. Na qualidade
de delegado das Juventudes
Sindicalistas Portuguesa e Francesa
participou no Congresso pró-Paz de
Ferrol em 1915. Aluno brilhante,
depois professor da Universidade de
Coimbra, foi demitido numa das
primeiras depurações empreendidas
por Salazar. Passou a ganhar a vida
em Coimbra como motorista de taxi
– um escândalo demasiado para o
meio. Já tinha então renome
internacional no campo da Genética
e o melindre da situação levou a que
fosse colocado no Instituto do
Algodão, em Lourenço Marques –
um exílio dourado –, onde realizou
obra notável como investigador e
como docente. Tive o privilégio de
conhecer ambos após o 25 de Abril,
na sede da Cooperativa Editora A
Batalha, na rua Angelina Vidal.
Quintanilha quando em Novembro
de 74 veio à metrópole para proferir
em Coimbra a sua última lição.
Botelho quando das suas vindas à
sede, que ocorriam com alguma
frequência.
Talvez se pudesse, com certa dose
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de boa vontade, incluir o jovem
Vitorino Nemésio. Era cinco anos
mais novo que Jaime Brasil e seu
admirador. Frequentou vagamente
o meio libertário de que se veio a
afastar. A ilegalização da CGT e a
suspensão de A Batalha no rescaldo
da revolta de 7 de Fevereiro de 1927
poderão ter contribuído para isso.
A despeito de se considerar
anarquista individualista, Jaime
Brasil deu importante colaboração
ao «Suplemento Semanal Ilustrado
de A Batalha» (a partir de
Dezembro de 1923, tal como
Ferreira de Castro) que era órgão
da CGT, de t e n d ê n c i a a n a r c o -sindicalista. E teve igualmente uma
acção relevante como militante
sindical. Foi membro da direcção da
Associação de Classe
dos
Trabalhadores da Imprensa (1924)
e da direcção do Sindicato dos
Profissionais da Imprensa que lhe
sucedeu (Dez.º 1924) bem como da
direcção da Caixa de Previdência
dos Profissionais da Imprensa
(1925). Aceitou até a nomeação
como delegado da CGT por parte de
Emídio Santana. Foi um dos poucos
anarquistas a integrar a Frente
Popular Portuguesa e a colaborar no
seu órgão «Unir», o que lhe
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acarretou graves dissabores (ver
carta de Julião Quintinha a Ferreira
de Castro, Apêndice IV) . Exilado
em França foi fundador e secretáriogeral da União dos Jornalistas
Amigos da República Francesa.
Factos que podem à primeira vista
parecer contraditórios com o seu
individualismo. Mas este, como o
próprio nome sugere, pode ser
entendido de maneiras muito
diversas.
As cartas de Jaime Brasil para
Ferreira de Castro revelam, para
além das relações amistosas
existentes entre ambos, o seu círculo
de relações e amizades. É fácil
verificar que o sector mais chegado
deste círculo constituirá o núcleo
duro da tertúlia da «Veneza»,
composto em boa parte por antigos
redactores e colaboradores de A
Batalha e da revista Renovação,
ambos órgãos da CGT. Embora
variasse o grau de intimidade entre
os membros da tertúlia. Isso é bem
evidenciado pela frequência com
que são citados nas cartas. Dos
cinco mais citados, Roberto Nobre
a todos sobreleva, figurando em 41
epístolas e mais do que uma vez
em algumas delas. Segue-se um
grupo relativamente homogéneo
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constituído por Julião Quintinha,
Assis Esperança e Pinto Quartim
que figuram 15 vezes o primeiro o
14 vezes os outros dois. Enfim, José
Agostinho das Neves, exilado em
Paris, era um contacto indispensável
nessa cidade para os mais variados
fins e vem citado em 9 cartas.
Outros elementos como Aurélio
Quintanilha, Mário Domingues,
Artur Inês ou Rodrigues Lapa
surgem de forma esporádica. É
claro que há também as relações de
índole profissional com directores de
jornais, casas editoras e com
escritores e jornalistas de opções
políticas diversificadas. No caso do
republicano João de Barros, há uma
relação quase familiar que justifica
a sua presença, uma vez que era
compadre de Ferreira de Castro.
Pode causar estranheza o facto das
cartas redigidas no período da
Guerra Civil de Espanha e da II
Guerra Mundial quase não aludirem
aos acontecimentos que eram então
tema prioritário das conversas
quotidianas do comum das pessoas.
Para mais tendo Jaime Brasil estado
na Madrid semi-sitiada de 1937 e de
residir em Paris durante a invasão e
ocupação alemã da capital. A única
explicação plausível para este
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discreto silêncio é o receio do
habitual controlo policial da
correspondência,
sobretudo
para oposicionistas confessos e
empenhados. O seu regresso a
Portugal em fins de 1940 custou-lhe,
de resto, 20 meses de prisão.
As cartas deste período na cadeia
do Aljube revelam desânimo e
preocupação, não apenas com a sua
situação mas igualmente com a da
sua companheira, como ele detida.
Passou por Caxias e Santarém tendo
ingressado no Hospital Militar de
Lisboa para uma intervenção
cirúrgica. Cumprida a pena voltou ao
Porto para integrar a redacção do
Primeiro de Janeiro, de cuja página
literária seria o coordenador. Mas
detestava o Porto, onde não tinha
amigos e se sentia muito só.
A sua situação económica não era
brilhante e queixava-se do excessivo
trabalho de rotina. As cartas dão
conta dessa amargura raiando por
vezes o desespero. Mas, avec le
temps va, tout s’en va…, a
correspondência vai-se tornando
mais viva e ligeira, espirituosa
mesmo. Jaime Brasil era um crítico
temível, brilhante, contundente e
cáustico ao jeito de Camilo. Como
exemplo leia-se a carta que dirigiu
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ao director do jornal católico
Novidades (Apêndice IV).
Resgatar estes homens do olvido a
que foram votados
é tarefa
simultaneamente
justiceira
e
imprescindível porque, como disse
Milan Kundera: «A luta do homem
contra o poder é a luta da memória
contra o esquecimento».
Pelo que estamos gratos a Ricardo
Alves e fazemos votos para que
possa prosseguir com o mesmo afã
a tarefa generosa a que meteu
ombros.
Luís Garcia e SILVA

