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APRESENTAÇÃO

No final de 2002, quando participava da seleção de ingresso ao curso de
Doutorado em Literatura Brasileira da UFRGS, sequer tinha ouvido falar em Telmo
Vergara. Meu projeto de tese originalmente era uma espécie de seqüência da dissertação de
Mestrado, em que estudei os primórdios do cinema no Rio Grande do Sul e as múltiplas
visões da imprensa porto-alegrense sobre a expansão da Sétima Arte entre o final do século
XIX e a década de 1930. Isso no Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS, em
trabalho posteriormente publicado pela editora da mesma Universidade1. Como sempre tive
uma queda por literatura (até me arrisquei anos atrás a publicar um livro de poemas), a
idéia inicial da tese era analisar de que forma o cinema aparece na construção literária das
obras de Erico Verissimo. Essa proposta surgiu quando eu ainda estava no Mestrado e um
colega meu me chamou a atenção para a quantidade de citações a artistas, diretores, filmes,
enfim, diversas pessoas e situações ligadas ao mundo cinematográfico, que apareciam em
alguns volumes de O Tempo e o Vento e em Olhai os Lírios do Campo. Dei uma olhada nos
livros e fiquei surpreso em saber que, de certa forma, muito do que eu estava pesquisando

1

STEYER, Fábio Augusto. Cinema, imprensa e sociedade em Porto Alegre – RS (1896-1930). Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2001.
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em jornais do início do século XX aparecia de forma cristalina na obra literária do Erico,
talvez o primeiro “historiador do cinema” que o Rio Grande do Sul produziu.
Enfim... Fiz o projeto, defendi no PPG em Letras da UFRGS e fui aprovado, num
processo de orientação muito interessante, pois foi todo ele feito através de e-mails. Só fui
conhecer pessoalmente o meu orientador, Prof. Luís Augusto Fischer, no primeiro dia de
aula, numa disciplina sobre Machado de Assis. Mas cadê o Telmo Vergara?
Bom... O Prof. Luís Augusto Fischer teve um papel fundamental para que os
rumos do meu projeto fossem alterados. Profundo conhecedor da história da literatura
gaúcha, sugeriu que eu incluísse no trabalho, além do Erico, outros escritores gaúchos da
mesma geração, que ficaram meio que perdidos na sua sombra, devido ao intenso sucesso
do autor de Caminhos Cruzados. Além disso, outra dica: tratar não apenas do cinema, mas
de outros índices de modernização urbana presentes nas primeiras décadas do século XX, o
que seria mais uma ligação importante com minha dissertação de Mestrado.
O que ocorreu na seqüência foi o seguinte: vasculhando a biblioteca central da
PUCRS em busca dos autores gaúchos da geração de Erico Verissimo acabei encontrando o
romance Estrada Perdida (1939), de Telmo Vergara. A força e o vigor desta obra, além de
seus temas profundamente relevantes e humanos, tratados literariamente de uma forma
bastante singular e próxima da literatura contemporânea, calcada nos aspectos existenciais
do ser humano, me surpreenderam bastante, o que me fez buscar mais informações sobre o
autor. Logo em seguida percebi que as qualidades literárias de Telmo Vergara também
apareciam em seus livros de contos e comecei a questionar o porquê deste autor não ser
mais estudado nos cursos de Letras, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, ao lado de outros
escritores da mesma geração, como Erico Verissimo, Dyonélio Machado, Reynaldo Moura
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e Viana Moog, por exemplo. Sua própria obra e biografia eram, pois, “estradas perdidas” à
espera de alguém disposto a percorrê-las.
Não é preciso dizer mais nada. A partir daí a obra literária de Telmo Vergara
passou a ocupar posição central em meu projeto de tese, sendo que a cada dia novas
surpresas foram aparecendo, e o que percebo de forma cada vez mais clara é que este autor
merece uma posição de maior destaque dentro da história da literatura brasileira, deixando
o posto de escritor secundário que atualmente ocupa.
Nas páginas a seguir, procurei investigar os motivos que levaram ao seu
“apagamento” de nossa história literária e estudar as características essenciais de sua obra,
além de suas inter-relações com os índices de modernização urbana das primeiras décadas
do século XX. Definido certa vez por Reynaldo Moura como um “inquieto trabalhador
literário”, este importante, mas esquecido, escritor gaúcho, cujos livros tiveram ampla
repercussão nacional entre os anos 30 e 50 do século passado, conseguiu a façanha de
vencer 81 escritores em um concurso nacional de contos. O prêmio lhe valeu um
comentário de José Lins do Rego que acredito definir muito bem algumas de suas
características como escritor e o vigor de sua obra, que, ao meu ver, permanece intacto até
os dias de hoje: “O lírico Vergara (...) das pequenas dores, da vida que corre sem o estrépito
das quedas d’água, aparece cada vez mais firme e senhor de si, com o caráter de sua
personalidade inalterável (...) trouxe um depoimento da vida que era por demais matéria
humana, matéria humana bem expressa em literatura” (Dom Casmurro, 11/02/1939, p. 02).
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INTRODUÇÃO

Telmo Vergara foi um dos maiores expoentes daquele grupo de escritores gaúchos
que poderíamos denominar “geração de Erico Verissimo”, que, aproximadamente entre as
décadas de 1930 e 1950, foi responsável por um dos períodos mais produtivos da história
da literatura gaúcha e brasileira. Poucas vezes houve em nossa história literária tantos
escritores de bom nível produzindo ao mesmo tempo.
As obras de Vergara tiveram repercussão não apenas em âmbito estadual, mas
atingiram o público e a crítica de todo o País, especialmente a partir do Prêmio “Humberto
de Campos”, promovido pela editora carioca José Olympio, concedido a sua coletânea de
contos Cadeiras na Calçada (1936). Exaltaram suas qualidades literárias críticos e
escritores do porte de Jorge Amado, José Lins do Rego, José Geraldo Vieira, Amando
Fontes, Dante Costa e Oscar Mendes, entre outros.
Apesar da intensa repercussão, principalmente nos anos 30 e 40, Telmo Vergara é
hoje um ilustre desconhecido, ocupando posição secundária dentro da história da literatura
gaúcha e brasileira, o que acreditamos ser uma enorme injustiça devido à qualidade de sua
obra e ao alcance que ela teve durante um certo período. Vergara chegou a ser considerado
como um dos maiores escritores brasileiros da época, tanto pela crítica local quanto pela
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crítica do centro do País, especialmente devido à reconhecida qualidade de seus contos. Foi
um dos poucos escritores gaúchos a publicar pelas cariocas Schmidt2 e José Olympio3, duas
das mais importantes editoras brasileiras da época, além de publicar livros pela Globo4,
maior expoente do mercado editorial gaúcho e uma das grandes surpresas da área livreira
no cenário nacional daquele período.
Atualmente Telmo Vergara raramente aparece nos livros de história da literatura
brasileira, exceto através de escassas e pequenas notas. Sua “estrada”, antes muito visitada,
ficou praticamente perdida em algum ponto obscuro da “estrada principal” da literatura
brasileira. Mesmo em obras sobre a história da literatura gaúcha, salvo raríssimas exceções,
seu nome é apresentado de forma rápida, sem muitos dados, quando aparece. Algumas
2

Sobre a Schmidt Editora, por ocasião do lançamento da biografia de seu fundador, Augusto Frederico
Schmidt, o escritor e crítico literário Antonio Olinto escreveu: “Em 1930, Schmidt começaria a fazer história.
Fundou a Schmidt Editora e lançou a nova literatura brasileira. Sem exagero. Publicou o primeiro livro de
Jorge Amado, "O país do carnaval", publicou "A mulher que fugiu de Gomorra", de José Geraldo Vieira, e
"João Miguel", de Rachel de Queiroz. Schmidt lançou, de sua pequena editora, mais os seguintes livros:
"Caetés", de Graciliano Ramos; "Casa grande senzala", Gilberto Freyre; "Oscarina", de Marques Rebelo;
"Maquiavel e o Brasil", de Otávio de Faria; "Maleita", de Lúcio Cardoso; "Caminho para a distância", de
Vinicius de Moraes. Como se vê, poucas pessoas participaram tão ativamente da nova literatura brasileira da
época. (...)Diante da lista de livros por ele editados e aqui citados, sabemos hoje que o então mais ou menos
desconhecido Schmidt (estava com 30 e poucos anos) empurrava o Brasil para a frente com suas edições.”
(OLINTO, Antonio. Schmidt, o brasileiro. In: Jornal de Poesia, http://www.secrel.com.br/jpoesia/aolinto1,
consultado em 06/10/2005). Maiores informações podem ser encontradas na referida biografia de Schmidt:
ALVIM, Euda e MEY, Letícia. Quem contará as pequenas histórias? Biografia romanceada de Augusto
Frederico Schmidt. São Paulo: Globo, 2005. Pela Schmidt Editora, Telmo Vergara publicou a novela
“Figueira Velha” (1935).
3
De acordo com o historiador inglês Laurence Hallewell (em sua obra “O Livro no Brasil”, originalmente
uma tese de Doutorado defendida em 1975 e editada no Brasil pela EDUSP), José Olympio era o principal
editor brasileiro na década de 1930 e início da década de 1940, exatamente quando Telmo Vergara publica
pela editora os contos de “Cadeiras na Calçada” (1936) e o romance “Estrada Perdida” (1939). Segundo o
jornalista Marcelo Vaz, em resenha crítica sobre a obra de Hallewell, para o referido historiador “a editora
José Olympio contribuiu para que os anos 1940 fossem denominados ‘a idade de ouro da tradução no Brasil’.
O editor contratou escritores profissionais para traduzir, o que assegurava que todos os textos estariam bem
escritos e que os trabalhos seriam feitos com cuidado e com preocupação, uma vez que o tradutor devia
pensar na própria reputação como escritor.” (VAZ, Marcelo. Livro brasileiro, uma história de 200 anos In:
http://www.edusp.com.br/noticias.asp, consultado em 06/10/2005.). Maiores informações podem ser obtidas
em: HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005.
4
Segundo Laurence Hallewell, “no início dos anos 1930, aparece no Brasil um novo centro editorial, Porto
Alegre. Lá era sediada a livraria Globo, reconhecida no mercado livreiro brasileiro tanto pelos autores que
passou a publicar como pela qualidade, personificada na figura de Erico Verissimo. Foi ele quem inaugurou
na indústria do livro no Brasil a figura do editor profissional, que não era dono da editora.” (HALLEWELL,
Laurence, Op. cit., p. 389).
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vezes há erros primários com relação aos títulos de seus livros, como acontece em A
Literatura no Rio Grande do Sul (Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992), de Regina
Zilberman5. Poucas são as fontes bibliográficas a partir das quais podemos encontrar dados
sobre sua biografia e obra6, o que nos obrigou a partir para a consulta de fontes
documentais (especialmente a imprensa da época, através do Correio do Povo, da Revista
do Globo e da revista Província de São Pedro) e fontes orais (entrevista com familiares de
Telmo Vergara).
Se tomarmos como exemplos algumas importantes obras de história da literatura
gaúcha e brasileira, de forma aleatória, será possível perceber que Telmo Vergara é um
autor pouco citado e raramente comentado ou analisado. Em Painéis da Literatura Gaúcha,
de Luiz Marobin (São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 1995), por exemplo, ele não aparece em
nenhum momento, sequer nos capítulos dedicados à geração de Erico Verissimo ou à
literatura intimista, em que sua obra poderia, em parte, ser enquadrada. Em outro livro do
mesmo autor, A Literatura no Rio Grande do Sul – Aspectos Temáticos e Estilísticos (Porto
Alegre: Martins Livreiro, 1985), Telmo Vergara é apenas citado como contista ao lado de
outros nomes expressivos do gênero no Estado, como Simões Lopes Neto, Darcy
Azambuja, Moacyr Scliar, Alcides Maya e João Gilberto Noll, entre outros7. No capítulo
sobre o “Intimismo Gaúcho” (p. 224-237) ele não aparece, o mesmo ocorrendo naquele
dedicado ao “Romance Urbano no Rio Grande do Sul” (p. 182-195).

5

Neste livro, o romance “Estrada Perdida” é chamado de “Estrada Proibida”, e a coletânea de contos “9
Histórias Tranqüilas” vira “9 Historinhas Tranqüilas”. Erro parecido aparece em interessante estudo de José
Ramos Tinhorão sobre a presença da música popular na literatura brasileira, onde o livro de contos “Seu
Paulo Convalesce” se transforma em “São Paulo Convalesce”. Ver: TINHORÃO, José Ramos. A música
popular no romance brasileiro – vol. II. São Paulo: Ed. 34, 2000, p. 292.
6
Sobre a biografia e obra de Telmo Vergara, consultar os dicionários organizados por Ari Martins e Luiz
Antonio de Assis Brasil (et al), citados na bibliografia deste trabalho.
7
MAROBIN, Luiz. A Literatura no Rio Grande do Sul – aspectos temáticos e estilísticos. Porto Alegre:
Martins Livreiro, 1985, p. 247.
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Em seu Apontamentos de Literatura Gaúcha (Porto Alegre: Sagra/EDIPUCRS,
1990), Volnyr Santos não cita Telmo Vergara em momento algum. No Manual de
Literatura Brasileira (Porto Alegre: Mercado Aberto, 1998), de Sergius Gonzaga, um dos
mais utilizados no ensino médio do Rio Grande do Sul, ele também não aparece; de sua
geração, apenas Erico Verissimo, Cyro Martins e Dyonélio Machado. Em sua Introdução à
Literatura no Brasil (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980), Afrânio Coutinho
também esquece de ao menos citar Telmo Vergara, o mesmo ocorrendo com Massaud
Moisés, na sua História da Literatura Brasileira (São Paulo: Cultrix, 2001), em que
aparecem, daquela importante geração de escritores gaúchos, apenas Erico Verissimo,
Dyonélio Machado, Viana Moog, Cyro Martins e Ivan Pedro Martins.
Na introdução do livro O Conto Brasileiro Contemporâneo (São Paulo: Cultrix,
1977, p. 07-22), Alfredo Bosi faz um histórico do gênero no Brasil, abordando suas
principais características e tendências, e sequer cita Telmo Vergara. Do Rio Grande do Sul,
aparecem apenas Erico Verissimo, Dyonélio Machado e Simões Lopes Neto. O autor
também destaca a influência de Virginia Woolf e Katherine Mansfield sobre o conto
intimista no Brasil, algo que, para ele, teria ocorrido apenas a partir da Segunda Guerra
Mundial (p. 15). Telmo Vergara faz parte disso, de certa maneira, embora não seja citado.
O mesmo autor, na sua História Concisa da Literatura Brasileira (São Paulo: Cultrix,
1984), enquadra Vergara no rol de “outros narradores intimistas” que começaram a
produzir na década de 1930, fazendo apenas um rápido comentário sobre o romance
Estrada Perdida (1939), em que critica a “falha de sua composição geral”, mas elogia o
“bom nível estilístico” e a “exploração intensiva de algumas cenas e figuras” (p. 474). Já
Nelson Werneck Sodré, na sua História da Literatura Brasileira (Rio de Janeiro: Bertrand
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Brasil, 1995), dedica a Vergara apenas uma frase, em que destaca a sua “obra reduzida8 [?],
mas que não pode ser omitida”, e sua característica de ser “moderno na maneira de escrever
e na estrutura de suas obras” (p. 598).
No sexto volume de A Literatura no Brasil (Rio de Janeiro: José Olympio, 1986),
coleção dirigida por Afrânio Coutinho, ele é citado uma única vez, no capítulo sobre a
“Evolução do Conto” (p. 45-63: “excelente evocador de ambiente urbano da província, ágil
e lírico, é Telmo Vergara, autor de ‘A Lua nos Espera Sempre’, ‘Seu Paulo Convalesce’,
‘Cadeiras na Calçada’, ‘9 Histórias Tranqüilas’ e ‘Histórias do Irmão Sol’”)9. Também de
Afrânio Coutinho é As Formas da Literatura Brasileira (Rio de Janeiro: Bloch, 1984), uma
antologia de literatura brasileira voltada para o ensino didático de nível médio em que, do
Rio Grande do Sul, apenas Simões Lopes Neto aparece, na parte dedicada ao conto. Telmo
Vergara não é citado e sequer Erico Verissimo é contemplado com algum texto seu.
No segundo volume de A Literatura Brasileira – Origens e Unidade (São Paulo:
EDUSP, 1999), José Aderaldo Castello faz apenas três rápidas citações ao nome de Telmo
Vergara (p. 79, 374 e 417), o que não ocorre em Poetas e Prosadores do Brasil, de
Agrippino Grieco (Lisboa: Livros do Brasil, s/d), em que Telmo não é citado, aparecendo,
dos gaúchos, apenas Simões Lopes Neto e Erico Verissimo. Ele também não é sequer
mencionado em Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira (Rio de Janeiro:
Letras e Artes, 1964), de Otto Maria Carpeaux (dos gaúchos, apenas Erico Verissimo e
Simões Lopes Neto), e em Lições de Literatura Brasileira (São Paulo: Salesiana, 1963), de
Ébion de Lima (entre os gaúchos, aparecem Mário Quintana, Erico Verissimo e Viana

8

Nelson Werneck Sodré parece desconhecer a obra de Telmo Vergara. Afinal, são pelo menos doze livros
publicados (mais um inacabado), fora toda a sua larga contribuição em diversos veículos da imprensa gaúcha
e brasileira.
9
COUTINHO, Afrânio (Dir.). A Literatura no Brasil – Vol VI. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986, p. 52.
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Moog). Outro livro que merece ser citado é Conto Brasileiro Contemporâneo (Porto
Alegre: Mercado Aberto, 1981), em que Antonio Hohlfeldt analisa a história do conto no
Brasil, incluindo quadros em anexo com cronologias sobre o gênero em nosso País no
decorrer dos séculos XIX e XX, mas em nenhum momento cita Telmo Vergara.
Nenhum de seus contos foi incluído na antologia Os Cem Melhores Contos
Brasileiros do Século (São Paulo: Objetiva, 2000), organizada por Ítalo Moriconi, apesar
do reconhecimento nacional que teve com relação ao gênero nos anos 30, 40 e 50. O
mesmo aconteceu em Antologia Crítica do Conto Gaúcho (Porto Alegre: Sagra
Luzzatto/WS Editor, 1998), organizada por Walmor Santos e Volnyr Santos – de sua
geração, apenas Cyro Martins. Antes, Simões Lopes Neto. É claro que nem tudo são
espinhos: seu conto “Uma História de Amor” foi incluído na Antologia do Conto Gaúcho
(Rio de Janeiro: Simões, 1969), organizada por Flávio Moreira da Costa, ao lado de textos
de autores como Roque Callage, Alcides Maya, Simões Lopes Neto, Cyro Martins, Darcy
Azambuja, Erico Verissimo, Moacyr Scliar, Paulo Hecker Filho e Ruy Carlos Osterman,
entre outros, o mesmo acontecendo com o conto “Cadeiras na Calçada”, publicado na obra
35 Melhores Contos do Rio Grande do Sul (Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro,
2003), organizada por Maria da Glória Bordini.
Diversas outras obras poderiam ter sido lembradas, mas o que nos interessa é que,
de um modo geral, os autores citam muito pouco a obra de Telmo Vergara. É claro que há
exceções, até porque nos capítulos seguintes vamos nos referir a diversos textos que tratam
da obra de Vergara. Ocorre que a maioria deles é da época em que Vergara publicou. O que
nos intriga é saber como um escritor que foi bastante valorizado em seu tempo e que, ao
nosso ver, possui qualidades literárias que perduram até a atualidade acabou caindo no
esquecimento, sendo pouquíssimo lembrado e estudado na época atual.
17