NOTICIÁRIO

Depois do noticiado na Castriana 2,
vinda a público em 2004 mas com
informação até Dezembro de 2003,
destacamos, além do referido
número desta publicação, as
seguintes acções do Centro de
Estudos Ferreira de Castro:
«Jornadas Literárias Ferreira
de Castro», 2004
Esta acção foi dividida em 3 ciclos
(Fevereiro, Maio e Outubro) nos
quais se abordaram as seguintes
temáticas: “Teatro e Literatura de
Viagens”; “O Teatro – Entre o
Palco e a Realidade”; “Literatura
de Viagens – Encontro com o
escritor José Riço Direitinho”;
“Vozes do Caima – Encontro de
autores dos concelhos banhados
pelo
rio
Caima”;
“Poesia.
Trajecto(s) – Encontro com o poeta
e ensaísta Fernando Guimarães”;
“Poesia. Trajecto(s) – Encontro
com
o
poeta
Fernando
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Echevarría”; “Comemoração do
106º aniversário de Ferreira de
Castro
–
Encontro
de
contemporâneos do escritor”; “Uma
Noite com Aquilino Ribeiro”. Por
cortesia da Câmara Municipal de
Paredes de Coura e da sua
congénere de Vila Nova de Paiva,
fo r a m i n t e g r a d a s n o 3 º C i c l o
a s exposições: “(Re) Descobrir
Aquilino Ribeiro”, “Terras do
Demo”. Estes trabalhos estiveram
patentes ao público em Oliveira de
Azeméis de 11 a 22 de Outubro de
2004 na Escola Secundária Ferreira
de Castro e na Escola Secundária
Soares Basto, respectivamente.

* * *
«Esquina do Mundo»
A revista «Esquina do Mundo», que
tem como Director Filipe Ferreira,
foi apresentada a 23 de Janeiro de
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2004 no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis;
a 19 de Março na Livraria «O Navio
de Espelhos», em Aveiro; a 27 de
Março na Cooperativa Alves Redol,
em Vila Franca de Xira; no dia 3 de
Abril na FNAC Santa Catarina, no
Porto; a 17 de Abril na Livraria «Ler
Devagar», em Lisboa, e a 24 de
Abril no Orfeão de Santa Maria da
Feira.
* * *
Biblioteca do Centro de
Estudos
Foi adquirido mobiliário para a sede
do Centro de Estudos com o intuito
de aumentar a capacidade da
biblioteca da associação, que vai
aumentando consideravelmente,
nomeadamente com a permuta e
aquisição quase constante da obra
activa e passiva de Ferreira de
Castro. Esta obra tem sido
catalogada pela associada Dra.
Margarida Pandeirada, com a
colaboração do seu filho Adriano do
Carmo.
Com o intuito de ficar em arquivo
para posterior utilização, as capas
das obras de Ferreira de Castro
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pertencentes ao Centro de Estudos,
bem como as que se encontram em
exposição no piso superior da
Biblioteca de Ossela, foram
digitalizadas.
* * *
Site da Internet
A Página da Internet do Centro de
Estudos foi colocada on-line no dia
9 de Outubro de 2004. O técnico
responsável é o associado Nuno
Almeida, aluno da Universidade de
Aveiro no curso da Engenharia de
Computadores e Telemática. Dentro
da sua disponibilidade, vai
procurando melhorar o site e ir de
encontro às inúmeras solicitações
que nos chegam através dessa via.
* * *
Mecenato Cultural
Em Setembro de 2004 o Centro de
Estudos apresentou a “Ficha de
Projecto de Candidatura ao
Mecenato Cultural” com as
actividades para o triénio seguinte.
A Ministra da Cultura, Dra. Maria
João Bustorff, fez-nos chegar o