Nesse sentido, o objetivo primeiro deste trabalho é contribuir para o resgate da
vida e obra deste importante, mas esquecido, escritor gaúcho que certamente merece uma
posição de maior destaque dentro da história da literatura gaúcha e brasileira. A idéia é
procurar mostrar sua importância a partir do estudo de algumas das características
fundamentais de sua atuação como escritor e analisar de que forma aparecem em sua obra
os índices do processo de modernização urbana em curso naquele momento histórico.
Interessa-nos, basicamente, encontrar respostas a quatro questões principais:
a) Por que ele “desapareceu” de nossa história literária?
b) Quais as suas principais características temáticas e estilísticas como escritor?
c) Quais as relações que podem ser estabelecidas entre seu “apagamento” e as
características de sua obra?
d) Quais as qualidades literárias que justificariam a retomada e a permanência dos
estudos de sua obra até a atualidade, apesar do seu “apagamento”?
É claro que não pretendemos dar respostas definitivas a essas questões, pois a
tarefa da ciência e da pesquisa acadêmica não é dar respostas prontas e acabadas para tudo,
pois isso seria dogmático demais. O que desejamos é levantar hipóteses plausíveis e
coerentes que representem uma maneira, ou seja, o nosso ponto de vista para explicar estas
questões (entre tantos outros que eventualmente possam surgir mais adiante, quando mais
pessoas se interessarem em estudar Telmo Vergara a fundo).
Talvez uma explicação para o seu apagamento da história da literatura brasileira
esteja ligada justamente às características bastante peculiares de sua obra literária, que
mistura o retrato da modernização urbana da primeira metade do século XX (1) com um
intenso retrato psicológico das personagens (2) e de fatos aparentemente banais do
cotidiano da cidade e do campo (3). A reunião desses elementos (vistos em conjunto, e não
18

separadamente) e a maneira com que eles são combinados fazem com que o estilo e a
linguagem dos livros de Vergara sejam um tanto singulares e “diferentes”, digamos assim,
para a época, sendo alguns de seus “parentes” mais próximos, aqui no Rio Grande do Sul,
Dyonélio Machado e Reynaldo Moura (em nível nacional seria Cyro dos Anjos), mas
mesmo assim com diferenças que pretendemos destacar mais adiante. Além disso, Telmo
Vergara também é inovador quanto à temática que aborda, descrevendo os grupos sociais
urbanos de sua época e as principais transformações ocorridas durante o processo de
urbanização, sendo, por exemplo, um de nossos primeiros autores literários a tratar dos
negros de Porto Alegre com uma certa profundidade10 – isso no romance Estrada Perdida,
na novela Figueira Velha e em alguns contos. Inovador em termos de linguagem e no trato
das temáticas concernentes ao processo de modernização urbana ocorrido em Porto Alegre
(sua cidade), no Rio Grande do Sul e no Brasil da primeira metade do século XX,
acreditamos que Telmo Vergara não merece o esquecimento ao qual foi relegado na
história da literatura brasileira. Isso também pode ser explicado, em parte, como veremos
mais adiante, pelo fato da sua literatura ser bem diferente daquele modelo que praticamente
define a literatura brasileira de sua geração, que está ligado ao conceito de “romance de
30”. Conceito, aliás, extremamente problemático11, mas que de forma mais ou menos
homogênea reúne algumas obras e características literárias que remontam a autores que
definitivamente ocuparam e ocupam um espaço na história de nossa literatura. Ou seja:
10

Ao lado apenas, talvez, de Athos Damasceno Ferreira, em “Moleque” (1938), como bem aponta José
Ramos Tinhorão: “Athos Damasceno Ferreira e Telmo Vergara [focalizaram] respectivamente em Moleque,
de 1938, e Estrada Perdida, de 1939, a pequena humanidade das chácaras de subúrbios distantes, onde ainda
se fazia presente a influência dos negros nos costumes das casas, nas danças e nos cantos”. TINHORÃO, José
Ramos, Op. Cit., p. 302.
11
Como afirma José Hildebrando Dacanal, “a realidade é bem mais complexa do que pensa a vã filosofia da
catalogação, em particular no setor das ciências humanas e da chamada literatura”. In: DACANAL, José
Hildebrando. O romance de 30. Porto Alegre: Leitura XXI, 2001, p. 15-16. Mesmo assim, poderíamos
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escritores cujas “estradas” não ficaram perdidas e apagadas no tempo, que fazem parte do
cânone e dos manuais, que praticamente definem e reproduzem o que acaba sendo lido e
estudado na área de literatura em nosso país.
O que tentaremos fazer nas páginas seguintes é defender a idéia de que mesmo
uma literatura diferente daquilo que normalmente se chama de “romance de 30” pode
alcançar resultados bastante parecidos em termos de modernização e qualidade literárias e
mesmo no retrato de temas fundamentais da sociedade da época, ligados ao processo de
modernização urbana. Se Telmo Vergara não se enquadra no conceito tradicional de
“romance de 30” 12 é preciso bater de frente nesse conceito e mostrar suas fragilidades, pois
mesmo uma literatura “intimista”, como poderia, em parte, ser definida a de Vergara, pode,
sim, desvelar a sociedade da época, mesmo que numa perspectiva que não se enquadre em
certo tipo consagrado de “realismo”. Telmo Vergara retrata as transformações da sociedade
de sua época, mas, ao contrário do romance de 30, está mais interessado nos aspectos
humanos e existenciais destas transformações (em que a subjetividade individual das
pessoas aparece como ponto de vista privilegiado e tema fundamental) do que nos seus
aspectos sociais. Em sua obra, o social aparece em função do humano, sendo que no
romance de 30 nos parece que ocorre o contrário. Desta forma, Telmo Vergara, de certa
maneira, não compartilha a perspectiva “crítica e panfletária” e o “otimismo ingênuo” como bem aponta José Hildebrando Dacanal13 - dos principais romancistas da geração de
30. Muito além disso, Vergara percebe essa fragilidade e centra seus esforços nos efeitos

criticar Dacanal por fazer, no seu livro, em última instância, exatamente o que condena na auto-crítica inicial:
uma espécie de “catalogação” e definição bastante redutora do que seria o tal “romance de 30”.
12
Um interessante estudo que procura analisar com mais complexidade o problemático conceito de “romance
de 30” pode ser encontrado em: BUENO, Luís. Os três tempos do romance de 30. In: TERESA — Revista de
Literatura Brasileira Depto. Letras Clássicas e Vernáculas – FFLCH/USP, n° 3 (2002). São Paulo: Ed. 34,
2002, p. 254-283.
13
DACANAL, José Hildebrando, Op. Cit., p. 19.
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humanos e existenciais que as transformações de um mundo agrário para um mundo urbano
geram nas pessoas. O centro de sua literatura não são as grandes relações e transformações
sociais, mas seus efeitos sobre a interioridade das pessoas; não são os grandes
acontecimentos de sua época, mas os pequenos fatos do cotidiano das pessoas,
aparentemente, e apenas aparentemente, diga-se de passagem, fugidios e esvaziados de
sentido.
A modernização urbana ocorrida em Porto Alegre nas primeiras décadas do século
XX (cenário de vários de seus livros), com várias de suas nuances e etapas, aparece de
forma intensa na obra literária de Telmo Vergara. Os indícios desta modernização da cidade
são abordados juntamente com um intenso retrato psicológico das personagens e da vida
cotidiana. Além destes “ingredientes”, ou melhor, através da combinação deles, Vergara
nos revela uma profunda nostalgia de uma cidade que já não existe mais (a cidade antes da
modernização urbana) e de momentos de vida que também não podem ser recuperados (a
vida de suas personagens, que não podem voltar atrás e modificar o que já passou). Aí
temos alguns níveis da idéia de “estrada perdida”, que abordaremos no capítulo seguinte.
Essa tensão entre uma cidade que não existe mais (preponderantemente agrária) e aquela
em processo de modernização urbana é uma das características mais importantes de sua
obra, e que podemos relacionar ao conceito de “romance de urbanização”, de Fernando
Gil14, que nos parece traz uma proposta conceitual bastante inovadora para os estudos de
literatura brasileira.
Acreditamos que é na confluência entre a tematização da modernização urbana (1),
o retrato do cotidiano (3) e o retrato psicológico das personagens e situações (2) que está

14

Este é o conceito-chave de sua tese de doutorado, publicada pela EDIPUCRS: GIL, Fernando. O romance
da urbanização. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
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um dos pontos mais altos do valor literário da obra de Telmo Vergara, sua característica
singular como autor, o que confere a ele um grau de modernização literária, não no sentido
de sucesso editorial, mas especialmente no sentido de qualidade literária, o que justificaria
uma posição de mais destaque na história da literatura gaúcha e brasileira, que acreditamos
ele merece.
Parece-nos ainda que além de Telmo Vergara não se enquadrar no modelo
tradicional do “romance de 30”, também não pode ser classificado como “romance
intimista” - uma divisão bastante comum feita pelos historiadores e críticos com relação à
literatura de sua geração15. Isso se pensarmos em seus romances. Além de “escorregar”,
digamos assim, para ambos os lados, acrescente-se a isso o intenso retrato do cotidiano16 e
o fato de sua forma privilegiada ser o conto (e não o romance) e teremos uma literatura
bastante singular, o que resulta numa explicação que justifica em parte o seu
“esquecimento”.
Com relação ao tal “romance intimista”, no qual, ao menos em parte, Telmo
Vergara pode ser enquadrado17, é importante lembrar, como bem aponta Luís Bueno, que
desta tendência “permaneceram” nos anais da literatura brasileira apenas aqueles escritores

15

A esse respeito, Luís Bueno, analisando “O Esperado”, de Plínio Salgado, e “O País do Carnaval”, de Jorge
Amado, ambos os livros publicados em 1931, é bastante preciso ao criticar a simplificação dessa divisão dos
escritores daquela geração em dois blocos distintos. Diz ele: “Problemas de avaliação como esse [a análise
que o autor faz dos livros de Plínio Salgado e Jorge Amado] indicam que o desenvolvimento do romance de
30 teve desdobramentos que não cabem na esquematização que reduz o esforço de toda uma geração de
escritores brasileiros à formação de dois blocos estanques, o dos que faziam o romance social e o dos que
escreviam o romance psicológico, sendo que os primeiros caracterizam melhor o seu tempo. A leitura
extensiva da produção daquela década confirma que essa polarização é um dos tempos do romance de 30, e
não seu tempo todo”. In: BUENO, Luís, Op. cit. (2002), p. 255-256.
16
Aliás, só não valoriza os pequenos fatos do cotidiano quem não percebe que eles é que moldam e dão ritmo
ao dia-a-dia das pessoas, públicas ou não, sendo que a partir deles é que os grandes movimentos sociais e
políticos, por exemplo, são pensados, construídos e muitas vezes realizados na prática. Afirmar que os fatos
cotidianos são vazios e banais é desconsiderar a complexidade da existência humana e a importância do
“tempo em estado puro”, como bem definiu Gilles Deleuze. Sobre esse assunto, consultar: PELBART, Peter
Pál. O tempo não-reconciliado – imagens do tempo em Deleuze. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 03-19.
17
Não apenas por seus romances e novela, mas também pelos contos.
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que vieram na esteira de Clarice Lispector, especialmente a partir dos anos 40.
Normalmente se esquece que antes de Clarice Lispector, ainda na década de 1930, outros
autores18 já “preparavam o terreno” para o sucesso destes escritores e de uma tendência
mais introspectiva ou intimista. De acordo com Luís Bueno,

“[Há] uma espécie de lugar-comum da história da
literatura brasileira neste final de século, que, mais que
canonizar Clarice Lispector e Guimarães Rosa como
os grandes nomes da nossa ficção no século XX, tende
a isolá-los como se, demiurgos de si mesmos,
pairassem isolados sobre nosso ambiente literário,
totalmente
desconectados
das
experiências
anteriormente feitas no campo da prosa (...).
Afinal, os anos 30 são a época do romance social,
de cunho neonaturalista, preocupado em representar,
quase sem intermediação, aspectos da sociedade
brasileira na forma de narrativas que beiram a
reportagem ou o estudo sociológico. É claro que, nesse
tempo, houve também uma outra tendência na qual
pouco se fala (...), o romance intimista ou psicológico
(...). Vendo as coisas assim, como um regionalismo
localista triunfante e uma acabrunhada literatura
psicológica, fica fácil olhar para Guimarães e Clarice e
enxergar neles seres superpoderosos. O livro de Flora
Süssekind19 confirma essa visão, já que nas poucas
páginas dedicadas ao romance de 30 trata de reduzí-lo
a Jorge Amado e José Lins do Rego, acrescido da
figura redentora de Graciliano Ramos.”20

Bueno lembra ainda que “a legitimação de Clarice Lispector enquanto estreante
promissora aconteceu porque já havia, no ambiente literário brasileiro, lugar para ela”21, e

18

Entre eles, Telmo Vergara, ousamos afirmar, acrescentando seu nome à lista de autores referidos por Luís
Bueno, como Mário Peixoto, Cyro dos Anjos, Octávio de Faria, Cornélio Pena, Erico Verissimo, Reynaldo
Moura e Dyonélio Machado, entre outros. BUENO, Luís. Guimarães, Clarice e Antes. In: TERESA —
Revista de Literatura Brasileira Depto. Letras Clássicas e Vernáculas – FFLCH/USP, n° 2 (2001). São Paulo:
Ed. 34, 2001, p. 253.
19
SÜSSEKIND, Flora. Tal Brasil, qual romance. Rio de Janeiro: Achiamé, 1984.
20
BUENO, Luís, Op. cit. (2001), p. 250-251.
21
Ibidem, p. 251.
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que “carece de legitimidade a afirmação de que Clarice inaugurou (friso nosso) entre nós
uma ficção despreocupada em dar uma resposta imediata à realidade social”22.
Feitas estas observações iniciais sobre a obra de Vergara, passamos a apresentar a
estrutura do texto. Organizamos o trabalho em sete partes: na primeira (“Vislumbrando o
Mapa da ‘Estrada Perdida’”), apresentamos ao leitor diversos níveis possíveis para a análise
da “estrada perdida” de Telmo Vergara, idéia-metáfora que será o fio condutor de todos os
capítulos. Há diversos caminhos e descaminhos a percorrer nesta estrada, a começar pela
biografia do autor e seu contexto histórico, que talvez possamos considerar como a “estrada
principal”. A partir dela, vamos nos deter em alguns pontos, pois não seria possível
percorrer todos os caminhos existentes. Estradas principais e secundárias, lembradas e
esquecidas, perdidas, distantes e próximas de nós serão visitadas para tentar desvendar
algumas características comuns a todo esse universo singular e quase labiríntico da
“estrada” de Telmo Vergara.
Desta maneira, na segunda parte do trabalho (“Contextualizando a ‘Estrada
Perdida’ de Telmo Vergara: Porto Alegre na Primeira Metade do Século XX –
Modernização Urbana e Modernização Literária”) o leitor encontrará alguns dos principais
indícios da modernização urbana ocorrida em Porto Alegre nas primeiras décadas do século
XX (contextualizada em nível estadual e nacional), incluindo aí a própria modernização
literária. Foi a partir da chamada “geração de Erico Verissimo” que pela primeira vez
tivemos no Rio Grande do Sul um amadurecimento do mercado editorial bastante
significativo (principalmente devido à força da Editora Globo) e uma enorme quantidade de
escritores de muito valor, de grande qualidade, que obtiveram repercussão não apenas no
Estado, mas também em todo o País, tanto de público quanto de crítica. Neste capítulo o
22

Ibidem, p. 252.
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leitor também encontrará uma contextualização nacional da literatura do período e uma
rápida discussão em torno do conceito de “romance de 30”.
Na terceira parte (“Telmo Vergara e sua ‘Estrada Perdida’”), procuramos situar
Telmo Vergara nesse contexto, analisando sua biografia e obra e a repercussão que tiveram
na época. A seguir (em “Revisitando o Mapa: Caracterizando a ‘Estrada Perdida’ a Partir
de Algumas Particularidades Essenciais da Obra Literária de Telmo Vergara”), a idéia é
apresentar, a partir de uma leitura de conjunto de seus livros, algumas das principais
características temáticas e estilísticas de sua obra literária, ou seja, alguns componentes
estruturais de sua literatura e visão de mundo.
Nos dois capítulos seguintes (“Percorrendo a ‘Estrada Perdida’ Através dos
Contos” e “Estrada Perdida”), procuramos mostrar a importância da obra de Vergara a
partir da análise de seus contos e do romance Estrada Perdida, identificando texto a texto
as características que consideramos fundamentais na obra do escritor (vistas no capítulo
anterior). É nestas partes, portanto, que pretendemos analisar mais a fundo seus textos e
testar a viabilidade (presença) das características temáticas e estilísticas essenciais e
estruturantes de sua obra. Também é nestes capítulos que procuramos estudar a obra de
Vergara relacionando-a com técnicas ligadas à representação literária do ponto de vista da
interioridade das personagens (como o “fluxo de consciência”, por exemplo) e com o
conceito do chamado “romance de 30”.
No último capítulo (“Percorrendo Outras Estradas: Os ‘Parentes’ de Telmo
Vergara na Literatura Brasileira”) procuramos rapidamente confrontar a obra de Telmo
Vergara com a literatura de alguns de seus “parentes” mais próximos em nível nacional
(Cyro dos Anjos, Dyonélio Machado, Erico Verissimo, Graciliano Ramos e Reynaldo
Moura), buscando destacar algumas características que o aproximam e o afastam destes
25

autores e definir suas singularidades temáticas e estilísticas, o que acreditamos ser
necessário para defender uma posição de maior destaque para ele na história da literatura
brasileira e compreender melhor o seu “apagamento”.
Com relação aos anexos no final do trabalho, procuramos dar a eles uma atenção
especial, trazendo algumas informações novas que não estão no corpo do texto e que,
acreditamos, podem enriquecer a leitura e contribuir para que o leitor tenha diante de si
mais alguns elementos que compõem o ambiente literário e biográfico de Telmo Vergara.
Incluímos aí, na íntegra, alguns textos citados no decorrer dos capítulos e ainda alguns
contos de Telmo Vergara não publicados sob a forma de livro que nos parecem relevantes
para uma melhor compreensão de sua obra e da abordagem deste trabalho.
Em que lugar será possível colocar a “estrada perdida” de Telmo Vergara dentro
da “estrada” maior da literatura brasileira? Será realmente possível encontrar o seu lugar?
Ou será um “entre-lugar”? Será possível situa-lo a partir de uma visão classificatória de
nossa literatura, em estilos, períodos ou escolas? Isso nos ajuda a compreender melhor seu
esquecimento e as características de sua obra? Não estará ele deslocado das formas
preponderantes da literatura de sua geração?
Enfim, esperamos que este trabalho possa contribuir de alguma forma para o
resgate da vida e da obra de Temo Vergara e de suas descrições, na literatura, acerca do
processo de modernização urbana ocorrido em Porto Alegre nas primeiras décadas do
século XX. E que possa trazer alguns novos elementos que ajudem a explicar o porquê de
seu “desaparecimento” da literatura gaúcha e brasileira, além de uma melhor compreensão
das características fundamentais de sua obra literária.
Num mundo cada vez mais agitado e rápido, em que os pequenos fatos do
cotidiano são cada vez mais esquecidos vertiginosamente devido à rapidez da vida
26

contemporânea, em que os processos de modernização urbana se aceleram, multiplicam-se
em profusão, deixam-nos quase tontos, sem conseguir acompanhar e recuperar as lépidas e
fugidias mudanças do dia-a-dia, (enfim, em que nossas “estradas” se tornam cada vez mais
“perdidas”, em seus diferentes níveis) parece-nos de fundamental importância relembrar as
idéias deste escritor, antes de tudo um homem, que recupera tudo isso em sua obra literária,
e que desejava em vida um mundo mais “cordial”: “(...) a vaidade, o orgulho, a ambição, a
volúpia de galgar degraus, nada disso vale cousa alguma. Só o que vale é viver
placidamente, sem ferir ninguém, tendo-se como única aspiração o desejo de uma
humanidade melhor. Se me fosse permitido classificar essa minha atitude, eu a chamaria de
cordial. (...) Nada vale nada. Não estraguem a beleza da vida. Cordialidade, minha gente,
cordialidade”23.