deferimento, datada de 17 de
Novembro de 2004, onde declara
reconhecer o “superior interesse
cultural das Actividades Culturais –
2005/2007, iniciativa do Centro de
Estudos Ferreira de Castro”, para
efeitos de dedução fiscal.
* * *
«Congresso Internacional dos
75 anos de A Selva»
- Celebração de Protocolo de
Colaboração
No dia 16 de Março de 2004 foi
celebrado um protocolo de
colaboração com a Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis
para a organização conjunta do
«Congresso Internacional dos 75
anos de A Selva», a realizar em Julho
de 2005. Simbolicamente foi
escolhida a Casa-Museu Ferreira de
Castro para a assinatura do
documento.
- Promoção
Com a finalidade de iniciar a
promoção
do
«Congresso
Internacional dos 75 anos de A
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Selva» foram expedidos pelos
correios, no dia 20 de Novembro de
2004, vários milhares de cartazes
promocionais e fichas de inscrição
para todas as bibliotecas públicas e
do ensino superior portuguesas; para
todos os directores e coordenadores
dos cursos da área de letras dos
estabelecimentos de ensino superior
portugueses; todas as universidades
no mundo, de que temos
conhecimento, que leccionam a
língua portuguesa, inclusive as
brasileiras; para centenas de
associações
de
emigrantes
portugueses no estrangeiro entre
muitos outros destinos.
- Congresso
Nos dias 28, 29, 30 e 31 de Julho
realizou-se, no anfiteatro da Junta de
Freguesia de Oliveira de Azeméis,
o «Congresso Internacional dos 75
anos de A Selva», comemorando o
surgimento da obra-prima que daria
ao seu autor um estatuto de
universalidade, numa época em que
a sociedade de informação estava
bem distante da de hoje.
Em parceria com a Câmara
Municipal e contando com diversos
apoios, o Centro de Estudos Ferreira
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de Castro viu realizar-se um dos
seus sonhos mais dilectos: o de
mostrar a todos os amantes de
literatura que o estudo de A Selva
está longe de esgotar-se, 75 anos
depois da sua primeira edição.
A Sessão de Abertura, para além do
Professor Doutor Pedro Calheiros,
Coordenador
Científico
do
Congresso, de Carlos Castro,
presidente do Centro de Estudos, e
do vereador do pelouro da Cultura,
Prof.
Albino
Martins,
em
representação do Presidente da
Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis, contou com a presença do
Secretário de Estado de Cultura do
Amazonas, Dr. Robério Braga e
com um representante da Senhora
Ministra da Cultura, Professora
Doutora Isabel Pires de Lima, o
Delegado Regional da Cultura do
Centro, Professor Doutor António
Pedro Pita.
Procurando explorar e desvendar
novos aspectos, trazer a lume outros
que o tempo votou ao esquecimento
e apresentar uma visão o mais
eclética possível, os conferencistas
presentes percorreram múltiplos e
diversos caminhos, durante os
preenchidos dias do Congresso. Da
recepção da obra e suas traduções
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à sua inclusão em universos
literários, simbólicos e ideológicos,
passando pelas relações que ela
estabelece com a Arte, pintura e
cinema, e com o ensino, as
comunicações deram novo fôlego
aos estudos castrianos, razão de ser
da criação do Centro de Estudos.
- Comunicações
Robério Braga: O Amazonas ao
tempo de Ferreira de Castro;
Eugénio Lisboa: A Selva: no
Coração das Trevas; Ricardo
António Alves Alves: A Selva como
expressão das ideias libertárias de
Ferreira de Castro; Karl Heinz
Delille: Casas Viejas. Um episódio
da recepção de Ferreira de Castro
na Alemanha; Olímpia Ribeiro
Santana: A Selva. Após a ruptura
com o silêncio; Bernard Emery: O
«Negro» dos Camarões; Artur
Anselmo: O Indianismo na obra de
Ferreira de Castro; Reinaldo
Francisco Silva: A recepção
anglófona de A Selva e de outras
obras de Ferreira de Castro; Silas
Granjo: Notas para uma História
textual de A Selva; Ivone Bastos
Ferreira: A primeira edição
brasileira de A Selva ou de como se

critica sem ler e se põe em causa a
virtude das mulheres de Faro; João
Minhoto Marques: Representações
da utopia em A Selva; Daniel
Aranjo: Le paysage dans A Selva;
Margarida Pandeirada: A paisagem
humanizada em A Selva; Joaquim
Correia: Originalidade e perenidade
artística de A Selva; Miguel Real:
Naturalismo e realismo em A Selva;
Liliana Dias Carvalho: Paisagens
sem Rosto; Pedro Calheiros:
Leituras gráficas de A Selva;
Antônio Dimas: Dois europeus e
uma Amazônia: Júlio Verne e
Ferreira de Castro; José Alonso
Freire: A Selva e a literatura da
Amazónia; Manuel Pires Bastos:
Dois Humanistas Oliveirenses no
Amazonas:Caetano Brandão e
Ferreira de Castro; Neide Gondim:
A contribuição portuguesa para a
Literatura no Amazonas; Adelaide
Pereira: Uma leitura de A Selva na
História; Vítor Pena Viçoso: O
simbolismo da Amazónia em
Ferreira de Castro e Carlos de
Oliveira; Beatriz Berrini: A Selva:
Um Pequeno Mundo; António
Cândido Franco: A Selva e O
Instinto Supremo de Ferreira de
Castro;Élcio Lucas Oliveira: A
paradoxal atualidade de A Selva;
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Carlos Jorge F. Jorge: A descrição
como
referência
poética
e
documentário n’A Selva de Ferreira
de Castro; Maria Emília Cristiano:
Tão diferente, tão igual; Isabel
Valeroso: À luz do petróleo; Susana
Rino: Vida Difícil; Mesa Redonda:
A Literatura, a Arte e o Ensino, com
António Neves, Maria do Rosário
Abranches, Óscar Graça e João
Rocha; Márcio Souza: A Primeira
Versão de A Selva no Cinema;
Helena Lopes: Adaptando A Selva;
Liliana Dias Carvalho: O Utópico
Convívio entre a Câmara e a Pena.
A Selva entre Ferreira de Castro e
Leonel Vieira; Óscar Cruz: A
Produção de A Selva de Leonel
Vieira;
No dia 28, foram inauguradas duas
exposições: uma, no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis, de trabalhos de alunos da
secção de Artes e Ofícios da
Escola Secundária Dr. João Carlos
Celestino Gomes, de Ílhavo,
consagrados à obra literária
homenageada; outra, na CasaMuseu Regional de Oliveira de
Azeméis, de trabalhos de membros
da Associação dos Artistas
Plásticos da Bairrada, consagrados
à mesma temática.
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No dia 30, Sábado, teve lugar um
jantar convívio, seguido de um
concerto pela Orquestra e pelo
Grupo de Fados da Tuna Académica
da Universidade de Coimbra, que
muito
agradaram
a
todos,
conferencistas, assistentes ao
Congresso e público em geral.
Para culminar estes três dias, que
mostraram o quanto o autor da obra
em estudo permanece importante na
literatura portuguesa, domingo, dia
31 de Julho, foi oferecido aos
conferencistas um passeio, no minicomboio turístico da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis,
pelos «Caminhos de Ferreira de
Castro», em Ossela, que terminou
com um almoço na Pensão Suissa,
em Macieira de Cambra, Vale de
Cambra, um dos lugares de eleição
do escritor.
O ambiente de partilha de
conhecimentos e de alegre
camaradagem foi uma constante ao
longo de todo o Congresso. O
Centro de Estudos Ferreira de
Castro só pode, pois, sentir-se
plenamente satisfeito com a forma
como este decorreu, esperando,
para a próxima, fazer mais e melhor,
para que o escritor de Ossela jamais
seja esquecido, conduzindo a um
122