23

Revista do Globo, Livros em Andaimes, 16/04/1938, p. 35. É muito importante destacar que essa idéia de
“cordialidade” não possui, como alguns poderiam pensar, o caráter sociológico da visão de “homem cordial”
de Sérgio Buarque de Hollanda. Em Telmo Vergara, como veremos no decorrer de todo o trabalho, a
dimensão humana, digamos assim, é mais importante do que a social. Isso não quer dizer que a idéia de
“cordialidade” de Sérgio Buarque de Hollanda não apareça na obra literária de Vergara: ela está presente em
vários momentos, como é o caso das relações de apadrinhamento entre as famílias do negro Peleu e do Dr.
Ferreira no romance “Estrada Perdida”, ou entre as famílias de Siá Maria Emilia e do Dr. Valdomiro, em
“Figueira Velha”. Aí temos o personalismo e a cordialidade em termos sociológicos. Mas isso não está no
primeiro plano do interesse do autor. O caráter humano, individual e existencial das personagens (como Peleu
e Dr. Ferreira, entre tantos outros) é o que interessa em primeira instância para Telmo Vergara, muito mais do
que seus papéis e relações sociais. É dessa “cordialidade” em termos pura e simplesmente “humanos”,
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1. Vislumbrando o Mapa da “Estrada Perdida”

A idéia de “estrada perdida” nos parece fundamental para compreender o universo
literário e biográfico de Telmo Vergara. Ela pode ter vários desdobramentos, alguns dos
quais tentaremos discutir e delimitar neste capítulo.
Mas por que “estrada perdida”? Porque, de certa maneira, as características da
biografia e obra do autor estão intimamente ligadas a essa idéia, que nos servirá como uma
espécie de metáfora ou fio-condutor para nos guiar pelos caminhos trilhados por Telmo
Vergara e nos auxiliar a responder as questões propostas na Introdução.
Que desdobramentos são esses? Quais os diferentes níveis possíveis para análise?
Que caminhos são esses que se entrecruzam no mapa da “estrada perdida” e podem nos
ajudar a entender melhor as particularidades da obra e o lugar de Telmo Vergara na história
da literatura brasileira, além de seu esquecimento?
(1) Em primeiro lugar, lembre-se que Vergara escreveu um romance chamado
Estrada Perdida (1939). É neste livro que, de certa maneira, tudo começa e também
termina, pois aí temos explicitadas, já numa fase madura da carreira literária do autor,

digamos assim, que nos fala o autor. É preciso não confundir os conceitos, o que, ao nosso ver, poderia levar a
uma interpretação demasiado sociologizante da visão de mundo e da literatura de Telmo Vergara.
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algumas das características fundamentais de sua obra e de sua visão de mundo. Podemos
afirmar que nesta obra estão presentes todos os níveis ou desdobramentos da idéia de
“estrada perdida” de que falaremos em seguida, que, a partir da perspectiva deste trabalho,
são os traços característicos fundamentais da carreira de Vergara.
(2) Em segundo lugar, “estrada perdida” pode ser considerada como uma espécie
de visão de mundo do autor, presente em toda a sua obra. É a idéia de “vida como estrada
perdida”. Isso está presente de forma implícita ou explícita em toda a sua obra literária. A
impossibilidade de voltar atrás e começar tudo de novo, de fazer as coisas de modo
diferente. É um pouco aquela visão de mundo de Heráclito de Éfeso, de que não podemos
entrar duas vezes no mesmo rio, pois ele sempre será diferente, seguirá o curso da História
em constante transformação, de uma forma dinâmica, nunca estática. Em Vergara, parece
haver um certo conformismo com esta situação, não sem um quê de nostalgia e pessimismo
diante da existência. Isso lembra um pouco o existencialismo de autores como Sartre ou
Heidegger, aquela idéia de que morremos aos poucos e inevitavelmente, sendo esse talvez o
nosso fim último – o homem como “ser para a morte”. É claro que não pretendemos aqui
fazer aproximações da obra de Vergara com a Filosofia Existencialista (isso seria outro
trabalho), mas há marcas de sua obra que lembram esse tipo de postura diante do mundo.
Se essa visão de mundo está implícita na maior parte de sua obra, como nos
contos, nas situações e personagens apresentados, no romance Estrada Perdida ela é
explicitada de forma clara a partir da personagem Dr. Ferreira, que a explica ao neto Luís:
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“Mas não é por mal que isso acontece, não é por
mal que os homens vão ficando dia a dia mais
egoístas... A culpa não é deles, é da vida... Da vida,
que em vez de parar vai ficando, dia a dia, para trás,
definitivamente, inevitavelmente para atrás... Herr
proféssor, você nunca ouviu dizer que não há quem
pare a marcha do sol? Pois também não há quem pare
a marcha da vida, não há quem pare a cavalgada para a
morte...Nada, força nenhuma deterá a cavalgada para a
morte...A vida, herr proféssor, não se perde de repente,
ou melhor, a morte não chega de repente. A vida se
perde aos poucos, dia a dia...Cada dia que passa é mais
um pouco da vida que ficou para trás...(...) Ela se perde
aos poucos, vai ficando aos poucos para trás. E sem
que se possa voltar, sem que nem ao menos se possa
olhar para trás, como aquela gente que fugiu de
Sodoma, herr professor. A vida se perde, dia a dia, sem
que se possa olhar para trás...A vida, herr professor, é
como uma estrada que se sabe que se andou por ela, se
sabe que existiu, mas que está fechada pelas macegas e
pelo inço...A vida, herr professor, é uma estrada
perdida...Estrada perdida, sim, estrada perdida...”24

Essa fragilidade do homem diante da vida não se dá apenas em termos
existenciais, como fica claro no trecho acima, mas também através da pura e simples
decadência física. A contraposição entre velhice e mocidade aparece em diversos contos de
Vergara, assim como no próprio romance Estrada Perdida, mais uma vez explicitada pelo
Dr. Ferreira ao seu neto:
“ – Você viu aquela figura do homem nu e
vermelho, do homem cheio de músculos?! Você viu
como é forte o bíceps da figura?! Ela é a figura de um
homem moço, cheio de vida...O seu avô também já
teve o bíceps assim, já foi parecido com o Maciste!...
Mas a vida se foi, dia a dia, e com ela o vigor do
bíceps de seu avô! E não havia força nenhuma que
impedisse que o Maciste do seu avô ficasse com este
bracinho mirrado e sem força! Dia a dia, os músculos
do seu avô foram murchando...(sorriso) A vida, herr
proféssor, a vida é mesmo uma estrada perdida!”25

24
25

VERGARA, Telmo. Estrada perdida. Rio de Janeiro: José Olympio, 1939, p. 113-114.
VERGARA, Telmo, Op. Cit. (1939), p. 114.
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Na novela Figueira Velha, essa visão um tanto pessimista e nostálgica da vida
também aparece de forma explícita, especialmente nas divagações interiores do poeta
Marcos, o protagonista do livro, cuja solidão e postura diante da existência lembram muito
Amaro, personagem de Clarissa e Olhai Os Lírios do Campo, de Erico Verissimo:

“O major estende o braço, marcando a altura de
uma criança de seis ou sete anos. Marcos,
automaticamente, desliga, abstrai-se, esquecendo o
major, a rodinha da figueira, as moças que, agora,
estão conversando com a filha do capitão, a praça, os
rumores, o luar, o cabelo do pai do Orencio, Figueira
Velha.
Infância... Infância perdida, distante, ali mesmo,
com o mesmo major, com a mesma figueira, a mesma
lomba que sobe para a praça, a mesma casa velha e
amarelada, na esquina, que tem um sótão malassombrado... Adolescência, também perdida e
distante... Marcos já trepou por esse tronco grosso, já
caminhou por esses galhos, apanhando os figuinhos.
Agora, fica feio subir em figueiras... Infância perdida,
distante, como uma pegada que ficou no barro,
endurecido logo após pelo sol, como uma pegada que
se sabe estar no caminho mas que nunca mais pode ser
vista, porque não se pode voltar...”26

E, além da obra literária, também em depoimentos e outros textos de Vergara é
possível perceber essa sua visão de mundo. É o caso do prefácio de Contos da Vida Breve,
último livro do autor, em que ele se refere à “melancólica verificação” de que “o tempo,
que se fez longo para o escritor, permitindo-lhe produzir tantos e tantos contos, passou
tremendamente ligeiro para o homem que realizou este trabalho”. E a literatura seria uma
espécie de revanche contra a inevitabilidade da vida como “estrada perdida”, pois lhe teria
permitido, segundo suas próprias palavras, “durante trinta anos, numa atitude que, sem o
perceber, tinha muito de revide, [fixar], [prender] em contos os instantes da vida breve”27.
26
27

VERGARA, Telmo. Figueira velha. Rio de Janeiro: Schmidt, 1936, p. 61-62.
VERGARA, Telmo. Contos da vida breve. Rio de Janeiro: Ed. O Cruzeiro, 1966, prefácio.
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(3) Um terceiro desdobramento da idéia de “estrada perdida” (e lembre-se que
todos esses níveis não são estanques, mas se entrecruzam nos textos) está ligado à
caracterização das personagens de Vergara. Essa visão de mundo do autor que descrevemos
acima freqüentemente aparece na vida de suas personagens, cujas estradas também são
perdidas, como seria a vida de qualquer pessoa. As personagens de Vergara se voltam
muitas vezes para sua interioridade e, a partir dela, para um passado que não existe mais, na
tentativa de recuperar algo que perderam e que não voltará jamais, procurando explicar seus
fracassos e sublimar suas dúvidas, angústias e decepções. Esse desencanto diante da vida
aparece em uma série de personagens que de alguma maneira são fracassados material e/ou
existencialmente, como é o caso de vários que aparecem no romance Estrada Perdida (Dr.
Ferreira, Luís, Peleu, Marciano, primo Rodrigues) e também nos livros de contos de
Vergara, como Lisa, de “Romance de Ovelhinha” (de 9 Histórias Tranqüilas); Maria, de
“A Professorinha, de Volta da Escola”, Seu Paulo, de “Seu Paulo Convalesce”, e Seu Vitor,
de “Seu Vitor Encadernador” (de Seu Paulo Convalesce); Ulysses Guerreiro, de “A
Primeira e Última Aventura de Ulysses Guerreiro” (de Na Platéia); Seu Sousa, de
“Cadeiras na Calçada”, Dona Marieta, de “O Relógio do Tio Túlio”, e Rosa, de “Rosa
Bonita, de Jardim” (de Cadeiras na Calçada); e Rui, de “Esse Repentino Desajuste”
(publicado na revista Província de São Pedro), só para citar alguns exemplos. Estas e outras
personagens serão abordadas mais adiante quando tratarmos especificamente dos livros de
Telmo Vergara escolhidos para análise neste trabalho. O interessante é que, apesar de
muitas vezes mostrar as diferenças sociais, o contraste entre ricos e pobres, em Telmo
Vergara quase sempre o que mais interessa, o que está no foco principal de sua abordagem
são as frustrações existenciais e individuais das personagens (sob o ponto de vista de sua
interioridade, de sua subjetividade), mesmo que elas sejam fracassadas materialmente. Isso
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aparece de forma clara em Estrada Perdida (é o caso de Luís, o protagonista) e nos contos
“Janela Embaciada” (de Cadeiras na Calçada) e “A Professorinha, de Volta da Escola” (de
Seu Paulo Convalesce), para dar exemplos de personagens cujas frustrações materiais são
evidentes, prevalecendo, no entanto, uma ênfase maior em seus problemas existenciais e
interiores.
(4) Um outro aspecto da “estrada perdida” está ligado às próprias características
temáticas e estilísticas do autor, em que temos uma espécie de justaposição entre um
intenso retrato da interioridade das personagens, a banalidade do cotidiano e o processo de
modernização urbana ocorrido em Porto Alegre nas primeiras décadas do século XX,
conforme já havíamos comentado na Introdução.
(4A) Os caminhos e descaminhos da interioridade das pessoas não deixam de ser
“estradas perdidas”, onde muitas vezes irrompe o absurdo e o irracional, numa ordem
ilógica para parâmetros racionais e lineares, misturando-se passado e presente, mundo
exterior e mundo interior, o que é largamente utilizado por Vergara para descrever as ações
e pensamentos de suas personagens, como é o caso, por exemplo, de Luís, Marciano e
Peleu (de Estrada Perdida); Rui (de “Esse Repentino Desajuste”); Margarida, de “Voz
Angélica, de Magnífico Efeito”, e Seu Emiliano, de “Janela Embaciada” (de Cadeiras na
Calçada); Seu Vitor, de “Seu Vitor Encadernador”, e Santuza, de “Uma História de Amor”
(de Seu Paulo Convalesce); Seu Chico, de “Olha o Jeito do Cruzeiro do Sul”, e Dona
Juvencia, de“Dona Juvencia, Defronte ao Jasmineiro” (de 9 Histórias Tranqüilas), entre
outros.
(4B) Várias “estradas perdidas” também podem ser encontradas num mundo
marcado pela transição do rural para o urbano. Na obra do autor há sempre implícita uma
certa nostalgia do que já passou, mas ao mesmo tempo um conformismo com as
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transformações ocorridas na cidade a partir dos processos de urbanização sofridos pela
cidade (Porto Alegre) a partir do final do século XIX e no decorrer das primeiras décadas
do século XX .É justamente nesta combinação de nostalgia e conformismo que temos a
idéia de “estrada perdida”, uma tentativa de recuperar o passado e o mundo rural, muitas
vezes a partir das lembranças, ações e comentários das personagens. Isso é claramente
perceptível, por exemplo, em Estrada Perdida, quando Vergara contrapõe a paisagem da
Porto Alegre da infância dos primos Luís, Lígia e Roberto, vista dos altos do Partenon,
ainda semi-rural, em 1918, àquela de 1938, quando já são todos adultos e os indícios de
modernização urbana já são bem mais perceptíveis. O entrecruzamento dos níveis da
“estrada perdida” se revela na justaposição desta paisagem modificada da cidade às tensões
existenciais interiores de Luís, por exemplo, o mesmo ocorrendo com Peleu e Marciano,
duas personagens secundárias, mas de extrema importância para o romance. O retrato dos
processos ligados à modernização urbana e/ou o contraponto entre o rural e o urbano, e
entre o passado e o presente também aparece em diversos contos de Vergara, como, por
exemplo, em quase todos de Na Platéia; em “O Poeta Luiz Foi Caçar” (de Seu Paulo
Convalesce); “Romance da Ovelhinha” e “Dona Juvencia, Defronte ao Jasmineiro” (de 9
Histórias Tranqüilas); “Rosa Bonita, de Jardim” e “Cadeiras na Calçada” (de Cadeiras na
Calçada).
(4C) Os “vazios” do cotidiano também são explorados por Telmo Vergara com
intensa regularidade, constituindo-se como espaço bastante propício para a existência de
“estradas perdidas” da vida das pessoas. São justamente aqueles momentos fugidios,
aparentemente sem importância, que não “permanecem” na biografia (ou “estrada
principal”) dos indivíduos, esvaziados de sentido, banais, mas que moldam o ritmo do diaa-dia da humanidade. Vergara recupera esses momentos esquecidos, pequenos, muitas
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vezes carentes de um sentido racional e linear, que nem sempre têm fim ou finalidade, mas
que fazem parte do cotidiano. É um pouco aquilo que o filósofo francês Gilles Deleuze
denominou “tempo em estado puro”28, algo típico de narrativas cinematográficas próximas
do semi-documentário, como o neo-realismo italiano ou o cinema iraniano contemporâneo
de Abbas Kiarostami, por exemplo. Teríamos aí mais “perambulação” do que “ação”29.
Uma analogia com o cinema talvez não seja apropriada, mas Telmo Vergara às vezes faz
algo parecido, uma espécie de “semi-documentário literário”, em que aparece esse “tempo
em estado puro”, uma narrativa cujo tempo não possui necessariamente um sentido lógicoracional e linear, que “leve” a algum lugar, a um final pré-determinado. O cotidiano parece
se impor a um possível “final” pré-determinado, com toda a sua falta de sentido, o que
muitas vezes dá ao leitor uma sensação de esvaziamento da narrativa, em que parece não
acontecer nada de importante, mas apenas a descrição pura e simples da banalidade do
cotidiano. A recuperação destas “estradas perdidas” do cotidiano aparece em diversos
textos de Vergara, muitas vezes sob pontos de vista bastante inusitados, como o de uma
barata, de um rato e de uma casa fechada, em “Aluga-se” (de Cadeiras na Calçada). Em
várias passagens de Estrada Perdida há essa valorização do cotidiano (urbano e rural),
assim como em inúmeros contos, como “Camilo e Seu Vicente”, “Meia Hora no
Arrabalde” e “Auto-Strop” (de Seu Paulo Convalesce); “Cadeiras na Calçada”, “Caiu um
Raio na Ameixeira” e “O Peixe Grande do Chafariz” (de Cadeiras na Calçada); “Célia
Chamou Pery” e “Conversa Com o Namorado” (de 9 Histórias Tranqüilas), entre outros.

28

No cinema, muitas vezes essa sensação de que o tempo “parou” é construída a partir do uso de longos
planos fixos ou planos-seqüência, o que ressalta a banalidade do cotidiano. Como afirma Peter Pál Pelbart,
tradutor e intérprete de Gilles Deleuze no Brasil, temos aí a representação “daquilo que permanece, através da
sucessão dos estados mutantes, do tempo como forma inalterável do que muda. Tudo o que muda está no
tempo, mas o próprio tempo não muda”. PELBART, Peter Pál, Op. Cit., p. 11.
29
Idem.
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A combinação destes três elementos, ou seja, (4C) o retrato do cotidiano, (4A) o
ponto de vista da interioridade das personagens e (4B) a tematização dos processos de
modernização urbana é uma característica essencial da obra de Telmo Vergara, sendo que a
forma com que ele os inter-relaciona é bastante singular, o que pode explicar, em parte, seu
esquecimento na história da literatura brasileira. Ele tem os seus “parentes”, é verdade,
mas, como veremos mais adiante, é justamente esta idéia de “estrada perdida”, com o seu
rol de características e elementos próprios, que diferencia Telmo Vergara e inclusive o
aproxima de uma literatura contemporânea mais voltada para o existencial, cujo parâmetro
primeiro durante o século XX talvez tenha sido Clarice Lispector – falamos então da
“estrada principal” da literatura nacional.
Isso nos remete a outros dois aspectos fundamentais da “estrada perdida”. O
primeiro (5) está ligado ao esquecimento de Telmo Vergara na história da literatura
brasileira, que já exploramos um pouco na Introdução. Sua estrada, que em outros tempos
estava intimamente ligada à “principal”, hoje ficou “perdida”, é um caminho secundário e
praticamente abandonado, tanto por questões ligadas a sua própria biografia quanto pelas
particularidades de sua obra literária. É preciso novamente transitar por sua “estrada
perdida”, ou seja, por seus livros e por sua biografia, contextualizados na “estrada
principal” de nossa literatura. O segundo ponto (6) diz respeito justamente ao fato de
Vergara, especialmente pela temática e estilo voltados ao existencial, muitas vezes em
detrimento do social, prenunciar em alguns aspectos toda essa veia de nossa literatura que
se tornou cânone de fato a partir de Clarice Lispector e influenciou toda uma geração de
escritores contemporâneos. É um outro aspecto a considerar no mapa da obra literária de
Telmo Vergara: talvez ela estivesse deslocada no tempo, “perdida” numa época em que a
literatura de cunho social ou até sociológico ganhava muito mais espaço. Lembre-se ainda
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que sua forma privilegiada era o conto, num período em que o romance ainda era o gênero
mais forte no Brasil (lembre-se o tal “romance de 30”) e começava a se firmar como
modalidade de maior destaque no Rio Grande do Sul (especialmente a partir dos anos 30,
quando Vergara publica boa parte de seus livros, a maioria de contos). Fora isso, (7) não se
pode esquecer que Telmo Vergara preferencialmente tratou em sua obra das pessoas
comuns, simples, e não dos grandes atores sociais de seu tempo, incluindo aí aqueles que
são, de certa forma, produto dos processos de modernização urbana das primeiras décadas
do século XX, como a burguesia em ascensão e o operariado. Vergara trata
preferencialmente do cotidiano e do retrato interior30 daqueles que não têm participação
política ou poder de decisão, das pessoas que até podem ter opiniões sobre o que acontece
no mundo, mas estão alheias a tudo isso, cuja participação é passiva, que simplesmente
vivem e tentam se adaptar a estas modificações. Nesse sentido, numa época em que o
conteúdo social e sociológico era uma marca bastante forte da literatura nacional, Telmo
Vergara também recupera as “estradas perdidas” das pessoas comuns, sem poder decisório
e atuação política – é um pouco essa visão dos “de baixo”, da classe média baixa e dos
pobres, ou daquelas pessoas que não participam efetivamente das decisões, mas são, podese dizer, levadas pelo curso natural da história. Até mesmo uma aristocracia em decadência,
ainda ligada a uma época em que o rural predominava sobre o urbano, e que ocupa um
espaço ainda semi-rural da cidade (como a família do Dr. Ferreira, de Estrada Perdida),
pode ser incluída nesta situação. Essas personagens todas até podem ser interpretadas a
partir de seus papéis sociais, mas isso não é o que está em primeiro plano para o autor,
como já comentamos na Introdução. (8) A recuperação da vida e do cotidiano dos negros de
Porto Alegre, na qual Vergara parece ter sido um dos pioneiros, juntamente com Athos
30

As relações sociais aparecem, mas não em primeiro plano.
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Damasceno Ferreira, também é outro nível possível de se acrescentar a nossa idéiametáfora.
Vistas estas possibilidades de abordagem para a idéia de “estrada perdida”, cabe
perguntar novamente: afinal, qual é o lugar de Telmo Vergara dentro da história da
literatura brasileira? É difícil responder, pois nos parece que ele não se enquadra
exatamente em nenhum local pré-estabelecido. Acreditamos que embora seu lugar, sua
estrada esteja perdida e esquecida em algum canto longínquo e distante de nossa história
literária, sem se enquadrar em modelos, conceitos ou escolas literárias prontos e acabados,
é justamente a idéia de “estrada perdida”, a partir de todos os seus níveis ou
desdobramentos (alguns deles aqui apresentados) que pode nos ajudar a compreendê-la
melhor e descobrir, após visitar e revisitar o mapa, inúmeras vezes, alguns de seus mistérios
e particularidades essenciais. Isso significa que é preciso percorrer os caminhos presentes
neste mapa para tentar descobrir o lugar da obra de Telmo Vergara no mapa maior da
literatura brasileira. A tarefa não é fácil, pois as bifurcações, desvios e estradas secundárias
são muitos. Mas é o que procuraremos fazer nos próximos capítulos.