renovado interesse pelo estudo da
sua obra.
Por seu lado, o Dr. Robério Braga,
antes de ausentar-se para Paris,
onde decorria a semana da
Amazónia, ofereceu uma viagem à
selva amazónica, a sortear no final
do Congresso entre todos os
conferencistas, à excepção dos
brasileiros que, por simpatia, se autoexcluíram. O sorteio foi realizado no
final dos trabalhos, no dia 30,
Sábado, pelo Presidente da
Direcção do Centro de Estudos,
Carlos Alberto Castro. A sorte
coube à Drª Ivone Oliveira Bastos
Ferreira, Directora Executiva do
Centro de Estudos.
Tivemos à venda toda a obra
disponível de Ferreira de Castro.
Incluindo o DVD do filme de Leonel
Vieira. Após negociação com as
editoras, continuamos com as obras
a fim de as disponibilizarmos aos
diversos interessados.
- Gravação em vídeo
A Organização do Congresso
decidiu filmar, na íntegra, o referido
evento para memória futura.
Procuraremos, logo que existam
condições financeiras, editar a

colecção composta por 14 DVD’s.
* * *
Viagem ao Amazonas
De acordo com o sorteio da viagem
ao Amazonas, o Senhor Secretário
de Estado da Cultura do Estado do
Amazonas, Dr. Robério Braga, teve
a gentileza de, em Outubro de 2004,
convidar Carlos Alberto Castro e o
Coordenador do Congresso, Prof.
Doutor
Pedro
Calheiros,
a
acompanharem a feliz contemplada
na viagem a Manaus, no âmbito do
“II Amazonas Film Festival” de 3 a
11 de Novembro de 2005.
Foi uma excelente ocasião para rever
Márcio Souza e Neide Gondim,
congressistas em Oliveira de Azeméis.
Oportunidade, também, para visitar
a Universidade do Estado do
Amazonas e de ter uma reunião de
trabalho com o seu Reitor, Doutor
Lourenço dos Santos Pereira Braga.
O “Justo Chermont”, barco referido
por Ferreira de Castro em «A
Selva» na sua passagem por
Manaus, foi recuperado pelo
Governo do Estado do Amazonas
para a rodagem do filme de Leonel
Vieira e integrado no projecto
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turístico “Museu Seringal Vila
Paraíso” (construído pela mesma
entidade e para o mesmo fim)
transportando, desde Manaus até aí,
os turistas, onde são recebidos por
uma companhia de teatro. Porém, na
época de seca, o barco não pode
percorrer o trajecto delineado e
desse modo não há representações.
Foi o que aconteceu aquando da
visita da delegação do Centro de
Estudos Ferreira de Castro (CEFC).
A tristeza por não poderem subir o
rio no navio até ao seringal foi
colmatada pela beleza que lhe
descobriram, quando o visitaram
atracado no Porto de Manaus.
Deste modo, a viagem até ao
“Museu Seringal Vila Paraíso” foi
feita numa “voadeira” (pequeno
barco a motor). Foi um fascínio a
recepção e recriação teatral da obra
de Ferreira de Castro que,
propositadamente, foi oferecida pela
companhia de teatro que ali opera.
O profissionalismo dos actores e a sua
capacidade de encenação impressiona
os turistas, demonstrando-lhes, com
excepcional fidelidade, a cruel
realidade dos seringais amazónicos.
Os representantes do Centro de
Estudos gostariam de louvar a alma
que a devoção de D. Judite
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(responsável pelo “Museu Seringal
Vila Paraíso”) dá ao seringal e o
rigor que lhe transmite a presença
do seringueiro Jorge que participou,
bem como outro actor ali presente,
no filme realizado por Leonel Vieira.
O seringueiro Jorge, de 43 anos,
trabalhou num seringal dos onze aos
vinte e dois anos, para ajudar no
sustento da família. A sua
experiência foi aproveitada para a
orientação na construção deste
Museu que hoje o emprega.
Quando a Companhia se despediu
dos visitantes, na escadaria que dá
acesso ao seringal, foi o momento
da emoção até às lágrimas com a
representação do jovem Ricardo,
que aí interpretava Ferreira de
Castro.
Nesta visita à Amazónia destacamse, ainda, o maravilhoso Teatro
Amazonas, principal palco do
extraordinário Programa do Festival,
o único Mercado de Manaus e o seu
porto tão especial.
* * *