38

2. Contextualizando a “Estrada Perdida” de Telmo Vergara: Porto Alegre
na Primeira Metade do Século XX - Modernização Urbana e
Modernização Literária

Na primeira metade do século XX, período em que Telmo Vergara publicou a
maior parte de suas obras, o Brasil foi profundamente marcado por uma série de
transformações decisivas para os rumos da história do País. Ainda no final do século XIX, a
abolição da escravatura (1888) e a proclamação da República (1889) já prenunciavam
algumas dessas mudanças, somado a isso o incremento do processo de chegada dos
imigrantes europeus, intensificado a partir de 1870.
O coronelismo, a “política dos governadores” e a “política do café com leite” da
República Velha foram abalados a partir da 1ª Guerra Mundial, que teve como
conseqüência alterações bastante profundas na ordem econômica global. Como afirma José
Hildebrando Dacanal, “o antigo sistema exportador de matérias-primas alimentícias e
importador de manufaturados esgotara suas possibilidades”.31 O processo de substituição de
importações, aliado a um crescente incremento da industrialização e dos processos
migratórios, estimulou a urbanização e o surgimento de novos atores sociais, especialmente

31

DACANAL, José Hildebrando, Op. Cit., p. 20.
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as classes médias e o movimento operário, cada qual buscando seu espaço de participação
na sociedade. A crise econômica gerou uma série de manifestações políticas através das
quais os diferentes segmentos sociais buscavam apresentar suas reivindicações, tais como
as primeiras atuações do movimento operário, a Revolta da Chibata (1910), o levante do
Forte de Copacabana (1922), a Revolta Paulista (1924) e a Coluna Prestes (1924-1927),
entre outros movimentos ligados àquilo que ficou conhecido como “tenentismo”.
A “grande depressão” de 1929 desestruturou de vez a “política do café com leite”,
resultando na Revolução de 30, marco de novas e profundas mudanças no País,
capitaneadas pelos governos de Getúlio Vargas, que compreendem, em parte, o chamado
período entre guerras, justamente aquele em que se passa a narrativa do romance Estrada
Perdida (1939), de Telmo Vergara, que analisaremos mais adiante.
A Revolução de 30 talvez represente, pelo menos de forma simbólica32, a
passagem definitiva de um Brasil agrário para um Brasil em crescente processo de
urbanização e industrialização, em que as velhas estruturas oligárquicas definitivamente
entram em crise, abrindo espaço para novos atores sociais e novas estruturas políticas e
econômicas.33 Como afirma o historiador Luciano Aronne Abreu, os pronunciamentos de
Getúlio Vargas às vésperas da Revolução revelam

32

Afinal, os processos históricos ocorrem de forma lenta e gradual e as estruturas sociais, políticas e
econômicas não mudam de um dia para o outro.
33
Este processo, aliás, é intensamente retratado pela literatura brasileira a partir de então, como veremos nas
próximas páginas.
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“(...) o desejo de fazer com que a revolução
marcasse o fim de uma era na história política
brasileira. Depois de passadas as arbitrariedades,
fraudes, falta de liberdade, corrupção, a revolução de
30 iniciava uma nova era, sob a liderança de Getúlio
Vargas, que promoveria as reformas necessárias para o
desenvolvimento
do
Brasil.
Vitoriosos,
os
revolucionários, em discurso próprio formulado,
apresentam-se como regeneradores da política e da
República brasileira, e têm em Vargas o grande líder e
mentor”.34

O Rio Grande do Sul é marcado, nesse período, por sucessivos governos de
orientação positivista, desde o final do século XIX, com Júlio de Castilhos (1893 a 1898),
até as gestões de Borges de Medeiros (1898 a 1908 e 1913 a 1928), ambos do PRR –
Partido Republicano Rio-Grandense. Aliás, é de um grupo dissidente de Borges de
Medeiros no interior do PRR que discordava em parte das proposições políticas do grande
líder do partido, o chamado “Bloco Castilhista”35 ou “geração de 1907”36, que surge a
figura política de Getúlio Vargas37, que lideraria o grupo político que anos mais tarde
tomaria o poder com a Revolução de 3038.
O Estado sofre em parte os mesmos problemas enfrentados em nível nacional,
sendo também fortemente atingido pela crise econômica, principalmente a partir de 1929.
Novos atores sociais também surgem a partir do processo de industrialização e urbanização
iniciado já no final do século XIX e capitaneado, em parte, pelos imigrantes europeus
(principalmente italianos e alemães), na capital e em diferentes regiões do interior do

34

ABREU, Luciano Aronne. Getúlio Vargas – a construção de um mito (1928-30). Porto Alegre:
EDIPUCRS, 1997, p. 113.
35
Nome utilizado por: FLORES, Moacyr. História do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Nova Dimensão,
1996.
36
Denominação usada por: ABREU, Luciano Aronne, Op. Cit.
37
Ao lado de outras lideranças importantes, como João Neves da Fontoura, Maurício Cardoso, Lindolfo
Collor, Paim Filho e César Obino, entre outros.
38
As principais discordâncias políticas entre o grupo da “geração de 1907” e os “republicanos históricos” são
abordadas em: ABREU, Luciano Aronne, Op. Cit., p. 30-37 e 120-121.
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Estado. Houve conflitos, como as greves promovidas pelo movimento operário39 e a própria
Revolução de 23, promovida pela oposição ao regime borgista após uma série de conflitos
gerados pela crise econômica e política de então. As profundas mudanças que marcam a
passagem de um Brasil agrário para um país em processo de urbanização também são
sentidas no Rio Grande do Sul.
Em Porto Alegre, mais especificamente, é neste período que aparecem o
automóvel, a energia elétrica, o cinema, a imprensa calcada nos valores do jornalismo
moderno, um incremento significativo do comércio e da indústria e uma série de outros
fatores que marcam definitivamente uma grande transformação na cidade, cujo cerne é o
acelerado processo de urbanização, com suas modificações de ordem material e nos hábitos
e costumes da população. Como afirma a historiadora Sandra Jatahy Pesavento,
“Chega-se, assim, ao período da renovação e da
busca de uma modernidade urbana para a cidade de
Porto Alegre, que vem associada a profundas
modificações na estrutura econômico-produtiva do
País e às transformações político-institucionais que se
refletem na forma como os agentes urbanos e os
‘notáveis’ da comunidade local projetam esses novos
momentos para a cidade”.40

Acompanhando uma tendência nacional, a capital gaúcha vive intenso processo de
industrialização que, de acordo com Célia Ferraz de Souza e Dóris Maria Muller:

39

De acordo com Moacyr Flores, entre 1890 e 1913 foram organizadas 73 greves, culminando com a de 1917,
que durou 64 dias e praticamente paralisou o Rio Grande do Sul, “pois contou com o apoio dos empregados
da Carris e dos ferroviários. O bonde (carril) era o único meio de transporte urbano e o trem o principal meio
de transporte de cargas e passageiros para o interior do Estado”. FLORES, Moacyr, OPp. Cit., p. 172-173.
40
PESAVENTO, Sandra Jatahy. Memória Porto Alegre – espaços e vivências. Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, 1999, p. 99.
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“(...) não se deve (...) somente à existência de um
mercado consumidor relativamente amplo. Vem
juntar-se a ele o estrangulamento da importação de
produtos manufaturados durante as duas guerras
mundiais, que forçam a aceitação inicial do produto
nacional e proporcionam-lhe, assim, tempo para
firmar-se no conceito da população e (...) no mercado.
Observa-se em Porto Alegre a mesma tendência à
industrialização verificada em todo o País e também
no interior do Estado. (...) Porto Alegre sobrepõe-se às
demais cidades rio-grandenses pelo [seu] tamanho e
vigor (...). Assim como São Paulo se sobreporá em
nível nacional às demais cidades brasileiras, por ter
contado, na época de sua expansão industrial, com um
mercado consumidor consideravelmente maior que
qualquer outra cidade brasileira.
Comparada a outras cidades rio-grandenses ressalta
a diversificação da indústria instalada em Porto Alegre
que, além dos ramos tradicionais (...) conta com um
importante ramo, o metalúrgico”.41

Quanto ao crescimento populacional, só para se ter uma idéia, no final do século
XIX Porto Alegre contava com cerca de 73 mil habitantes, número que subiu para 130 mil,
em 1910, e 225 mil em 1920. Na década de 30, a capital gaúcha já possuía mais de 250 mil
habitantes.42 Em 1940, Porto Alegre contava com cerca de 275 mil habitantes.43 O Rio
Grande do Sul como um todo, que em 1890 possuía 850 mil habitantes distribuídos em 58
municípios, em 1940 contava com 3,32 milhões de habitantes vivendo em 88 municípios.44
De acordo com a historiadora Margareth Bakos, nas duas primeiras décadas do século XX
“a cidade torna-se atraente para movimentos migratórios face à multiplicação de suas
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MÜLLER, Dóris Maria e SOUZA, Célia Ferraz de. Porto Alegre e sua evolução urbana. Porto Alegre: Ed.
Universidade/UFRGS, 1997, p. 79-80.
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BAKOS, Margareth. Porto Alegre e seus eternos intendentes. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1996, p. 20, e
LIMA, Olympio de Azevedo. Recenseamento da população do município de Porto Alegre – 1921. Porto
Alegre: Officinas Graphicas da Livraria do Commercio, 1922, s/p.
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MÜLLER, Dória Maria e SOUZA, Célia Ferraz de, Op. Cit., p. 80.
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Idem.
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fábricas, casas de comércio e serviços relacionados com a educação e aparelhos do Estado,
que ali se encontram duplamente por ser a capital do Estado (...)”45.
É claro que as intempéries de uma cidade em processo de modernização urbana
também atingem a capital gaúcha, como bem aponta Sandra Jatahy Pesavento:

“A Porto Alegre das primeiras décadas do século
XX já continha em si o drama das grandes cidades da
época, sofrendo seus problemas locais: o trânsito de
pedestres, carroças, carros e bondes em sua área
central; os cuidados com o asseio público, com a
coleta de lixo e matérias fecais, a implantação de
sistemas de esgotos, de iluminação pública, de
abastecimento d’água.”46

Mais alguns dados importantes: em 1912, Porto Alegre contava com cerca de 154
fábricas e oficinas. Em 1923, já são 190 fábricas. Em 1927, o número de estabelecimentos
industriais salta para 621, empregando cerca de 8.700 operários. Seis anos depois, em 1933,
são 735 fábricas ocupando 8.900 operários, e, em 1937, o número de indústrias aumenta
para 1.082, empregando quase 15 mil operários47. Esses dados revelam um crescimento
econômico e populacional surpreendente, combinados com uma série de outros fatores que
analisaremos a seguir.
A energia elétrica, por exemplo, foi um fator de fundamental importância para o
processo de modernização urbana. Embora as experiências com energia elétrica na capital
tenham iniciado ainda no final do século XIX, limitadas a algumas casas de comércio, foi
no início do século XX que efetivamente a cidade passou a contar com essa tecnologia. O
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ano de 1908 é particularmente importante, pois marca a inauguração de duas usinas
elétricas, sendo a mais importante a Usina da Companhia Força e Luz. Estas duas usinas
passaram a fornecer energia para a iluminação pública do Centro e de vários “arrabaldes”,
além dos bondes elétricos e estabelecimentos comerciais e industriais. Isso possibilitou,
entre outras coisas, o incremento da vida urbana noturna, com um funcionamento mais
amplo dos teatros, cinemas e cafés e a intensificação dos horários das linhas de bonde do
centro para os arrabaldes. Essa facilidade nos meios de transporte permitia a uma
significativa parcela da população ir ao cinema ou ao teatro, por exemplo, e voltar para casa
de bonde, sem precisar se preocupar com outro tipo de condução entre o centro e os bairros.
Segundo Archymedes Fortini, em meados da década de 10 havia bondes que funcionavam
até tarde da noite (após os espetáculos de teatro e cinema, por exemplo) para as linhas do
Menino Deus, Escola de Guerra, Teresópolis, Glória, São João, Navegantes e
Independência.48
De acordo com o historiador Charles Monteiro, houve a partir daí “uma expansão
da vida pública, [sendo] os antigos saraus e a Sociedade Bailante substituídos pela vida
elegante (...) nos cafés (...), nas confeitarias (...) e nos cinemas (...)”.49 Importante lembrar
que a vida noturna da cidade não era restrita à elite da população. O cinema, por exemplo,
conforme pesquisa desenvolvida por mim anteriormente, “popularizou o cenário artísticocultural da cidade, sendo acessível a todas as camadas da população, tendo ampla
penetração em vários setores da sociedade a atraindo maiores parcelas de público até
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mesmo para locais tradicionalmente freqüentados pela elite, como o Teatro São Pedro”.50
Em 1909, o Jornal do Commercio assim se pronunciava sobre esta questão:

“(...) Na realidade o cinematógrafo é para a vida
intensa das populações laboriosas a distração mais
própria.
É essencialmente democrata, não exige apuros de
toilette, o operário, sem mesmo mudar a blusa de
trabalho, pode vê-lo e admirá-lo.
Instrui e deleita, sem nos roubar sequer o tempo
que se consagra ao repouso.
É numa palavra cômodo e barato.”51

A partir de 1928, como bem assinala o historiador Sérgio da Costa Franco, a
concessão dos serviços de eletricidade para o grupo norte-americano Bond and Share e
conseqüente construção de uma usina termoelétrica, localizada no início da rua dos
Andradas, “dobrou em pouco tempo a capacidade instalada, o que permitiu, durante alguns
anos, o desenvolvimento do sistema de iluminação e da rede de bondes e o desafogo das
indústrias”.52 A questão da iluminação ou da “luz” propriamente dita será um dos
elementos característicos importantes da obra de Telmo Vergara, tanto com relação ao
retrato literário do processo de modernização da cidade quanto no que diz respeito ao estilo
propriamente dito do autor, que praticamente “pinta” as suas cenas ao descrever
minuciosamente as personagens e situações, fazendo muitas vezes o que poderíamos
chamar de registro quase “fotográfico” da realidade.
No que se refere à política, as primeiras décadas do século XX são marcadas por
aquilo que Margareth Bakos denomina “fenômeno continuísta”53, desde 1897 até 1937,
50

STEYER, Fábio Augusto. Cinema, imprensa e sociedade em Porto Alegre (1896-1930)”. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2001, p. 133.
51
Jornal do Commercio, 16/06/1909, p. 08.
52
FRANCO, Sérgio da Costa, Op. cit., p. 150.
53
BAKOS, Margareth, Op. cit., p. 12.

46

com o amplo domínio do Partido Republicano Rio-Grandense (PRR) na administração
municipal, amparado pelos governos estaduais de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros,
do mesmo partido. Esse continuísmo na Intendência Municipal teria iniciado com a
indicação de José Montaury de Aguiar Leitão, por Júlio de Castilhos (1896), passando por
Otávio Rocha (1924), indicado por Borges de Medeiros, e, finalmente, Alberto Bins (1928),
todos ligados ao PRR.
Sob a inspiração do Positivismo de Auguste Comte, os intendentes do PRR
procuraram seguir uma política de continuidade administrativa, visando o progresso da
cidade em termos de redefinição urbanística, através de obras relacionadas a serviços
básicos como pavimentação, esgotos, iluminação pública e transportes, entre outros. Entre
essas melhorias podemos citar a implantação dos esgotos cloacais no perímetro Ramiro
Barcelos – Venâncio Aires – João Alfredo (José Montaury), a abertura de novas avenidas e
a ampliação das redes de esgoto, iluminação pública, abastecimento e tratamento de água
(Otávio Rocha, apontado por Sérgio da Costa Franco como o “grande reformador da
cidade”54), e o incremento da rede viária, inclusive nos bairros (Alberto Bins), concluído já
na década de 1930. Portanto, como afirma Charles Monteiro, “o PRR no poder, dentro dos
pressupostos da orientação positivista, pretendia prover os serviços públicos necessários ao
desenvolvimento (...)”.55 Como veremos mais adiante, todo esse processo de modernização
dos serviços públicos da cidade será fator relevante para a construção literária de Telmo
Vergara, especialmente no romance Estrada Perdida, em que a vida das personagens muda
na medida em que a própria cidade também se modifica.
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Outro fator extremamente importante no processo de modernização urbana foi o
incremento artístico e cultural da cidade, sendo o cinema um elemento de destaque, como já
apontamos anteriormente. As primeiras sessões de “cinematógrafo”56 na capital gaúcha
ocorreram em novembro de 1896, realizadas por ambulantes em salões, teatros, cafés e até
mesmo ao ar livre no centro da cidade e arredores. As primeiras salas de cinema
propriamente ditas, ou seja, exclusivamente para exibições cinematográficas, foram
inauguradas em 1908, a partir da abertura do Recreio Ideal. Durante as duas primeiras
décadas do século XX o cinema rapidamente se incorporou à vida cultural da cidade,
tornando-se quase que hegemônico diante das demais modalidades artísticas e provocando
uma séria crise na área teatral.57
Em 1918, por exemplo, a revista Mascara assinalava a decadência do teatro,
ressaltando o esvaziamento das salas da capital, numa nota com o sugestivo título “Palcos
sem vida...”:

“O velho São Pedro continua fechado, bocejando
de tédio, espreitando da sombra o momento sonhado
para a reconstrução das anteriores e magníficas
noitadas em que se via feericamente iluminado,
abrigando o quanto o nosso mundo elegante contém
de fino”.58
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O cinema, mesmo conquistando amplo espaço na vida sociocultural da população, era
mal visto por diversos intelectuais da época, como é o caso do poeta Eduardo Guimarães,
que assim se pronunciou no jornal A Federação, em 1920:

“ (...) o cinema, absorvente e corruptor, declina,
aborrece, cansa. (...) o teatro sem palavras (...) se faz
compreender sem nenhum esforço mental, pela
ignorância; (...) só pode irritar e prejudicar, pela
libertinagem de certas de suas concepções de arte, os
espíritos débeis e mal orientados.”59