intercâmbio com a sua congénere
da Marinha Grande, Ivone Bastos
Ferreira proferiu uma palestra sobre
Ferreira de Castro em São Pedro de
Moel, no dia 30 de Janeiro de 2004.
Convidados pela Câmara Municipal
de Montalegre e para celebrar os 70
anos da publicação de «Terra Fria»,
deslocaram-se, no dia 5 de Junho de
2004, a terras do barroso Carlos
Castro e Ivone Ferreira com o intuito
de ali ser proferida uma conferência
sobre aquela obra. Durante o dia
fizeram uma visita guiada por
Padornelos, palco principal do
romance, e à noite, na Biblioteca
Municipal, com o auditório
completamente
cheio,
Ivone
Ferreira dissertou sobre a obra e
Carlos Castro falou acerca da
actividade do Centro de Estudos.
Aproveitou, entretanto, para sugerir
à Câmara Municipal a criação de
um roteiro turístico literário (à
semelhança do «Caminhos de
Ferreira de Castro», em Ossela) e
de uma bolsa para doutoramento
sobre o romance ali homenageado.

Conferências
A convite do Rotary Club de
Oliveira de Azeméis e num
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O Centro de Estudos Ferreira de
Castro foi convidado, pelo Centro de
Estudos Aquilino Ribeiro, com sede

na Universidade Católica em Viseu,
a proferir uma conferência sobre o
autor de «O Intervalo», no dia 25 de
Novembro de 2005. O remodelado
Solar do Vinho do Dão, em Viseu,
foi o local escolhido para as
intervenções de Carlos Alberto
Castro, do Professor Doutor Pedro
Calheiros e da Drª Ivone Ferreira.
* * *
Envelopes
Com o intuito de promover a leitura
do autor de «A Selva», no ano em
que se celebraram os 75 anos da sua
obra mais emblemática, foram
impressos envelopes totalmente a
cores, com menção, no exterior, dos
75 anos dessa efeméride; e no
interior a impressão de capas de
diversas obras.

associado do Centro de Estudos
Ferreira de Castro, a Pensão Suissa,
de Macieira de Cambra, frequentada
durante décadas por Ferreira de
Castro.
Gostaríamos de acrescentar que os
associados são provenientes de
diversos concelhos: Albergaria-aVelha, Amadora, Anadia, Aveiro,
Cascais,
Coimbra,
Estarreja,
Guimarães, Lisboa, Loures, Mafra,
Marinha Grande, Matosinhos, Nisa,
Oliveira de Azeméis, Oliveira do
Bairro, Porto, Santa Maria da Feira,
São João da Madeira, Setúbal,
Sintra, Vale de Cambra, Vila Franca
de Xira e Vila Nova de Gaia; ainda
de França e do Brasil.
* * *
Representante do Centro de
Estudos no Amazonas

* * *
Admissão de associados
A força de uma associação passa,
além da sua dinâmica, pelo tipo e
quantidade de associados que a
constituem. Na reunião de Direcção
de 2 de Janeiro de 2005 tivemos o
grato prazer de admitir o 100º
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Com o intuito de termos uma voz
activa nas longínquas paragens do
Estado do Amazonas, convidámos,
a 10 de Fevereiro de 2006, a
associada Dra. Cléia Viana
Guimarães,
Assessora
de
Património Cultural Imaterial da
Secretaria de Estado da Cultura do
Estado do Amazonas, a representar
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o Centro de Estudos Ferreira de
Castro naquele Estado. Esta
manauense foi-nos apresentada pelo
Secretário de Estado da Cultura, Dr.
Robério Braga, aquando da nossa
viagem a Manaus.
* * *
Círculo de Estudos sobre
A Selva
O Círculo de Estudos, subordinado
ao tema «A Selva, de Ferreira de
Castro, uma obra inquietante» e
orientado pela formadora Ivone
Bastos Ferreira, decorreu entre 6 de
Março e 22 de Maio de 2006, em
parceria com o CENFORAZ, situado
na Escola Secundária Ferreira de
Castro, em Oliveira de Azeméis, e
teve a duração de 25 horas, em
horário pós-laboral.
Destinado a professores de Língua
Portuguesa e de Português do Ensino
Básico e Secundário foi frequentado
por doze formandas, que reflectiram,
analisaram e discutiram a obra em
múltiplas vertentes, tendo sido
avaliadas através do interesse e
participação reveladas ao longo do
período citado e de um trabalho final
contemplando as vertentes científica
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ou pedagógica.
Dos
trabalhos
apresentados
destacaram-se alguns de natureza
pedagógica, entre os quais um
«Trivial Pursuit» relativo a «A Selva»
e vários outros trabalhos versando o
despertar, quer do escritor e da obra,
quer das componentes lúdica e
criativa dos alunos.
O balanço final é francamente
positivo, sendo desejável que, da
parceria entre o Centro de Estudos
Ferreira de Castro e o Centro de
Formação de Oliveira de Azeméis,
resulte um trabalho efectivo junto
dos alunos da região, através, por
exemplo, da edição e distribuição
dos melhores jogos pelos Centros de
Recursos Educativos das escolas.
Foi,
ainda,
apresentado
ao
CENFORAZ um novo projecto de
Círculo de Estudos sobre «A Lã e a
Neve», para 2006/07, o qual foi
aprovado mas só poderá realizar-se
quando for permitido.
* * *
Escultura evocativa dos
75 anos de A Selva
Desde a fundação do Centro de
Estudos que é intenção dos seus

Corpos Sociais evocar «A Selva»,
de Ferreira de Castro, em Ossela
através de uma escultura. No final de
2004, e sem qualquer verba para o
efeito, foi solicitada a colaboração do
artista oliveirense Carlos MOBF que,
sem contrapartida financeira, ofereceu
os seus serviços e apresentou um
projecto. Apresentámo-lo à Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis que
logo o acolheu e se prontificou a
fornecer a pedra.
O conjunto escultórico é constituído
por oito blocos de pedra e a escultura
surgirá num espaço escolhido pela
Junta de Freguesia e pelos
responsáveis do Centro de Estudos.
Os serviços da autarquia oliveirense
assentaram os blocos de pedra no
local na quarta-feira dia 24 de Maio
de
2006,
precisamente
no
aniversário natalício de Ferreira de
Castro – completaria 108 anos. O
artista esculpirá a pedra mediante a
sua disponibilidade.

* * *
RDP Internacional
O Presidente da Direcção do Centro
de Estudos foi contactado pelo
jornalista Samuel Ornelas a fim de
dar uma entrevista (cerca de 4
minutos) para a RDP Internacional
sobre a participação da associação
na
promoção
da
literatura
portuguesa no mundo. Foi focado,
especialmente, que a «Castriana» é
expedida para os cinco continentes
via correios e que, devido aos
elevados custos envolvidos, o
objectivo só é atingido graças ao
patrocínio integral da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis
nesta acção. A entrevista ocorreu
no dia 20 de Dezembro de 2005.
* * *
Outras instituições
- Exposição “A Selva”
Os alunos de Artes do 12º ano da
Escola Secundária Dr. João Carlos
Celestino Gomes, em Ílhavo,
realizaram uma exposição intitulada
“A Selva”. A apresentação, que
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contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Ílhavo,
ocorreu no dia 17 de Maio de 2004.
Esta exposição é composta por mais
de 200 trabalhos de desenho, pintura,
cerâmica e outros e foi sugerida ao
Coordenador, Arqt. Óscar Graça,
pelo Prof. Doutor Pedro Calheiros
com o intuito de poder ser integrada,
em 2005, na celebração dos 75 anos
daquela obra literária.
- Parque Municipal Ferreira de
Castro
A Câmara Municipal de São João
da Madeira convidou o Centro de
Estudos Ferreira de Castro a assistir
à inauguração, no dia 3 de Setembro
de 2005, do remodelado “Parque
Municipal Ferreira de Castro”. O
aprazível parque tem um moderno
bar a que deram o nome de “A
Selva”.

Gostaríamos
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de

salientar

que

algumas das modificações e
instalação de equipamentos tiveram
em vista a sua utilização por parte
das crianças e dos idosos.
Destacam-se um parque infantil e o
“Parque Geriátrico Ferreira de
Castro”. Uma obra que se saúda.
Este é um excelente exemplo de
como
podemos
e
devemos
aproveitar
culturalmente
o
património imaterial de que
dispomos, para o desenvolvimento
económico e social de qualquer
povoação. Tomando o projecto
como exemplo e porque todas as
localidades ou regiões têm os seus
maiores, se fossem aproveitadas
essas sinergias, talvez o nosso país
não sofresse de algumas agruras de
que padece.
- RTP – “Ei-los que partem”
A RTP contactou o CEFC (29 de
Dezembro de 2005) com o intuito de
adquirirem uma cópia do filme «A
Selva», do brasileiro Márcio Souza;
o Centro de Estudos contactou o
realizador que autorizou a utilização
do trabalho no programa televisivo
“Ei-los que partem”.
O referido programa, inserido numa
série dedicada à emigração, foi

transmitido pela RTP na terça-feira,
2 de Maio de 2006, às 22h30. Este
episódio versou a emigração para
o Brasil e o escritor Ferreira de
Castro foi focado como um desses
milhares “Manuel da Bouça” que
atravessaram o Atlântico em busca
do eldorado. Foram lidos vários
excertos de «Emigrantes».

se responder às inúmeras questões
sobre a vida e a obra de Ferreira de
Castro, sobretudo no que diz
respeito à permanência do escritor
no Brasil e aos romances por ela
influenciados.
Estas visitas foram acompanhadas
pela Directora-Executiva do Centro
de Estudos, Ivone Ferreira.

***
* * *
Visitas guiadas à Casa-Museu e
à
Biblioteca
de
Ossela,
solicitadas ao CEFC

Roteiro Literário «Caminhos de
Ferreira de Castro»

A 16 de Abril de 2007 a professora e
as formandas de um grupo de
Gerentologia, de Cesar, Oliveira de
Azeméis,
mostraram-se
extremamente agradadas com as
informações recebidas e com os
espaços visitados, que algumas já
conheciam do exterior. Colocaram
questões muito interessantes sobre a
vida e a obra de Ferreira de Castro.
O Rotary Clube de Oliveira de
Azeméis, no dia 16 de Maio de 2007,
juntamente com um grupo de
rotários do Rotary Clube de S.
Paulo, Brasil, de visita à região de
Aveiro, ficaram muito satisfeitos
com os locais visitados. Procurou-