Mesmo com todas essas críticas, o cinema cada vez mais fazia parte dos hábitos
artísticos e culturais e dos divertimentos da população, sendo um dos principais fenômenos
do processo de urbanização em andamento. Termos como “fazer fita” tornaram-se de uso
freqüente, inclusive nas seções policiais dos jornais da época, referindo-se a simulações de
suicídio.60 Na obra de Telmo Vergara este termo aparece com freqüência, sendo uma marca
daqueles tempos.
Também era muito comum a imitação das pessoas com relação às vestes das
“estrelas” de cinema, tanto os homens quanto as mulheres. Havia coleções de figurinhas
com fotos de artistas. Concursos eram realizados tendo como temática os filmes e artistas
do momento. Os filmes em série, exibidos durante várias semanas, em capítulos, tal como
os folhetins publicados nos jornais da época, também faziam sucesso. Todos esses
elementos aparecem nos livros de Telmo Vergara que analisaremos nos capítulos seguintes.
O cinema pode ser considerado, portanto, uma marca importante do processo de
urbanização por que passava a cidade. Ainda no campo cultural, cabe destacar a fundação
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da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas dos irmãos maristas (futura PUCRS), em
1931, e da Universidade de Porto Alegre (futura UFRGS), em 1934.
Outro fator importante para o processo de urbanização de Porto Alegre nas primeiras
décadas do século XX foi o transporte coletivo, além do automóvel, que aparece com vigor,
de acordo com Sérgio da Costa Franco, a partir dos anos 2061. O agito urbano da cidade,
com seus automóveis e bondes elétricos, também aparece na obra literária de Telmo
Vergara. Outro tema que o escritor aborda, de forma direta no caso de Estrada Perdida, é a
questão da Gripe Espanhola (ou “Hespanhola”, como se dizia na época) de 1918, uma
epidemia de ocorrência internacional que atingiu Porto Alegre de maneira fulminante,
provocando a morte de milhares de pessoas. Afinal, a urbanização também trouxe seus
males, especialmente devido ao fato de Porto Alegre ser uma cidade portuária. Entre os
meses de outubro e novembro daquele ano, período em que se alastrou a peste, os
estabelecimentos comerciais e de ensino ficaram fechados e até mesmo a imprensa foi
censurada pela Intendência Municipal para não provocar pânico na população. A cidade
parou. De acordo com Sérgio da Costa Franco, estando os próprios coveiros do cemitério
da Santa Casa de Misericórdia doentes ou falecidos, os governos estadual e municipal
foram obrigados a convocar alguns presos para trabalhar nos enterros.62 Em Estrada
Perdida, vários personagens morrem devido à Gripe Espanhola, elemento de extrema
importância para a construção literária de Telmo Vergara.63
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O desenvolvimento da imprensa porto-alegrense é outro fator que merece ser
destacado. Seguindo a classificação de Francisco Rüdiger64, que divide a história da
imprensa gaúcha em quatro fases, podemos perceber a relevância da imprensa como um
fenômeno próprio da urbanização e da modernização da cidade. A primeira fase da
imprensa gaúcha, chamada por Rüdiger de “Raízes do Jornalismo no Rio Grande do Sul”,
inicia em 1827, com a publicação do primeiro jornal gaúcho, o “Diário de Porto Alegre”,
órgão oficial do governo da província, vinculado ao Império. Os primeiros jornais gaúchos
eram essencialmente políticos, tendo origem nos conflitos que levaram à Revolução
Farroupilha (1835-1845). Eram verdadeiros panfletos políticos, tanto farroupilhas quanto
legalistas, feitos de forma amadorística por pessoas que muitas vezes chegavam a ser
verdadeiros mercenários, mudando de lado por dinheiro com relação à política. Os
equipamentos eram de segunda ou terceira mão, o que gerava jornais com qualidade gráfica
paupérrima e de curtíssima duração, especialmente devido aos conflitos políticos.
Ainda no século XIX, teria surgido, de acordo com Rüdiger, o “Jornalismo PolíticoPartidário”, fase em que houve uma maior profissionalização da imprensa gaúcha a partir
da íntima relação dos jornais com os principais partidos políticos da época. Aliás, os jornais
eram órgãos oficiais dos partidos. Este era o caso de “A Federação”, jornal oficial do
Partido Republicano Rio-Grandense (PRR), que chegou a ser o segundo mais importante do
Estado, atrás apenas do Correio do Povo; e “A Reforma”, periódico oficial do Partido
Liberal, chefiado por Silveira Martins. Segundo Rüdiger, “o jornalismo político-partidário
desenvolveu a concepção de que o papel dos jornais é essencialmente opinativo, visa
veicular organizadamente a doutrina e a opinião dos partidos na sociedade civil”.65
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No final do século XIX e primeiras décadas do século XX temos o surgimento de
dois outros modelos que, de acordo com Rüdiger, podem ser associados ao intenso
processo de modernização e urbanização por que passava o Estado naquele momento. O
“Jornalismo Literário Independente” marca a incorporação pela imprensa das novas
necessidades da “urbs” em construção, impulsionada pelo surgimento de um grupo de
intelectuais que se preocupavam com a cultura, as ciências e as humanidades. O jornalismo
passa a ser mais “informativo” e menos “opinativo”, tratando das notícias do dia-a-dia e
não apenas de política. As artes e espetáculos, a literatura, os esportes, as notas policiais, a
moda, entre outros, são assuntos que passam a fazer parte da rotina da imprensa gaúcha.
Fazem parte desse modelo os jornais “Gazetinha”, “O Independente”, “O Diário”, “Jornal
do Comércio” e “Gazeta do Povo”, entre outros, e as revistas “Mascara” e “Kodak”.
Outro modelo importante é o do “Jornalismo Informativo Moderno”, a partir do qual
os jornais e as revistas passam a ter uma organização empresarial, nos moldes capitalistas,
sendo o seu principal suporte a publicidade (que igualmente aparece no Estado, de uma
forma profissional, apenas nos anos 20 e 30) e os valores que regem o jornalismo moderno
até hoje (independência, objetividade, imparcialidade, informação em detrimento da
opinião). Para Rüdiger, esta fase pode ser considerada como o verdadeiro nascimento das
empresas jornalísticas e de um modelo em que “os jornais eram apenas veículos imparciais
de informações, responsáveis pelo registro nervoso dos dias em curso e a divulgação
profissional e verídica dos acontecimentos”66. Fazem parte deste modelo o Correio do Povo
(1895 até a atualidade), jornal gaúcho de maior circulação no período estudado, e a Revista
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do Globo (1929 – 1967). Telmo Vergara foi colaborador intenso destes periódicos entre as
décadas de 1930 e 1960.
Aliás, é importante destacar que o Correio do Povo e a Revista do Globo foram,
talvez, em se tratando de imprensa, os maiores incentivadores da literatura gaúcha no
período estudado. E a literatura produzida aqui no Rio Grande do Sul também é importante
fator para nosso processo de modernização, visto que está intimamente associada ao
crescimento do mundo urbano, registrando esta passagem do rural para a “urbs”, sofrendo
suas influências e também influenciando neste processo. A literatura gaúcha das primeiras
décadas do século XX está intimamente associada à imprensa, visto que grande parte dos
escritores também eram jornalistas ou colaboradores de nossos órgãos de imprensa. Uma
literatura que, como veremos a seguir, muitas vezes extrapolou o Estado, atingindo
inclusive o centro do País.
Mas antes de abordar a literatura gaúcha do período, faz-se necessária uma rápida
contextualização literária nacional para que se compreenda melhor os rumos que a literatura
brasileira daqueles tempos tomou especialmente a partir da Semana de 1922 e das
peculiaridades do movimento modernista que se seguiu a ela. Após a “febre” inicial de
manifestos e movimentos que pretendiam renovar a literatura nacional, muitas vezes de
uma forma um tanto radicalizada, os escritores brasileiros acabaram direcionando suas
obras para temáticas ligadas à realidade brasileira, tanto urbana quanto rural, e que em
grande parte das vezes estavam ligadas ao processo de superação do velho mundo agrário e
oligárquico em prol da construção de um mundo urbanizado e industrializado. Como afirma
Regina Zilberman,
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“Passados os anos mais ardentes do Modernismo
(...) a narrativa de 30 [dirige] a atenção para a
realidade brasileira do momento, desequilibrada e
desproporcional no que diz respeito à pirâmide social.
O fortalecimento de novas camadas na sociedade
revelou a condição atrasada e primitiva das antigas,
pobres ou ricas. Em vista disso, a narrativa encontrou
novos assuntos e renovou também os rumos da ficção
nacional”.67

Já em 1944 Manoelito D’Ornellas destacava que “a revolução estética e política de
1922 atingiu com seu estilete todos os campos da sociedade e da arte”68, quais sejam, a
música, a pintura, a arquitetura, o cinema e a literatura, entre outros. Com relação à
literatura, D’Ornellas afirmava o seguinte:

“A Semana de Arte Moderna em São Paulo abriu
arejados caminhos para uma literatura de
incontestáveis moldes nacionais. A ficção do nordeste,
do centro e do sul do País só depois focalizou aspectos
até então quase desconhecidos da vida nacional, os
costumes e problemas sociais e econômicos de todos
os nossos diferençados contingentes humanos.
(...)
E bastaria um olhar superficial em todas as nossas
manifestações de arte para se aferir o intenso benefício
que colhemos em 20 anos de reafirmações. Do Norte,
conhecemos mais a fundo a vida dos engenhos, o
drama das secas, a tragédia dos mocambos. Aí estão os
livros de José Lins do Rego, de Jorge Amado, de
Rachel de Queiroz, (...) de Graciliano Ramos (...) Do
sul, conhecemos uma nova forma de romance com
Erico Verissimo, Dionélio Machado, Athos
Damasceno Ferreira, De Sousa Júnior, Darcy
Azambuja, Cyro Martins, Telmo Vergara e Pedro
Wayne”.69
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Antes disso, em agosto de 1941, o escritor gaúcho Reynaldo Moura, em texto
publicado no Correio do Povo, sintetizava muito bem o sentimento de sua geração com
relação à literatura brasileira da época:

“Desde aquela novelinha já recuada no tempo, a
Biblioteca de José Américo, até os últimos romances
de Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Ciro
Martins, Amando Fontes, desde as primeiras
manifestações dessa literatura nova interessada nos
problemas e soluções nacionais, até os últimos
depoimentos ruidosos como essa Fronteira Agreste de
Ivan Pedro Martins, a ficção brasileira tem sido um
permanente exame dos mais diversos setores da vida
humana em seus grandes dramas regionais, e tem sido
esse agitar de verdades que até então jaziam obscuras
nos porões de nossa existência de povo, que vem
conseguindo formar uma consciência mais nítida das
nossas necessidades, uma visão política mais real
sobre os problemas fundamentais do Brasil”.70

E Reynaldo Moura vai além, afirmando que foram os escritores daquela geração que
deram ao povo uma “consciência da situação” nacional (aquela mesma que José
Hildebrando Dacanal chamou de “otimismo ingênuo” e “crítica panfletária”), desde o norte
até o sul do País:

70

MOURA, Reynaldo. Ficção e consciência nacional. In: LIMA, Elaine Azambuja de. Reynaldo Moura –
crônicas do Correio do Povo (1934-1944) – Vol. II, Tomo II. Dissertação de Mestrado defendida em 1996 no
Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS, p. 584. Originalmente publicado no Correio do Povo, em
20 de agosto de 1941.

55

“Esses (...) anos de literatura, desde 1930 até hoje,
constituem como que um renascimento do espírito
brasileiro, marcam a fase de interesse pelos temas
profundamente nacionais, fase que contém ainda o
aparecimento de valores novos, um grupo numeroso de
escritos, no norte, centro e sul do País, marcante pela
sua força, pelo seu apego artístico à realidade pelo
conhecimento sentido nos dramas e aspirações do
povo.
O resultado de todos os esforços literários dessa
fase aí está, no conhecimento que hoje possuímos dos
problemas das diversas regiões do país. Conhecemos o
nordeste, o centro, o sul pelo depoimento dos
ficcionistas, que é um depoimento (...) interessado
apenas na realidade como elemento de arte, como
força insubstituível de criação literária.
Esses escritores lançaram luz sobre essas realidades
ocultas. Trouxeram para o cenário das discussões mais
amplas esses problemas fundamentais do homem
brasileiro, como que deram à Nação consciência de
suas misérias”.71

O chamado “romance de 30” parece ter sido o que mais expressivamente permaneceu
nos anais da história da literatura brasileira daquela geração de autores, embora seu
conceito, como já afirmamos na Introdução, seja extremamente complicado e impreciso.
José Hildebrando Dacanal problematiza essas imprecisões de forma muito competente72,
mostrando que a geração de escritores que publicou a partir de 30 é muito heterogênea
tanto em termos de estilo quanto de temática e, citando Fausto, revela a incapacidade que
temos até hoje em definir conceitos na área científica, especialmente nas ciências humanas:
“Cinzenta, meu amigo, é toda a teoria e verde e dourada a árvore da vida”.73 Mesmo assim,
Dacanal seleciona alguns autores e títulos para analisar em sua obra, talvez não por acaso,
pois entre eles estão aqueles nomes mais conhecidos e divulgados da época, como
Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Erico Verissimo, Cyro Martins, Dyonélio Machado,
71
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Aureliano de Figueiredo Pinto, Jorge Amado e Ivan Pedro Martins. Mesmo citando no
início de seu livro outros autores que talvez também pudessem fazer parte do tal “romance
de 30”, devido às fragilidades do conceito e heterogeneidade da literatura brasileira de
então, o único “desconhecido” a ser contemplado com a análise de uma obra sua é Amando
Fontes, com Os Corumbas, e mesmo assim em apenas duas páginas – o menor texto do
livro. Outros autores como Cyro dos Anjos, Jorge de Lima, Lúcio Cardoso e Octávio de
Faria, entre outros, não foram contemplados. E Telmo Vergara? Será que não poderia ter
sido incluído nesta lista de “outros autores”, cuja literatura não se enquadra perfeitamente
naquilo que Fernando Gil denominou “romance de 30 típico”74, mas traz contribuições
temáticas e estilísticas bastante importantes para a literatura brasileira da época?
É neste ponto que o mesmo Fernando Gil traz uma contribuição importante aos
estudos de literatura brasileira com o seu conceito de “romance da urbanização”, ao qual
nos parece que a obra literária de Telmo Vergara se aproxima, tanto no romance quanto nos
contos.75 Embora não tenhamos a pretensão de desenvolver com mais profundidade os
aspectos relacionados a esse conceito, talvez seja conveniente comentar algumas questões a
respeito. Para Fernando Gil, o tal “romance da urbanização” seria:

73

DACANAL, José Hildebrando, Op. cit., p. 15.
Em: GIL, Fernando. O Romance da urbanização. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999, p. 43.
75
Embora Fernando Gil tenha tratado apenas de romances.
74

57

“ (...) um romance específico na ficção brasileira
que, gestado no interior do Modernismo brasileiro,
afasta-se de seu ideário dominante para narrar o
momento de transição do Brasil agrário, latifundiário e
patriarcal para um Brasil urbano, em vias de
industrialização (...). Por conseqüência, o personagem
do romance da urbanização ocupa uma posição
específica na literatura brasileira. O seu percurso já
configura o processo de desenraizamento e/ou
estranhamento diante da realidade. Atitude e
sentimento em face da vida que virão a ser
característicos dos contos e dos romances
contemporâneos dos anos 60, 70 e 80, com Rubem
Fonseca, Sérgio Santana, Murilo Rubião, João
Gilberto Noll, entre outros”.76

Os escritores do “romance de urbanização” representariam, portanto, um momento de
transição entre o passado rural e oligárquico e o presente em construção (com seu processo
de modernização urbana), mas sem cair no “otimismo ingênuo” e na “visão crítica e
panfletária” (os termos são de José Hildebrando Dacanal77) do “romance de 30 típico”. De
acordo com Gil, isso representaria uma espécie de “desideologização” do romance, na
medida em que a relação das personagens com o mundo
“(...) não é mais mediada por uma visão, um
conjunto de valores ou uma posição postos em xeque
em face da realidade. Há, no plano da construção
narrativa, como que uma suspensão da tensão
dramática, do conflito, pelo fato de não haver uma
forma de consciência social em choque com o mundo.
(...)
Contrariamente ao tradicional romance de 30, em
que uma consciência crítico-desencantada narra a
desintegração e o colapso de um determinado universo
social,
apontando
implicitamente
para
as
transformações que derivam dessa ordem social em
ruínas, no romance da urbanização não estão mais em
jogo o sentimento e a visão de mundo guiada e
normatizada por uma escala de valores a partir da qual
a personagem baliza a sua trajetória e experiência,
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58

conformando-se a ela ou com ela entrando em
choque”.78

Não seria essa idéia muito próxima da literatura de Telmo Vergara, em que o “social”
é abordado tendo em vista o “humano”, o “existencial”, que é o seu foco principal? A
valorização dos temas cotidianos (e não dos grandes fatos) não seria justamente essa
“ausência de consciência social” (ou quem sabe a consciência de que a “crítica panfletária”
e o “otimismo ingênuo” eram insuficientes para resolver qualquer coisa que fosse dos
problemas sociais), essa “suspensão da tensão dramática” de que nos fala Fernando Gil, e
que talvez anteciparia essa sensação de “estranhamento diante da realidade” tão presente na
literatura brasileira a partir dos anos 60 e 70? De qualquer maneira, o próprio Telmo
Vergara de certa forma assume essa idéia de que a literatura de sua geração está num
momento de transição entre o passado rural e oligárquico e a modernização urbana e
industrial, e que a ficção daqueles autores não é capaz de resolver as tensões sociais de seu
tempo. Disse ele, em confissão ao seu amigo Reynaldo Moura, no distante ano de 1936,
que
“A geração da atualidade, em contato com um
mundo que apenas amanhece para as grandes
possibilidades econômicas da novela e do romance,
tem uma dolorosa confissão a fazer. Por maiores que
sejam os sentimentos altruísticos no indivíduo ou na
sociedade, a posição ocupada hoje pela geração
literária do Brasil moderno não só permite como
provoca esta confissão dolorosa: a geração de hoje não
é mais que um degrau no tempo, onde os homens de
amanhã firmarão pé para subir. Nós somos apenas
degraus para os outros, e isto é que dói na gente, diziame há pouco tempo, numa palestra em seu gabinete,
Telmo Vergara, o cerebral de Figueira Velha”.79
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Voltando à literatura gaúcha, pode-se afirmar que, passada a fase inicial do
movimento modernista no Rio Grande do Sul, o grupo ou geração de escritores do qual
Telmo Vergara faz parte conseguiu lançar a literatura gaúcha a vôos mais altos,
especialmente pelas condições editoriais favoráveis que o Estado passou a ter a partir de um
determinado momento. O Rio Grande do Sul, assim como o restante do País, vivia
fortemente um processo de modernização urbana, o que viria a aparecer em nossa literatura
de uma forma mais intensa a partir da chamada “geração de 30”, da qual boa parte de
nossos escritores e intelectuais circulavam pelos corredores da Revista do Globo e do
Correio do Povo.
Mesmo que a representação literária do urbano, especialmente de Porto Alegre, tenha
sido intensificada apenas pelos escritores da chamada “geração de 30”, como Erico
Veríssimo, Dyonélio Machado e o próprio Telmo Vergara, entre outros, abrindo as portas
para uma compreensão do fenômeno urbano para autores mais recentes, como Moacyr
Scliar, Josué Guimarães, João Gilberto Noll e tantos outros, não se pode esquecer que eles
não foram os primeiros a utilizar temas referentes à cidade em suas obras literárias. Como
bem aponta Luís Augusto Fischer, a temática de cunho urbano tem suas raízes ainda no
século XIX, em autores como Auguste de Saint-Hilaire (os diários de sua viagem ao
Estado, em 1820, foram posteriormente publicados sob o título de Viagem ao Rio Grande
do Sul), Caldre e Fião (A Divina Pastora, de 1847), Apolinário Porto-Alegre (Pilungo, de
1874), Paulino Azurenha, Mário Tota e Souza Lobo (Estrychnina, de 1897). Além destes,
Fischer aponta alguns escritores que já no decorrer do século XX também teriam
contribuído para a elaboração de nossa ficção urbana, mas que hoje estão um tanto
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esquecidos, como é o caso de Zeferino Brasil (Juca, o Letrado, de 1900), De Sousa Júnior
(Castelo de Fantasmas, de 1927) e Ernani Fornari (O Homem que era 2, de 1935).80
A literatura de temática urbana aos poucos substituía o antigo interesse dos autores
pelos temas rurais.
Já em 1942 Reynaldo Moura detectava essa situação:
“Atualmente, o fenômeno literário que se observa
entre nós talvez possa ser definido como um
desenraizamento, uma deserção do pago (...)
(...)
Começamos aos poucos, já pelos meados da última
década, a sentir que nosso interesse pela literatura
gauchesca entrava numa fase de declínio, começava a
ser um interesse fatigado pela repetição daqueles
mesmos temas invariáveis.
(...)
Certamente o único motivo dessa lenta mudança na
atitude da inteligência rio-grandense não foi a
limitação dos assuntos. A vida se transformara em
torno dos homens e seus espíritos sentiam essa
mudança antes mesmo que seus olhos houvessem
percebido as mutações materiais, os novos aspectos do
mundo, habituados e iludidos pela transição que se
processava lentamente.
(...)
Começamos a amar o que o mundo moderno tem
de significativo (...).
(...)
Abandonamos o regionalismo e volvemos os olhos
para o drama e o esplendor das cidades. (...) E a ficção
entre nós tornou-se urbana
Sem dúvida, de vez em quando voltamos àquelas
páginas do passado que mais profundamente nos
tocaram. Voltamos a matar saudades de conhecidos
nossos ainda de ontem, regionalistas que conseguiram
fixar em páginas duradouras momentos significativos
do clima humano do Rio Grande. Mas essas páginas
80
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não se renovam porque os momentos que as
provocaram não acontecem mais.81