Apesar do Roteiro Literário
«Caminhos de Ferreira de Castro»
não estar implantado mas ser
intenção da autarquia oliveirense
fazê-lo no mais curto espaço de
tempo, foi com o intuito de o promover
e celebrar o 109º aniversário do autor
de Emigrantes que a Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis e
o Centro de Estudos organizaram, no
dia 26 de Maio de 2007, uma
caminhada por grande parte do
percurso de 13 km. As inscrições
ultrapassaram a centena de
caminheiros e a estes foi entregue
um texto explicativo e excertos de
cada uma das 29 «Estações».
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Ao grupo de caminheiros regionais
juntou-se um de 50 estudantes do 2º
ano do Curso de Formação de
Oficiais de Polícia, do Instituto
Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna, em Lisboa;
alunos de Artur Anselmo, docente
de Literatura Portuguesa, que
anualmente e há cerca de vinte
anos, em Maio, visita a Casa-Museu
Ferreira de Castro com os seus
discípulos a quem lecciona este
romancista. Depois da visita à casa
onde nasceu o escritor, um grupo de
alunos dissertou sobre diversas obras
do autor de «A Selva».
O Roteiro tem dois percursos: um
para portadores de “mobilidade
reduzida” que poderá ser feito de
automóvel (exclui-se apenas o
acesso às «Estações» 15 e 16); e
outro que apesar de não ser difícil
percorrê-lo, não deixa de ser
exigente devido à tipologia do
trajecto que contém calçadas,
caminhos, carreiros, travessia de
ribeiros e pontes, subida e descida
de rampas, entre outros.
Foram visitados a Escola Primária
de Santo António, frequentada pelo
pequeno José Maria, a Igreja
Matriz, o cemitério de Ossela, o
local onde começa o romance
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Emigrantes, o moinho do Tio Zé
Moleiro e a praia do rio Caima, o
vale de Ossela, a Igreja Velha, etc.
O percurso do Roteiro é composto
por trilhos e atalhos que, alguns
deles, há décadas deixaram de ser
utilizados
com
regularidade;
travessia de um ribeiro composta
por um único tronco e do rio Caima
por uma ponte com mais de 300 anos
e cerca de 80 cm de largura,
denominada “Cinco Pontes”. Era
por esta centenária ligação – a única
condigna – que na infância de
Ferreira de Castro os funerais
atravessavam o rio.
Julgámos que o escritor Ferreira de
Castro, no seu aniversário, teve um
excelente acompanhamento quanto
à sua opinião d’A Aldeia Nativa.
* * *
Concurso de Fotografia Digital
“Roteiro Literário Caminhos de
Ferreira de Castro”, 2007
Aos caminheiros do dia 26 de
Maio foi proposto um concurso de
fotografia digital inspirada nos textos
do escritor que foram entregues a
cada um dos participantes. O
objectivo geral desta acção centrou-

se no incentivo da leitura da obra do
patrono do concurso, em contacto
com uma das suas maiores paixões:
a Natureza na, também sua, Aldeia
Nativa.
Os objectivos específicos desta
competição foram os seguintes:
·
Promover o contacto com a
Natureza osselense, tendo como
base os textos de Ferreira de Castro
apresentados;
·
Estimular a leitura da obra do
autor de «Emigrantes» e a
imaginação dos participantes;
·
Permitir aos participantes que
exponham os seus trabalhos
fotográficos e o seu potencial
artístico;
·
Fomentar o turismo cultural
literário.
O júri, constituído por membros dos
Órgãos Sociais do Centro de
Estudos, convidados pela Direcção,
determinou a seguinte classificação:
1º - Albano Ruela Silva
2º - Maria Flora Guerreiro
Gomes
3º - José Pedro Paiva Silva
As fotografias encontram-se
no site: www.ceferreiradecastro.org

“A Selva” em japonês
O romance «A
Selva» foi publicado
no Japão a 20 de
Agosto de 2001
pela
editora
Sairyusha,
de
Tóquio. O tradutor,
Koji Abe, nasceu em
Osaka e estudou na Faculdade de
Cultura Geral da Universidade de
Tóquio; em 1982 entrou na
Universidade Complutense de Madrid.
***

***
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Eu devia este livro a essa majestade verde, soberba

e enigmática, que é a selva amazónica, pelo muito

que nela sofri durante os primeiros anos da minha

adolescência e pela coragem que me deu para o resto

da vida. E devia-o, sobretudo, aos anónimos desbrava-

dores, que viriam a ser meus companheiros, meus irmãos,

gente humilde que me acompanhou na brenha, gente sem

crónica definitiva, que à extracço
ã da borracha entregou

a sua fome, a sua liberdade e a sua existência.

Ferreira de Castro
in Pórtico de A SELVA
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Para mais informaçe
õ s , visite
www.ceferreiradecastro.org

Imagens do Congresso

Eugénio Lisboa

Bernard Emery

Beatriz Berrini

Márcio Souza
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Centro de Estudos Ferreira de Castro
Novos Associados
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Joaquim Bastos Leite de Oliveira
Aurélio Cunha Bengala
Nuno Filipe Correia Almeida
Pensão Suissa
Cléia Viana Guimarães
Alfredo Campos Matos
Maria Isabel S. Pires de Lima
Assoc. Promotora do Museu do Neo-Realismo
Silas de Oliveira Granjo
Liliana Teresa Dias Carvalho
Albano Ruela Pinho
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CENTRO DE ESTUDOS FERREIRA DE CASTRO

PROPOSTA

PARA

ASSOCIADO SINGULAR/COLECTIVO

Sócio Proponente :_________________________________________Nº Sócio :_______
Sócio Proponente :_________________________________________Nº Sócio :_______
Nome :_________________________________________Data Nascimento :__/__/____
Nacionalidade:_____________________

Profissão : __________________________

Nº de Contribuinte:__ __ __ __ __ __ __ __ __
Morada (Av., Rua, Lugar;etc.) :______________________________________________
Freguesia :_________________________Concelho :____________________
Codigo Postal : __ __ __ __ - __ __ __

_______________________________________

Telef. Residencia : __ __ __ __ __ __ __ __ __

Emprego : __ __ __ __ __ __ __ __ __

Telemovel: __ __ __ __ __ __ __ __ __ E-mail :________________________________
Consulta o e-mail :