De acordo com Regina Zilberman, essa passagem da temática rural para a urbana se
dá em dois níveis:
“(...) a mudança dá-se de modo genérico na prosa
brasileira, como conseqüência, de um lado, do projeto
modernista que, empenhando-se na ‘atualização dac
consciência estética’, segundo escreve Mário de
Andrade, promove a incorporação do contemporâneo à
literatura; de outro, das modificações por que tinha
passado a sociedade nacional, em processo de
urbanização e industrialização, a cidade e a
composição social convertendo-se em tema a captar a
atenção dos autores”.82

Nesse processo em que a literatura não apenas faz parte de nossa modernização
urbana, mas em que nosso escritores atingem um status de modernização literária, a Editora
Globo teve um papel significativo.
A Revista do Globo, lançada em 1929 pela referida editora, passou a fazer par ao
Correio do Povo, sendo os dois os maiores divulgadores da literatura gaúcha de então,
publicando contos, novelas, ensaios, poemas e críticas dos principais nomes da
intelectualidade da época. Só para se ter uma idéia, desde os anos 30 até os anos 60 a
Revista do Globo publicou textos de Erico Verissimo, Viana Moog, Mário Quintana, Darcy
Azambuja, Cyro Martins, Roque Callage, Vargas Neto, Homero Prates, Manoelito de
Ornellas, Dante de Laytano, De Souza Júnior, Walter Spalding, Aurélio Porto, Augusto
Meyer, Athos Damasceno Ferreira, Olintho Sanmartin, Ernani Fornari, Reynaldo Moura,
Dyonélio Machado, Sérgio de Gouvêia, Emilio Kemp e Telmo Vergara, entre outros.
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Escritores fundamentais para a história da literatura gaúcha foram praticamente lançados
pela Revista do Globo, como é o caso de Mário Quintana e Erico Verissimo.
De acordo com Carlos Dante de Moraes, é a partir deste grupo de escritores que
praticamente “elabora-se a ficção rio-grandense”.83 Para o mesmo autor, é a partir deste
grupo de escritores, que girava em torno da Revista do Globo (e da editora Globo) e do
Correio do Povo, que o retrato urbano começa a se sobrepor ao retrato do mundo rural:

“Cada um desses escritores se aproxima de um
setor da realidade, buscando traduzi-lo na sua visão
pessoal. A paisagem que neles predomina já não é a
rural ou campesina dos regionalistas, mas a urbana,
com seus tipos e cenários. Mas a proporção de
objetividade e subjetividade que entram na trama ou na
estrutura de seus contos, novelas ou romances varia
com a singularidade de cada um.”84

A partir da década de 1930, além da publicação da Revista do Globo, a Editora
Globo intensifica a publicação de livros, não apenas de autores gaúchos, mas também de
escritores estrangeiros, tornando-se uma das principais casas editoriais brasileiras. De
acordo com a historiadora Elizabeth Torresini, entre 1931 e 1937 a Globo publicou 840
livros, sendo 213 de Literatura Estrangeira e 78 de Literatura Gaúcha. Entre 1938 e 1948,
foram 834 livros, sendo 325 de Literatura Estrangeira e 81 de Literatura Rio-Grandense.85
Um dos grandes impulsionadores da editora é Erico Verissimo, contratado para a
elaboração de novos projetos editoriais e um dos principais tradutores da empresa. Entre os
autores estrangeiros, destaque para Aldous Huxley, William Falkner, André Gide, Marcel
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Proust, Balzac, Edgar Allan Poe e Alexander Dumas, entre outros. Dos escritores gaúchos,
citamos Erico Verissimo, Viana Moog, Telmo Vergara, De Souza Júnior, Ernani Fornari e
Manoelito de Ornellas, entre outros.
Além da projeção nacional da própria editora, especialmente devido às traduções,
alguns escritores gaúchos passaram a ter repercussão nacional devido ao lançamento e
qualidade de suas obras. O caso de Erico Verissimo é singular, pois representa o ápice da
modernização literária do Rio Grande do Sul, atingindo não apenas o resto do País, mas
também o mercado internacional. O sucesso de Erico veio efetivamente a partir de Olhai os
Lírios do Campo, publicado em 1938. No final de 1939, o livro já estava em sua 7ª edição,
com mais de 27 mil exemplares vendidos, quando o normal, de acordo com a própria
editora, seria de 5 a 8 mil exemplares, com otimismo.86 Em 1946 já eram 11 edições, com
47 mil exemplares vendidos.87 De acordo com Elizabeth Torresini, até o início dos anos
2000 foram vendidos mais de 1 milhão e meio de exemplares do livro apenas no Brasil.88 E
esta obra foi apenas o início do sucesso de Erico. Muitas obras viriam mais adiante, até a
consagração definitiva com a trilogia de O Tempo e o Vento.
Mas Erico Verissimo não foi o único a obter consagração além das fronteiras do
Rio Grande do Sul. Viana Moog, Darcy Azambuja, Reynaldo Moura, Cyro Martins e o
próprio Telmo Vergara, entre vários outros, também tiveram ampla repercussão, claro que
numa escala menor que a de Erico89. Em 1939, Justino Martins, então diretor da Revista do
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Globo, chegava a falar em “ressurgimento da literatura no Rio Grande”, citando os autores
acima mencionados e destacando a ampla repercussão da obra de Erico Verissimo:
“Sejamos sinceros! Até pouco tempo, tínhamos (...)
a impressão de que no Rio Grande do Sul somente
havia ensaístas. Erico Verissimo e Dyonélio Machado
eram a desculpa, o descarte em defesa da ficção.
(...)
Com o aspecto erudito que sempre apresentam os
ensaios, fugiam completamente a popularidade,
permanecendo a nossa vida literária somente acordada
para o público por um ou outro ruído que faziam os
romances de Erico e os livros de contos de Telmo
Vergara.
(...) Erico Verissimo (...) Seus romances foram
arrastados uns pelos outros em edições contínuas, e
finalmente, com seu admirável ‘Olhai os Lírios do
Campo’, adjetivaram-no de ‘o melhor romancista do
Brasil’”.90

Importante destacar, do comentário de Justino Martins, a observação que ele faz
sobre os livros de contos de Telmo Vergara, único “ruído” de sucesso de público,
juntamente com as obras de Erico, antes do tal “ressurgimento”.
Em 1940, a Gazeta de São Paulo publica uma notícia sobre o mercado editorial do
Rio Grande do Sul em 1938. Destaca que em 1938 foram lançadas 307 obras, com um total
de 1. 196.400 exemplares vendidos. E conclui: “Indiscutivelmente, o Rio Grande do Sul é o
Estado mais culto do Brasil”.91 Gilberto Freyre, em artigo publicado na imprensa do centro
do país e republicado na Revista do Globo, afirma que há novos escritores gaúchos cuja
literatura pode ser considerada “vital”, atingindo o público do norte brasileiro. Entre eles,
com destaque, está Telmo Vergara:
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“É o público do norte ainda mais que o do sul que
se mostra encantado com os contos e os romances de
Telmo Vergara. Erico Verissimo é hoje o romancista
mais lido, mais admirado e mais louvado no norte do
Brasil. E tanto Athos Damasceno Ferreira como De
Souza Júnior, Vargas Netto, Dionélio Machado, Paulo
Corrêa Lopes, Moysés Vellinho, Carlos Dante de
Moraes, Reynaldo Moura, Darcy Azambuja, Dante de
Laytano, Manoelito de Ornellas têm leitores no norte;
alguns deles têm entusiasmos, devoções até.
(...)”92

O crítico gaúcho Osório Borba destaca o crescimento da Globo com relação às
editoras do centro do País:
“O Rio Grande do Sul o acompanha [acompanha
São Paulo] hoje com a Globo, que é uma organização
poderosíssima. Sem precisarem sair de seu Estado,
tornaram-se nomes nacionais difundidos pelos prelos
locais, Erico Verissimo com seus romances, Viana
Moog com seus ensaios, os contistas e romancistas
Telmo Vergara, Darcy Azambuja, Reynaldo Moura,
Dyonélio Machado, Athos Damasceno Ferreira, De
Souza Júnior.
(...)”93

Outro comentário interessante foi feito pelo jornalista carioca Waldemar
Cavalcanti, crítico da Folha Carioca:
“Os editores cariocas e paulistas precisam mesmo
cuidar de sua vida. Os José Olympio, os Martins não
devem perder de vista as manobras do imperialismo
gaúcho. O que a Livraria do Globo vem fazendo
ultimamente (...) é qualquer coisa de extraordinário.
Em 1943 (...) espalhou pelo Brasil inteiro muita
literatura. Os nossos editores que abram os olhos. Do
contrário, o imperialismo gaúcho acabará tomando
conta do mercado do livro.”94
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O crítico literário paulista Sousa Filho também ressaltou a intensidade da literatura
e do mercado editorial do Rio Grande do Sul no final dos anos 30 e início dos 40:

“Um dos fatos dignos de registro, para quem
acompanha o movimento literário do Brasil, é a
notável expansão das letras sul-riograndenses nestes
últimos anos. Antes de 1930, o Rio Grande do Sul era
um Estado cujas atividades literárias mal chegavam a
interessar os demais brasileiros, devido sobretudo aos
excessos de regionalismo e àquela literatura
centauriana que raiava com o incrível. Mas os seus
motivos inspiradores desapareceram, pois as lutas em
que se degladiavam os riograndenses já são coisa do
passado. Hoje, os escritores gaúchos, plenamente
integrados no ritmo da vida nacional, figuram entre os
mais apreciados do Brasil. Basta citar dois nomes:
Viana Moog, o escritor das elites, e Erico Verissimo, o
romancista das multidões.
(...)”95

Para Manoelito de Ornellas, a década de 1930 marcava uma nova fase na literatura
do Rio Grande do Sul:
“(...)
Depois de 1930, encerra-se o ciclo da poesia.
Começa o ciclo da ficção.
(...)
Pedro Wayne, Dionélio Machado, Telmo Vergara e
Ivan Pedro de Martins divulgaram diversos livros de
contos e romances.
(...)
Entre essa geração magnífica de poetas,
romancistas, oradores e ensaístas, afirma-se o prestígio
internacional de Erico Verissimo, o genial criador de
‘O Tempo e o Vento’”.96

Portanto, pelo que foi visto até aqui, o período em que Telmo Vergara publica as
obras que pretendemos analisar, além de ser marcado por uma intensa modernização urbana
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também denota uma crescente modernização literária, no sentido de que é a partir deste
momento, primeiras décadas do século XX, que o Rio Grande do Sul efetivamente vai ter
um mercado editorial consolidado, expandindo-se para o resto do Brasil, e revelando a
qualidade de seus escritores. A literatura passa a ser, portanto, não apenas um fator, entre
tantos outros, da modernização urbana. Passamos a ter modernização literária, ou seja,
mercado editorial e literatura de qualidade, atingindo amplas parcelas de público e crítica
em todo o Brasil. Como vimos, embora o ápice disso tudo tenha sido Erico Verissimo,
outros escritores também obtiveram destaque.
No próximo capítulo, veremos como é possível situar a “estrada perdida” de
Telmo Vergara nesse contexto.
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3. Telmo Vergara e sua “Estrada Perdida”

Telmo Dias de Castro Vergara nasceu em Porto Alegre, no dia 18 de outubro de
1909. Filho de Osvaldo Vergara e Isabel Dias de Castro Vergara, fez todos os seus estudos
na capital, bacharelando-se em Direito em 1931, pela Faculdade de Direito de Porto Alegre,
um dos mais importantes centros intelectuais da cidade e do Estado naquela época.
Também fez parte da primeira turma do curso superior de Administração e Finanças da
Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, fundada em 1931 pelos irmãos maristas, que
foi o embrião da PUCRS.
Além de escritor, atuou como advogado na capital, onde também trabalhou como
funcionário público estadual no Departamento das Municipalidades. Foi auditor do
Conselho Administrativo do Estado e do Conselho Superior de Polícia e auditor-chefe do
Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Polivalente, também era tenor, tendo participado
de diversas óperas apresentadas no Teatro São Pedro. Faleceu precocemente no dia 12 de
dezembro de 1967, aos 58 anos, vítima das conseqüências do mal de Parkinson, sendo
enterrado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. A notícia de seu
falecimento foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação da época,
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especialmente pelo Correio do Povo, do qual foi colaborador intenso e regular97. Em 1971,
durante a administração municipal de Telmo Thompson Flores, por iniciativa do vereador
Carlos Pessoa de Brum (MDB) o escritor virou nome de rua em Porto Alegre: localizada no
loteamento Intercap, no bairro Partenon, a rua Dr. Telmo Vergara homenageia o autor,
constando na placa denominativa os seguintes dizeres, abaixo do nome: “Jurista, Jornalista,
Poeta e Escritor Gaúcho”.
A carreira literária de Telmo Vergara começou bastante cedo. No final da década
de 1920 já publicava seus contos e poemas no Correio do Povo. Tinha, então, cerca de 20
anos. O primeiro livro apareceu em 1930. Trata-se de Na Platéia, uma coletânea de contos,
publicada pela Editora Globo, em que o autor relaciona o cotidiano da cidade e a
modernização urbana a temas da mitologia grega. No rol de personagens encontramos
desde um Ulisses moderno, que morre atropelado por um ônibus, até um poeta chamado
Homero Souza e um cidadão cujo nome é Jasão Argonauta Silveira. De acordo com a
epígrafe do livro, que justifica o título, “há um engano em que todos os homens incidem,
ou, ao menos, aparentam incidir. É que, quando vão ao teatro, assistir a uma comédia, não
sabem que não é no palco e sim na platéia, que se está representando".98 O que impressiona
neste livro é a erudição e a cultura geral do autor, entrecruzando o cotidiano com a cultura
greco-romana, a partir de um estilo bem pessoal de escrever que analisaremos mais adiante
com relação aos contos escolhidos como objeto de estudo deste trabalho. Detalhe: Telmo
tinha apenas 21 anos!
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Em seguida viria a novela O Moço Que Via Demais (1931), também publicada
pela Globo. Quando foi publicada, a Revista do Globo assim se pronunciou, incentivando a
promissora carreira do então jovem escritor:

“Telmo Vergara sabe escrever. Tem imaginação. E
uma ternura paternal e apaixonada para com suas
personagens – sentimento este indispensável a todo
escritor de ficção.
Em ‘O Moço Que Via Demais’, Telmo Vergara
revela grande desembaraço na narrativa, que é feita de
maneira sintética e interessante.
(...)
Telmo Vergara vai lutando, vai escrevendo, vai se
afirmando. Parece que tem como lema aquele conselho
de poeta: afirmar-se, mau grado todas as forças
adversas.
Tem diante dos olhos um caminho imenso a andar.
É moço. Está lançado na vida literária. Só pode
triunfar. E que assim seja!”99

Em 1932, aparece Uma Hora na Lua – Teatro Quase Possível, sua primeira
experiência com teatro que, de acordo com entrevista feita com seu neto, César Vergara
Martins Costa, chegou a ser representada no Teatro São Pedro. No entanto, uma leitura
atenta desta obra revela que ela, na verdade, parece mais uma reunião de contos do que uma
coletânea de possíveis cenas teatrais (são doze ao todo). Ou melhor: são contos disfarçados
de teatro, com uma “roupagem” de peça de teatro, com apresentação das personagens,
diálogos, descrição de cenas e ambientes, etc. Pistas para isso não faltam, a começar pelo
subtítulo da obra – “Teatro Quase Possível”. Além disso, há vários momentos em que o
narrador (em primeira pessoa), que inclusive se confunde com o autor da “peça” ou do
“livro”, põe ironicamente em dúvida esta classificação. Um exemplo: na descrição do
Quadro I de “Amor”, ele afirma: “É justamente na hora do almoço que esta peça (se me
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permitem essa classificação) é representada.”100 Além disso, em vários outros trechos ele
se dirige ao “leitor”, e não ao espectador: “O leitor fecha os olhos enquanto ela tira o
kimono” (p. 87 – diz ele, dirigindo-se ao leitor do texto); “quando o pano se ergue, ou
melhor, quando o leitor começa a ler, ouvem-se vozes lá fora” (p. 89); “vamos parar por
aqui, em atenção ao leitor” (p. 109).
A ironia, uma das marcas da primeira fase da carreira de Vergara, que também é
aspecto marcante em Na Platéia, é uma das características fundamentais da obra, em que a
modernização urbana também aparece bastante. Assim, temos um Papai Noel “de verdade”
que abandona seu estado de “pureza”, tira a barba e sai com uma moça, que o chama de
“Iracemo, o velho dos lábios de mel” (p. 86); um diabo que manda um sujeito recém
falecido para o “anjo que te carregue” (p. 105); e um Caronte (“fardado com roupas de
capitão de marinha mercante”) que não possui barco, mas um “bote-automóvel de 80
kh/hora”, segundo ele de acordo com o progresso dos tempos modernos de então (p. 103).
A ironia também aparece na referência à morte de Jonas: “uma câimbra o fizera ir morar no
ventre daquela outra baleia enorme e fria, que chamam de Eternidade” (p. 49). Além disso,
Telmo Vergara introduz na narrativa de suas “cenas teatrais” uma suposta intervenção do
próprio leitor do texto, que, “deixando de lado o livro e levando a mão ao queixo” (p. 49)
dirige-se a uma personagem para saber qual a “lição de moral” do apólogo da cena em
questão. No final da obra, o inusitado também aparece quando o “chapéu do autor”
(Vergara?), “de feltro cinzento, caminhando pela calçada com um par de pernas minúsculas
que lhe brotam das abas” (p. 111), discute com um crítico literário sobre a própria obra e
sobre algumas opiniões de Gustave Flaubert acerca da literatura. Uma obra rara, difícil de
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conseguir nas bibliotecas brasileiras, mas que merece ser lida e estudada pelas
características e situações mencionadas acima.
Em 1934, Vergara publica pela Globo a coletânea de contos Seu Paulo
Convalesce, livro em que aparece definitivamente uma de suas principais características
como escritor: o esvaziamento do enredo e o retrato do cotidiano, daqueles momentos
aparentemente sem importância, “vazios”, por assim dizer, mas que fazem parte de nossas
vidas todos os dias. Um cronista da Revista do Globo definiu muito bem esse retrato do
cotidiano feito por Vergara, ao afirmar, em 1934, com relação ao conto que dá título ao
livro (“Seu Paulo Convalesce”), que “o leitor chega à conclusão de que não aconteceu nada,
mas que o conto é bonito, que interessa, que prende”:

“’Seu Paulo Convalesce’, o primeiro conto do
volume, é de uma felicidade que surpreende.
Simplesmente isto: um cavaleiro sessentão que,
convalescendo duma doença prolongada, sai à rua pela
primeira vez num dia de sol. Nada de artifícios. Não há
o ardil do romanesco, a isca do enredo para envolver e
prender o leitor. Por assim dizer, o autor desafia o
tema. Desafia e vence. Seu Paulo caminha. Pensa.
Evoca. Cenas tristes. Cenas alegres. Pensamentos de
bondade. Às vezes, traiçoeira, uma idéia má; mas uma
idéia que é centelha, que se apaga tão depressa como
se acendeu. O conto termina, o leitor chega à
conclusão de que não aconteceu nada, mas que o conto
é bonito, que interessa, que prende.
(...)”101

Nessa mesma linha de opinião sobre Seu Paulo Convalesce, também é interessante
o comentário feito pelo amigo Erico Verissimo, que escreveu o seguinte na época do
lançamento do livro:
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“(...)
Com ‘Seu Paulo Convalesce’ a anedota perde todo
o prestígio. O que importa são os caracteres, os
retratos psicológicos, esses pequenos e deliciosos
cortes que se fazem na vida, sem preocupação de
princípio, auge e fim. Nos novos contos de Telmo
Vergara não é indispensável que aconteça alguma
coisa. É a vida pura e simples. As histórias do
quotidiano. Nada de exceções, de tipos tarados,
coincidências espantosas, crimes e aberrações.
Simplesmente a glorificação do remerrão da vida. A
crônica honesta do dia-a-dia. E como é infinitamente
mais difícil fazer um conto assim do que um conto à
velha maneira – com enredo, construidinho,
premeditadinho, medidinho, engraçadinho!
(...)”102

Os próximos livros foram a novela Figueira Velha (1935), dedicada ao amigo
Mário Quintana e publicada pela Schmidt Editora, do Rio de Janeiro; e Cadeiras na
Calçada (1936), coletânea de contos também marcada pelo intenso retrato do cotidiano
(interior e exterior) das personagens, publicada pela Editora José Olympio, do Rio de
Janeiro. Com este último livro veio a consagração: concorrendo com outros 81 escritores
brasileiros, Telmo Vergara recebeu o Prêmio Humberto de Campos, da Editora José
Olympio, principal prêmio de sua carreira literária. Este prêmio fez com que Telmo ficasse
conhecido em todo o País e sua obra passou a circular em praticamente todos os Estados
brasileiros.
Com relação a este prêmio há um erro que aparece com muita freqüência nas
poucas obras em que consta a biografia de Telmo Vergara ou naquelas em que o concurso é
citado103. É comum a informação de que a referida premiação foi promovida pela Academia
Brasileira de Letras, o que não é verdade. A partir de nossa pesquisa foi possível constatar
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que o Prêmio Humberto de Campos foi um concurso literário nacional promovido pela
editora carioca José Olympio, cujo vencedor – no caso, Telmo Vergara – teve seu livro
publicado pela referida editora. Isso explica o fato um tanto inusitado de Telmo Vergara
publicar um livro pela poderosa José Olympio, mesmo freqüentando o círculo de
intelectuais ligados à Livraria do Globo, que seria o caminho natural para a publicação de
suas obras – o que, aliás, aconteceu com muitas delas. O fato, portanto, é bastante simples:
Telmo Vergara venceu o concurso, concorrendo com outros 81 escritores das mais diversas
regiões do País, e teve seu livro Cadeiras na Calçada lançado pela editora carioca. O júri
era composto pelos escritores Arnaldo Tabaiá, Jorge Amado, Marques Rebelo, Prudente de
Moraes Neto e Peregrino Júnior, sendo que, além da publicação, Vergara ainda embolsou
3:000$000 (três contos de réis).
O Prêmio Humberto de Campos jamais foi promovido pela Academia Brasileira
de Letras, como bem atesta a nota do editor Fernando Sales, publicada nas orelhas de
Contos da Vida Breve (1966), do próprio Telmo Vergara:
“Quando o editor José Olympio instituiu, nos idos
de 1936, o ‘Prêmio Humberto de Campos’, destinado a
contos, oferecia uma grande oportunidade aos autores
novos: serem editados, por aquela prestigiosa editora,
após a conquista da láurea. Movimentaram-se os meios
literários, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul. A
inscrição de originais atingiu o significativo número de
82 candidatos. Escritores da província, sobretudo,
viram nessa iniciativa a chance de publicação de seus
trabalhos na metrópole. A comissão encarregada de
conceder o prêmio trabalhou meses. Revelou escritores
que, tempos depois, viriam a honrar a nossa literatura.
De há muito não se realizava certame daquela
natureza. José Olympio restaurava, no melhor estilo,
uma promoção incentivadora dos escritores novos,
revigorando os quadros da ficção brasileira. Coube o
prêmio a um escritor do Rio Grande do Sul (...) Telmo
Vergara. (...) Cadeiras na Calçada (...) viria dar-lhe
um decisivo lugar de relevo na moderna ficção
brasileira, confirmando os seus méritos de escritor.
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Críticos dos mais autorizados
aparecimento daquele seu livro.”104

saudaram

o

Além da nota de Fernando Sales, esta pequena, mas tão difundida incorreção fica
evidente quando se lê o texto “Um Pecadilho Surpreendente”, escrito por Rodrigues Till e
publicado em sua biografia de Dyonélio Machado editada em 1995 – Dyonélio Machado –
O Homem – A Obra (Rio de Janeiro: E.R.J. Edições, 1995, p. 129-130). Neste texto,
Rodrigues Till recorda o fato de que a realização do Grande Prêmio de Romance Machado
de Assis, de 1935, também erroneamente tem sido com freqüência atribuída à Academia
Brasileira de Letras, quando na verdade foi uma promoção da Companhia Editora
Nacional105. Além disso, o crítico Moysés Vellinho teria afirmado, em texto publicado em
1944, que o Grande Prêmio de Romance Machado de Assis teria sido uma promoção da
editora José Olympio. Mais um erro, que para Rodrigues Till tem uma explicação lógica:
“A bem da verdade, podemos acrescentar,
finalmente, que até houve motivo indireto para o
pequeno engano do mestre Moysés Vellinho. E isto
porque em 1936 foi precisamente a Livraria José
Olympio Editora que conferiu a um jovem escritor
gaúcho o primeiro lugar no ‘Grande Concurso de
Contos Humberto de Campos’. Quem embolsou
também três contos de réis foi Telmo Vergara, com
seu livro Cadeiras na Calçada, vencendo com
galhardia uma disputa de noventa originais
procedentes de diversos pontos do país!
Telmo Vergara também não era marinheiro de
primeira viagem, já tendo merecido o louvor da crítica
por outros livros, como Seu Paulo Convalesce e
Figueira Velha. Além de lhe conceder prêmio em
dinheiro, a ‘José Olympio’ editou o Cadeiras na
Calçada”106.
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O livro Cadeiras na Calçada recebeu comentários entusiasmados de algumas das
principais personalidades do meio intelectual e literário da época, como é o caso de José
Lins do Rêgo:
“O que há de mais lírico no cotidiano da vida é o de
que se serve Telmo Vergara para os seus contos. Não
sei se diga bem contos da esplêndida literatura do
jovem escritor gaúcho. Como Marques Rebelo,
Vergara é um poeta que se serve da vida sem tirar
grandes conclusões, ou melhor, que explora os
pequenos veios da existência humana. Os homens e as
mulheres de seus retratos e de suas crônicas não
anunciam tempestades, não se propõem a parar o sol.
Eles vivem, sofrem, amam com medo de que alguém
esteja olhando o seu caso. E no entanto a poesia que os
atos dessa gente exprimem é de tal natureza que
provoca a cumplicidade de todos nós. A força lírica
vale pela história, domina o anedótico, extravasa a
criação. Por isto Prudente de Morais Neto, que é o
grande crítico da geração, premiou ‘Cadeiras na
Calçada’. Foi que a narrativa de Telmo Vergara lhe
trouxe um depoimento da vida que era por demais
matéria humana, matéria humana bem expressa em
literatura. (...) O lírico Vergara, o amigo da gente
humilde, das pequenas dores, da vida que corre sem o
estrépito das quedas d’água, aparece cada vez mais
firme e senhor de si, com o caráter de sua
personalidade inalterável (...).”107

Quando ficou sabendo da premiação do amigo, Erico Verissimo escreveu: “(...)
Foi um páreo difícil. Havia lá contistas de fama. (...) Eu sabia que no Brasil não há meia
dúzia de contistas da força dele (...)”.108
Ainda sobre Telmo, Erico disse o seguinte:
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“O que importa é o escritor. O escritor que lutou,
errou, sofreu e finalmente nos dá três livros admiráveis
[‘Seu Paulo Convalesce’, ‘Figueira Velha’ e ‘Cadeiras
na Calçada’], conquistando para o seu nome um belo
lugar na literatura brasileira.
E eu sou testemunha de que Telmo Vergara fez isso
sem curvar a espinha, sem adular, sem cultivar a flor
virtuosíssima do elogio mútuo. Subiu também sem
espesinhar ninguém. Venceu, enfim, porque tem em
alto grau aquela qualidade dos heróis de Joseph
Conrad. A fidelidade. Fidelidade à ficção. Fidelidade à
arte.”109

Sobre a novela Figueira Velha, Erico Verissimo também destaca o retrato do
cotidiano e do interior das personagens como uma das características marcantes da obra de
Vergara:
“É a história dum veraneio. Perfeita ao dar-nos a
sensação de preguiça, de vida mole correndo como um
rio morno ao sol. De quando em quando uma paisagem
verde e fresca, o marulho da água correndo por entre
pedras na sombra azulada de árvores copadas. No meio
de tudo isso muita gente vivendo. Vivendo. O fato
dum escritor amontoar nomes de pessoas, idéias e
paisagens não quer dizer em absoluto que ele faz as
suas personagens viverem. Telmo Vergara consegue
isso. Com o mínimo de truques.
(...)
Temos a impressão de que gozamos também dum
veraneio. Interessamo-nos pelas criaturas do livro e no
fim não sabemos por quê, pois elas não cometem
crimes, não têm gestos heróicos, não desafiam as
estrelas, não citam Freud nem fazem revoluções.
Chegamos à conclusão de que elas nos atraem porque
são humanas.
(...)
‘Figueira Velha’ agrada. (...) se tem defeitos, são os
mesmos defeitos que a vida nos mostra.
(...)”110
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Essas observações de Erico Verissimo são muito importantes, pois revelam
algumas das principais características da obra de Vergara: suas personagens atraem não
pelos “truques de enredo”, racional e matematicamente construídos de forma a provocar
determinadas reações no leitor ou caracterizar caricaturalmente os tipos apresentados, nem
por seus “gestos heróicos” ou pelas idéias ou tipos sociais que representam; elas atraem
simplesmente porque “vivem”, porque são “humanas”, porque o seu cotidiano (como o
cotidiano de todos nós, leitores) é mostrado com toda a sua força, sua “preguiça” de “vida
mole”, sem nos conduzir a um ponto pré-determinado, sem nos induzir a determinadas
idéias ou situações. As personagens de Figueira Velha simplesmente “vivem” as pequenas
alegrias e tristezas do dia-a-dia, naquela concepção que comentamos anteriormente que
lembra o “semi-documentário” do cinema, em que a ficção parece querer se aproximar o
mais possível da realidade, do “tempo puro”, em que temos mais “perambulação” do que
“ação”.
Esse retrato do cotidiano é muitas vezes entremeado com a interioridade das
personagens, especialmente de Marcos, o protagonista da novela, sob cujo ponto de vista
vamos percorrendo a história (ou a falta dela, apenas o cotidiano) do veraneio de uma
família nos arredores de Porto Alegre, numa parte da cidade ainda semi-rural, que não
viveu o processo de modernização urbana do início do século XX. A mesmice do cotidiano
de Figueira Velha molda a vida de seus habitantes. Marcos, que é poeta, chega mesmo a
pensar num “Poema Pro Bocejo Quotidiano” - note-se, no trecho a seguir, o efeito do uso
das reticências e da repetição do termo “as mesmas” e suas variações, além da utilização da
1ª pessoa para ressaltar os pensamentos da personagem, num trecho narrado
predominantemente em 3ª pessoa:
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“Marcos vai descendo o declive da chácara. A
mesma parreira, as mesmas laranjeiras, as mesmas
vergamoteiras, as mesmas melancias, as mesmas roças
de milho, a mesma casa dos chacreiros, a mesma
janela de vidro, reverberando, a mesma sia Maria
Emilia, o mesmo seu Argemiro, o mesmo seu Vicente,
o mesmo poço branco (bem mesmo, mãe: está ficando
sujo e caiu um pedaço do reboco, aparecendo um
tijolo), os mesmos sabiás, as mesmas cigarras, o
mesmo sol forte, a mesma claridade triunfal.
Quotidiano... Os dias se arrastando, iguaizinhos, como
esses grandes batalhões de palco, cujos componentes
entram, saem, passam por detrás dos bastidores e de
novo aparecem à platéia... Mesma mesmice... Um
grande bocejo pairando sobre a chácara... O mesmo
poeta Marcos, a mesma cara ao espelho, de manhã,
antes do café. Santa Mesmice, tenha piedade do poeta
Marcos...
POEMA
PRO
BOCEJO
QUOTIDIANO...”111

O interessante é que apesar do foco principal ser o cotidiano e a interioridade das
personagens, especialmente de Marcos, a sociedade está toda lá retratada: o contraponto
entre Figueira Velha (o mundo ainda semi-rural da cidade) e a Porto Alegre em processo de
urbanização, as relações de apadrinhamento entre a família do Dr. Valdomiro e de siá
Maria Emilia, os negros e seus costumes, as festas populares, como a Festa do Divino, etc.
Como é de costume em diversos textos de Telmo Vergara, uma das formas de demarcar
bem as diferenças sociais em Figueira Velha é a tentativa de representação realista da
linguagem, que é diferenciada para os ricos e pobres, brancos e negros, o que também
acontece com relação à linguagem adulta e infantil. Isso também aparece em diversos
contos do autor e em Estrada Perdida, que analisaremos com mais profundidade nos
próximos capítulos.
Duas curiosidades sobre este livro: a primeira, que um de seus capítulos (o
décimo) é, na verdade, um dos contos incluídos em Seu Paulo Convalesce, de 1934,
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intitulado “Camilo e Seu Vicente”, texto marcado fortemente pela descrição da paisagem e
do cotidiano rural de Figueira Velha; a segunda, que a família Vergara realmente possuía
uma chácara no bairro Belém Velho, zona sul de Porto Alegre, onde está até hoje a tal
Figueira Velha e local em que Telmo passou muitos veraneios. A tal chácara está localizada
onde atualmente existe a rua Dr. Vergara (homenagem ao pai de Telmo), nas proximidades
do Hospital Parque Belém.
O livro seguinte de Telmo Vergara, mais uma coletânea de contos, intitulada 9
Histórias Tranqüilas, editado pela Globo, também teve bastante êxito em termos de crítica
e público. O retrato do cotidiano (o mundo urbano aparece bastante, principalmente o
cinema) e do interior das personagens mais uma vez são características marcantes. Nota-se
que Vergara cada vez mais vai firmando seu estilo como escritor. De acordo com o próprio
autor, quase todos os contos do livro foram escritos de um só fôlego: “Eu andava parado há
quase um ano. E de repente as personagens e as situações foram chegando, foram
reclamando o mundo exterior. Assim fui escrevendo todos os dias as minhas 10 ou mais
páginas, com pequenos intervalos entre um conto e outro”.112
Na época do lançamento do livro, Telmo Vergara revelou um pouco de seus
pensamentos acerca da ficção literária:

“O mistério da ficção é justamente este e é quase
um lugar comum repeti-lo: as personagens vivem vida
própria, independente da vontade do autor. Por isso, os
contos de ‘9 Histórias Tranqüilas’ foram escritos, na
sua quase totalidade, sem que o autor lhes conhecesse
o fim nem o entrecho, conhecendo unicamente a
personagem, assim mesmo como forma vaga e quase
apagada, a pedir consolidação e vida.”113
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Entrevista de Telmo Vergara à Revista do Globo, Livros em Andaimes, 16/04/1938, p. 35 e 52.
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Um aspecto interessante deste livro é que, na verdade, além dos contos, ele inclui
uma novela de quase cem páginas, intitulada “Romance da Ovelhinha”. Na época, Telmo
Vergara revelou um carinho especial pela personagem principal da novela, Lisa, a
“ovelhinha”, considerada a sua predileta entre todos os tipos do livro:
“Elisabeth, ou Lisa como lhe chamavam os íntimos,
ou ‘Ovelhinha’ como lhe chamavam as amigas ferinas
(...) é a minha personagem preferida. (...) a verdade é
que a história triste da moça quase feia, já beirando os
trinta, que teve uma enorme decepção com o seu
primeiro e grande amor e que agora se aferra,
terrivelmente, ao amor mentiroso de um rapazinho de
17 anos (...) me comove e me faz olhar a pobre
Elisabeth com uma imensa ternura de pai, que prefere
a filha feia e triste à filha alegre, bonita e irrequieta.”114

Um dado curioso a respeito do “Romance da Ovelhinha” é que Erico Verissimo
escreveu um texto para o Correio do Povo, em 06 de novembro de 1938 (ano da publicação
de Olhai os Lírios do Campo, seu primeiro grande sucesso editorial), intitulado “Carta de
um novelista, pedindo a mão de uma personagem” (p. 05), em que pedia a mão de Lisa em
casamento para seu personagem Amaro, de Clarissa. A resposta de Telmo Vergara foi
publicada no mesmo Correio do Povo, no dia 04 de janeiro de 1939 (p. 05), em que ele
concedia a mão de sua personagem.115 Ambos os textos (incluídos, na íntegra, nos anexos
ao final do trabalho), muito bem-humorados, revelam a amizade e intimidade existentes
entre os autores, o que também foi confirmado a partir da entrevista realizada com César
Vergara Martins Costa, neto de Telmo Vergara.
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Idem.
Idem.
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A bem-humorada e inusitada proposta de casamento foi relatada por: TORRESINI, Elizabeth Rochadel,
Op. cit. (2003), p. 96-97.
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Também é importante mencionar o conteúdo da entrevista que Erico concedeu ao
jornal literário “Dom Casmurro”, um dos mais importantes da época, na qual afirmava que
em 9 Histórias Tranqüilas há “alguns contos que por si só bastariam para consagrar um
escritor”.116
O próximo livro de Vergara foi Estrada Perdida (1939), sua primeira incursão no
romance, publicado pela José Olympio. Após o sucesso dos livros anteriores, a obra era
aguardada com ansiedade pela crítica e pelo público, como noticiou a Revista do Globo em
junho daquele ano: “Está sendo aguardado com grande interesse da parte dos leitores de
Telmo Vergara, que há pouco obteve uma brilhante vitória com a publicação de seu volume
de contos ‘9 Histórias Tranqüilas’”.117
Em julho do mesmo ano, algumas semanas após o lançamento do livro, a mesma
Revista do Globo, destacando a carreira literária de Telmo Vergara ao lado de outros
importantes escritores gaúchos que lançaram livros no mesmo ano, como Reynaldo Moura
(Noite de Chuva em Setembro), De Souza Júnior (Enquanto a Morte Não Vem), Cyro
Martins (Enquanto as Águas Correm) e Darcy Azambuja (A Prodigiosa Aventura), assim
se pronunciou sobre a repercussão do romance:
“ (...) Telmo Vergara, o vitorioso escritor
riograndense (...)
‘Estrada Perdida’, que é um romance de
extraordinário valor, vem obtendo as mais lisonjeiras
referências da crítica de todo o país. Telmo Vergara,
depois de se afirmar como um dos melhores contistas
brasileiros, surge-nos agora como um romancista de
largos recursos, atingindo desde logo um lugar de
vanguarda entre os escritores do gênero.
A partir do livro de contos ‘Cadeiras na Calçada’,
que lhe valeu a consagração definitiva, Telmo Vergara
vem obtendo uma sucessão magnífica de notáveis
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117

Apud Revista do Globo, Feira Livre, 30/07/1938, p. 23.
Revista do Globo, Feira Livre, 10/06/1939, p. 14.
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êxitos literários – sucessão que culmina agora com
esse maravilhoso romance (...).”118