Diario

Semanal

Mensal

Raramente

________

Agradecemos que faça um X no espaço referente à «Qualidade de Sócio» escolhida (Joia de Inscrição: 5 Euros):

EFECTIVO

18 EUROS A NUAL

PRESTIGIO

250 EUROS A NUAL

EFECTIVO MAIS

60 E UROS A NUAL

EXCELÊNCIA

500 EUROS A NUAL

EFECTIVO SUPRA

150 EUROS A NUAL

(S INGULAR )

PERGUNTAS DE R ESPOSTA F ACULTATIVA
Indique, p/f, o nivel de ensino mais elevado que frequentou:
B ÁSICO – 1º C ICLO

SECUNDÁRIO

L ICENCIATURA

B ÁSICO – 2º C ICLO

M ÉDIO

MESTRADO

B ÁSICO – 3º C ICLO

BACHARELATO

DOUTORAMENTO

Se tem Curso Superior , indique, p/f, qual :_____________________________________
Se é Mestre ou Doutor indique, p/f , qual a tese defendida e em que Universidade :________
______________________________________________________________________________
Assinatura : ___________________________________________________________
Por favor, anexe 1 foto “TIPO PASSE”
Aceite em reunião de Direcção de ___/___/___
Asst. :_________________
Asst. :___________________
Obs : _________________________________________________________________
Ossela, 24 de Março de 2001
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Modo de pagamento:
Cheque nº _________________Banco:____________________
Vale CTT
Comprovativo do caixa: Banco ____________________________
NOTA: Para que a subscrição tenha validade, deverá ser expedido anexo à mesma
o respectivo pagamento, do seguinte modo:
∗ Portugal: Cheque ou vale dos CTT à ordem do Centro de Estudos Ferreira de
Castro ou comprovativo do caixa do banco, do depósito na conta do CEFC.
∗ Resto do Mundo: Comprovativo do caixa do banco, do depósito na conta do
Centro de Estudos Ferreira de Castro.

NIB: 0033 0000 00049416407 58 - Banco Atlantico.

138

CASTRIANA
Estudos sobre Ferreira de Castro e a sua Geração
ASSINATURA

Nome:________________________________________________
Morada (Rua/Av./ lugar):_________________________________
_____________________________________________________
Freguesia:_____________________________________________
Concelho:_____________________________________________
Código Postal: _____________ - _________________________
País:_________________________________________________
Telefone(s):___________________________________________
Fax: ________________________________________________
E-mail:______________________________________________
Profissão:_____________________________________________
Subscrição de quatro (04) números da Castriana (portes incluídos):
Portugal: 25 Euros;

Europa: 29 Euros;

Resto do Mundo: 32 Euros

Data: ___/___/______
Assinatura :_______________________________________________
Modo de pagamento:
Cheque nº _________________s/ Banco:_____________________
Vale CTT
Comprovativo do caixa: Banco __________________________________
NOTA: Para que a subscrição tenha validade, deverá ser expedido anexo à mesma o
respectivo pagamento, do seguinte modo:
∗ Portugal: Cheque ou vale dos CTT à ordem do Centro de Estudos Ferreira de Castro ou
comprovativo do caixa do banco, do depósito na conta do CEFC.
∗ Resto do Mundo: Comprovativo do caixa do banco, do depósito na conta do Centro de
Estudos Ferreira de Castro.

NIB: 0033 0000 00049416407 58 - Banco Atlantico.
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Actas do Congresso Internacional dos 75 anos de A Selva*
Ficha de subscrição

Nome:________________________________________________
Morada (Rua/Av./ lugar):_________________________________
_____________________________________________________
Código Postal: ____________ - ___________________________
País:_________________________________________________
Telefone:__________________Telemovel:_________________________
E-mail:_______________________________________________
º Promoção de Lançamento

Para subscrições recepcionadas até 24 de Maio de 2008

<10 Euros: público e instituições; <7,5 Euros: sócios do Centro de Estudos
(com as quotas regularizadas)

º Subscrições recepcionadas após 24 de Maio de 2008
<15 Euros: público e instituições; <10 Euros: sócios do Centro de Estudos
(com as quotas regularizadas)

º Portes
Portugal
<Gratis: subscrições recepecionadas até 24 de Maio de 2008.
<3,5 Euros: subscrições recepecionadas após 24 de Maio de 2008 e até 31
de Dezembro de 2008.
Restantes destinos e até 31 de Dezembro de 2008
<Europa: 10 Euros; <Brasil: 10 Euros;
<Guiné Bissau/São Tomé/Timor: 20 Euros; <Resto do Mundo: 23 Euros;
Nota: os valores apresentados referem-se a uma unidade.

º Subscrições após 31 de Dezembro de 2008
Consultar o site: www.ceferreiradecastro.org

* A publicar brevemente.
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Modo de pagamento:
Cheque nº _________________Banco:____________________
Vale CTT
Comprovativo do caixa: Banco ____________________________
NOTA: Para que a subscrição tenha validade, deverá ser expedido anexo à mesma
o respectivo pagamento, do seguinte modo:
∗ Portugal: Cheque ou vale dos CTT à ordem do Centro de Estudos Ferreira de
Castro ou comprovativo do caixa do banco, do depósito na conta do CEFC.
∗ Resto do Mundo: Comprovativo do caixa do banco, do depósito na conta do
Centro de Estudos Ferreira de Castro.

NIB:
De Portugal: 0076 0000 3169 1356 10118 – Finibanco
Do estrangeiro: IBAN: PT50 0076 0000 3169 1356 10118 – Finibanco
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