Ainda em 1939, que Mário de Andrade apontava como o “grande ano do romance
nacional”119, o escritor considerado um dos grandes nomes da primeira geração do
modernismo brasileiro se dizia decepcionado com os escritores paulistas e destacava o
crescimento da literatura em outras regiões brasileiras:
“No meio da riqueza que nos assalta de todas as
grandes regiões da União, o Rio Grande do Sul, Minas,
o Distrito Federal, o Nordeste, me parece incontestável
que São Paulo está fazendo uma figura bastante
medíocre e que não condiz com a grandeza material e
cultural do seu lugar. Não é possível viver de louros e
dormir sobre glórias passadas quando se trata de um
fenômeno vivo, em pleno período de realização.
(...)
Porque esta me parece a verdade mais estimulante,
que convém afirmar. Os paulistas, que deram o
primeiro e principal brado de alarme na renovação das
artes nacionais, depois de generalizado o movimento
dessa renovação, se concentram outra vez na sua
bisonhice, digamos trabalhadeira. Diretores de
repartições públicas, criadores de sociedades
científicas, integrados nas atividades políticas,
puseram um bocado de parte o que, talvez, de mais útil
e por certo de mais permanente, de mais essencial, se
preserva na intelectualidade representativa de um povo
(...): a arte.
(...)
Que poderemos com efeito contrapor atualmente a
tão expressivas personalidades como Erico Verissimo,
Telmo Vergara, Ciro dos Anjos, Marques Rebelo,
Otávio de Faria, Jorge Amado, Graciliano Ramos,
Raquel de Queirós, Lins do Rego, Amando Fontes e
vários outros? O simples fato de serem os nossos
escritores, em suas repartições ou trabalhos, homens
úteis ao país, não satisfaz absolutamente. Pode
explicar a realidade, pode até justificar uma pobreza,
mas não a evita”120.
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Revista do Globo, Feira Livre, 22/07/1939, p. 10-11.
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O interessante deste texto de Mário de Andrade é que ele coloca Telmo Vergara
dentro do cânone da literatura brasileira, ao lado de escritores do porte de Graciliano
Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Erico Verissimo, entre
outros. Como pode acabar no esquecimento um escritor que chegou a ser alçado por Mário
de Andrade a patamares tão altos, colocado lado a lado com escritores de tal porte? Será
que suas qualidades literárias sucumbiram ao tempo?
Acreditamos que a resposta é não. E o romance Estrada Perdida é uma prova de
que as qualidades literárias do autor permanecem vigorosas até a atualidade. A nosso ver,
ele parece marcar o auge da carreira literária de Telmo Vergara, apresentando sua
maturidade como escritor e a afirmação de suas características como autor, como
analisaremos mais adiante quando da abordagem específica do livro.
A partir da década de 40, Telmo parece, aos poucos, diminuir sua produção
literária, ao menos através de livros, visto que continuou como regular colaborador da
“Revista do Globo”, da revista “Província de São Pedro”121 e do “Correio do Povo”, além
de textos publicados em periódicos de várias partes do País. Talvez isso se explique pela
outra atuação profissional que desempenhava como funcionário público e advogado.
Muitos intelectuais gaúchos mais ou menos da mesma época acabaram diminuindo sua
produção editorial122 devido a cargos administrativos e burocráticos, como Augusto Meyer
(que foi para o Rio de Janeiro e se tornou diretor do Instituto Nacional do Livro) e Viana
Moog, que acabou ficando mais conhecido por sua atuação como jornalista.
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Nesta revista, Telmo publicou pelo menos dois textos marcantes: um ensaio sobre a obra de Mário de
Andrade (edição de 06/1945, p. 151-152), que teve ampla repercussão em nível nacional, de acordo com
ASSIS BRASIL, Luis Antonio de, MOREIRA, Maria Eunice, e ZILBERMAN, Regina. Pequeno dicionário
da literatura do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Novo Século, 1999, p. 179; e um conto intitulado “Esse
Repentino Desajuste” (edição de 03/1947, p. 83-89), quase uma síntese de suas características como escritor.
Ambos os textos foram incluídos, na íntegra, nos anexos ao final do trabalho.
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Em 1940 Vergara lançou, pela editora Guaíra, de Curitiba, Histórias do Irmão Sol,
mais uma coletânea de contos, muitos deles já publicados anteriormente pela imprensa
local. No ano seguinte, ele chega a ser apresentado como um dos autores mais importantes
do cenário literário brasileiro da época.123 Em 1943, o crítico Álvaro Lins escreveu o
seguinte a respeito de seus contos:
“O que logo se observa é sua capacidade técnica, o
seu conhecimento da arte do conto. O sr. Telmo
Vergara não se atirou à literatura como quem deseja
realizar uma brincadeira para si mesmo e para os
outros, mas procurou, ao contrário, o sentimento e
conhecimento da sua arte (...). Agrada-me assim, em
primeiro lugar, o esforço com que procura oferecer o
melhor de si mesmo, a constância do seu trabalho e da
sua técnica. Daí a boa construção dos seus contos, pois
consegue expor e movimentar com segurança todos os
elementos ao seu alcance. Não se dirá de nenhum deles
que seja uma improvisação ou um arremedo (...).”124

O intervalo entre seus livros começa a se estender, e apenas em 1946 ele publica o
romance A Lua nos Espera Sempre... (História de Beira-Mar), novamente pela José
Olympio. Nota publicada pela Revista do Globo revela que o livro já estava praticamente
pronto em 1942; demorou, portanto, quatro anos para ser lançado:

“Telmo Vergara é um dos poucos escritores
brasileiros que mantém uma ativa produção literária,
seja em colaboração para revistas e jornais, seja em
livros. No ano passado ele nos deu ‘Histórias do Irmão
Sol’, um excelente volume de contos (...). Agora ele
tem terminado o seu segundo romance, cujo título
ainda oscila entre ‘Grambí’ – o nome de um vapor
encalhado -, ‘O Vento Sopra’ e ‘O Vento Sopra Onde
Quer’.
122

Embora, na maioria dos casos, mantivessem uma produção jornalística equivalente, como é o caso de
Augusto Meyer.
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Revista do Globo, Escritores e Livros, 1º/09/1941, p. 16.
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LINS, Álvaro. Contos. In: Jornal de Crítica, 2ª série. Rio de Janeiro: 1943, p. 159 apud AGUIAR, Thereza
da Silva e GOMES, Celuta Moreira, Op. cit., p. 167.
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Trata-se de uma história de ambiente praieiro, com
mar, passeios ao farol nas noites de luar, uma carcaça
de navio abandonado, um pequeno circo para cujas
funções os espectadores levam cadeiras. A ação se
passa em 1920, sendo descritos os costumes da época.
Pela primeira vez, Telmo explora a psicologia do
adolescente. E também há amor nesse romance – amor
que se mescla com a tragédia vaga e oca dos destinos
truncados. Dois adolescentes ginasianos, uma tia
amorosa, uma noiva coquete, um tanto amoral, um
barbeiro bêbado – eis os elementos humanos com que
lida Telmo Vergara no seu novo romance.”125

Apesar das opções de títulos serem totalmente diferentes daquele que efetivamente
foi dado à obra, basta ler o romance e comparar as informações fornecidas pela nota da
Revista do Globo para perceber que se trata do mesmo livro.
Segundo entrevista realizada com o neto do autor, César Vergara Martins Costa, o
ambiente que inspirou Telmo Vergara a escrever o livro foi a praia de Cidreira, no Litoral
Norte do Estado, onde passou muitas temporadas de verão. O próprio Telmo afirma, no
prefácio do livro, tratar-se de uma “estação balnear imaginária feita de várias estações
verdadeiras”. Este romance mostra a história de Heitor, um adolescente que se apaixona por
uma moça mais velha, Cecília, já comprometida em noivado com um oficial de cavalaria,
tendo como cenário a imaginária praia de Capororoca, onde se desenrola toda a narrativa.
Há algumas situações e personagens muito semelhantes ao romance Estrada Perdida,
especialmente na caracterização de algumas figuras - é o caso de Heitor e Cecília, que
lembram muito Luís e Lígia e seu amor praticamente impossível; e de Leopoldo, o barbeiro
bêbado e desiludido no amor, que poderia ser comparado com Marciano, o jóquei
fracassado e cuidador de cavalos do romance de 1939.
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Revista do Globo, Escritores e Livros, 06/06/1942, p. 16.
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O intervalo de lançamentos editoriais se alonga ainda mais, e o próximo livro de
Vergara sai apenas em 1956. Trata-se do livro de contos Vigília de Quarentão, no qual
Vergara dá forma literária às suas memórias e recordações, a partir do retrato psicológico e
interior de um “quarentão”. Os índices de modernização urbana de diferentes épocas da
história da cidade, que sempre aparecem nas obras de Vergara, mais uma vez estão
presentes, além do contraponto entre passado e presente e velhice e mocidade, e do retrato
do cotidiano e do interior das personagens. Este é o único livro de Vergara que ainda pode
ser encontrado em sebos de Porto Alegre126, apesar da enorme importância e repercussão
que o escritor teve não apenas no cenário gaúcho, mas no cenário nacional, especialmente
nas décadas de 30 e 40.
Vigília de Quarentão, narrado em 1ª pessoa, é, assim como Uma Hora na Lua,
uma obra em que Vergara parece justapor gêneros literários. Crônica, conto e memórias
têm seus limites ultrapassados neste livro, aproximando-se e interpondo-se, como bem é
apontado nas próprias “orelhas” da obra:
“Apresentados, assim, não por uma personagem
inventada, mas pelo autor-participante, que desse
modo nos comunica a sua indisfarçável ‘aventura’
pessoal, os dezenove trabalhos que compõem o livro,
entretanto, não se restringem ao aspecto memorialista.
Transcendem, mesmo, esse caráter, ultrapassando
também o âmbito da simples crônica.
É que, tendo transfigurado ou desfigurado a sua
experiência, o autor fez ficção, não só quanto à sua
participação pessoal no livro, como, ainda, quanto a
situações ou episódios. ‘Vigília de Quarentão’, pois,
ultrapassando a memória e a crônica, mas, ainda assim,
não atingindo de todo o terreno do conto, é, não
obstante, um livro de ficção.”127
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A partir de pesquisas feitas nas lojas de livros usados da capital gaúcha entre março de 2003 e abril de
2006.
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VERGARA, Telmo. Vigília de Quarentão. Porto Alegre: Globo, 1956, orelhas.
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Esse tipo de procedimento literário, em que os gêneros se confundem, é um
elemento que precisa ser levado em consideração quando pretendemos compreender o
porquê do sumiço de Telmo Vergara na história da literatura brasileira, sua não inclusão no
cânone e/ou em determinadas escolas literárias ou visões classificatórias da obra de nossos
escritores, apesar da repercussão até mesmo nacional que o autor alcançou.
Antes de seu falecimento, em 1967, Vergara ainda publicou Contos da Vida Breve
(editora O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, em 1966), uma coletânea de textos publicados
originalmente na imprensa entre 1934 e 1963, muitos deles editados em seus livros
anteriores. Deixou inacabado mais um livro de contos, intitulado provisoriamente como
Nascimento de um Avô128. No ano de sua morte, o crítico piauiense Francisco de Assis
Almeida Brasil (que assina apenas Assis Brasil) assim se pronunciou sobre sua
contribuição à história da literatura brasileira:
“Telmo Vergara teve a missão histórica de quebrar
a tradição do conto brasileiro em curso, passando o
enfoque da narrativa do exterior, objetiva, para o
interior, subjetiva, o que a escritora inglesa Katherine
Mansfield só havia experimentado para a revalorização
dos personagens.
Outra boa contribuição de Telmo Vergara para a
ficção nacional foi também a revalorização da
linguagem literária. Ele ousa, naquelas alturas de 1934
e 36, usar o coloquial, dando assim um toque já bem
brasileiro às suas narrativas (...).”129

Estas observações de Assis Brasil (a questão da coloquialidade e do enfoque a
partir da interioridade das personagens) serão retomadas mais adiante, quando da análise
específica das obras de Vergara, pois nos parecem de fundamental importância para que se
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Referência ao nascimento de seu primeiro neto.
ASSIS BRASIL. Sem título. In: Jornal de Letras, abril de 1967, p. 03 apud AGUIAR, Thereza da Silva e
GOMES, Celuta Moreira, Op. cit., p. 167.
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perceba que a sua contribuição para a história da literatura brasileira é muito maior do que a
posição secundária a que foi relegado na atualidade.
Fazendo uma espécie de corte transversal em toda a obra literária de Telmo
Vergara, podemos perceber algumas características fundamentais que permeiam todos os
livros, e que analisaremos nos dois próximos capítulos nos casos específicos de seus contos
(dos livros Na Platéia, Seu Paulo Convalesce, 9 Histórias Tranqüilas e Cadeiras na
Calçada) e de um romance (Estrada Perdida).
Em sua “Carta a Telmo Vergara”, publicada no livro de ensaios Vozes de Ariel, de
1939, o escritor e crítico gaúcho Manoelito de Ornellas dá algumas pistas sobre a
singularidade da obra de Vergara. Neste livro130, festejadíssimo pela crítica da época131,
Ornellas, que nele pretende traçar o panorama literário do período através de ensaios sobre
seis de nossos mais importantes escritores132, afirma, entre outras coisas, que Vergara
“nascera para a plasmagem de figuras com nervos e sangue, para a submersão total nos
pélagos da psicologia humana”133 (retrato psicológico das personagens); além disso, afirma,
dirigindo-se ao próprio Telmo, que “entre os fatos mais simples (...) você descobre relações
130

Ao analisar “Vozes de Ariel” e alguns outros livros de crítica da mesma época, Mário de Andrade refere-se
aos “elementos, processos e cacoetes” que fazem de Telmo Vergara, Erico Verissimo, José Lins do Rego e
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ANDRADE, Mário de. A fábrica dos fantasmas. In: ANDRADE, Mário de. Vida Literária. São Paulo:
EDUSP, 1993, p. 72. Publicado originalmente no Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, em 02 de julho de
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Reynaldo Moura e Paulo Corrêa Lopes.
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curiosas e sutis. É sua faculdade de observação minuciosa que acompanha a atitude
plástica, essa faculdade que parece consistir meramente em saber dizer o que está à vista de
todos e que, no entanto, é muito mais funda como enraizada que está nas profundezas da
sensibilidade”134 (retrato do cotidiano)
Como afirmamos anteriormente, o retrato do cotidiano e o retrato psicológico das
personagens são marcas fundamentais da literatura de Telmo Vergara, relacionados muitas
vezes com a questão da modernização urbana. Os processos ligados a essa modernização
são temática presente de forma intensa em toda a obra do autor. A modernização é vista
pelo escritor como algo inevitável, mas sempre há espaço para a nostalgia de uma cidade
que já não existe mais, sendo esta outra característica essencial de sua obra. Esse caráter
“flutuante” entre o mundo rural e a cidade em processo de modernização urbana e entre o
passado e o presente é que aproxima a obra literária de Telmo Vergara ao conceito de
“romance da urbanização”, de Fernando Gil, a que nos referimos no capítulo anterior. Só
para citar um exemplo (outros serão dados na análise específica dos livros, mais adiante) de
uma obra que não será aqui analisada em seus detalhes, em A Lua Nos Espera Sempre, essa
nostalgia, essa busca interior pelo passado que não volta mais aparece já no prefácio, em
que Telmo afirma o seguinte:
“O autor reconhece que, se esta história, toda ela
passada à beira-mar, numa estação balnear imaginária
feita de várias estações verdadeiras – se desenvolvesse
no momento presente, haveria muitos recursos
interessantes de que ele poderia valer-se, como, por
exemplo, os maiôs curtíssimos e coloridos.
Esses detalhes, na verdade, de certo ponto de vista,
são bem mais atraentes do que os encorpados
‘macacões’ das banhistas do ano de 1920, que
aparecem neste livro.
133
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Não obstante, o autor preferiu situar a história nesse
tempo já legendário.
Por quê?
Não o sabe com certeza. Talvez por este motivo de
ordem pessoal: si preferisse o momento presente, não
poderia evocar os lampiões de acetileno da sua
infância perdida...”135

Essa idéia de “infância perdida” é muito importante. O que estamos querendo
dizer é que, além de pura e simplesmente descrever os indícios de modernização urbana (o
que muitas vezes é o recurso utilizado por Telmo para o tal retrato do cotidiano), o autor
também faz uso desses elementos para evocar nostalgicamente uma cidade que não existe
mais, descrevendo, através desse mecanismo, o interior de suas personagens, marcadas por
essas mudanças (o tal retrato psicológico ou, como diz Ornellas, a “submersão total nos
pélagos da psicologia humana”). As mudanças existenciais da vida de suas personagens se
fundem com as modificações na cidade advindas da modernidade. E se elas são inevitáveis,
são vistas com nostalgia.
E aí voltamos à idéia de “estrada perdida”. Não é possível retornar àquelas
situações que já vivemos. Assim como também não é possível voltar a uma cidade que foi
transformada pela modernização e que já não existe mais. Temos aqui uma fusão entre
modernização urbana, retrato do cotidiano e retrato psicológico das personagens. A
modernização da cidade aparece como um artifício para retratar o mundo interior das
personagens, de sua “estrada perdida”, com todas as suas lembranças boas e ruins; e essa
“estrada perdida” é justamente a vivência humana, o dia-a-dia, o cotidiano, aquilo que é
fugidio, que passa e que não é possível recuperar ou voltar atrás. E que talvez represente o
que de mais importante temos na vida.
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Esse sentimento do “inestancável defluir do tempo e sua absoluta
impossibilidade de recobro”136 aparece em toda a obra do autor e é talvez sua marca mais
fundamental. É assim que o poeta Marcos, no final de Figueira Velha, assolado pelo
fracasso material e existencial de sua vida adulta, planeja “fugir” do baile de carnaval do
Clube Figueira-Velhense em direção à sua “infância perdida” na estância do Tio Bernardo,
mesmo que essa fuga seja impossível:
“A estância... Lá também há um pedaço da sua
meninice, lá também há um pedaço da sua infância, lá
também há uma porção de Marcos, guri, de calças
curtas, detrás dos troncos das árvores, saltando para o
caminho e gritando: - ‘Olá, eu!’... Marcos fará como
um preso, que arrombou a porta da prisão, atravessou
o corredor e entrou para outra cela, convencidíssimo
de que está fugindo”137.

Também é a partir desta perspectiva que o próprio Vergara, ao assumir-se como
narrador-autor em 1ª pessoa de Vigília de Quarentão, compara o “menino distante” que foi
com o “menino atual”, quando relembra sua infância ficcionalizando uma situação em que
busca os filhos na escola. Para ele, o contato com a juventude revigora e os adultos são
como árvores a abrigar “Pardais e Pardocas” (crianças e adolescentes), título do texto em
questão:
“Logo depois, vem-me à memória a chegada ao
pensionato daquele outro menino, daquele rapazelho
que já fui eu um dia e cuja forma física conheço não de
gravuras, de desenhos de romancista-pintor, nem pela
remembrança dos espelhos perdidos, mas (ai de mim!)
de velhas fotografias, já desbotadas pelo tempo.
(...)
Não é que eu ache engraçada a discussão das
futuras professorinhas. É que acabo de descobrir a
razão porque se afastou, de repente, sem aviso, a
135
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depressão que me assaltara desde o devaneio de há
pouco, e que, por certo, com aquela história de
menino-distante e menino-atual, era causada pela
sensação da perda irremediável do tempo [grifo
nosso].
É verdade que a infância e a adolescência, com a
sua falta de preocupações, com a sua alegria constante,
não se recobram. Não obstante, esse contato diário,
essa aproximação, ainda que por breves minutos, ainda
que com a só duração de uma simples viagem urbana
de automóvel, reconforta e revigora o desenxabido
homem maduro. Esse alarido, esses risos...
E, enquanto isso sucede (valha-me o consolo!), o
homem maduro é como uma árvore, uma árvore
carregada de pássaros. A sua alegria, neste efêmero
instante, mansa alegria, deve ser a mesma que sentem
as árvores, quando abrigam os pardais e as
pardocas.”138

Além do comentário crítico de Manoelito de Ornellas, citado anteriormente,
gostaríamos de fazer referência a algumas opiniões contemporâneas sobre a obra do autor.
Entre os poucos autores que na atualidade fizeram referências críticas à obra de
Telmo Vergara gostaríamos de destacar os comentários de Luís Augusto Fischer, Regina
Zilberman e Gilda Neves da Silva Bittencourt. De acordo com Fischer, analisando os
escritores da “geração de Erico Verissimo”,
“ (...) vários são os romancistas do período a
apresentar um padrão elevado de literatura, ainda que
não cheguem às maiores alturas possíveis em sua
geração. Foi o caso de Telmo Vergara (1909-1967),
observador da vida urbana como Reynaldo Moura
(1900-1965), um narrador interessado menos na vida
externa do que na psicologia e na alma de personagens
atormentados, ambos donos de textos de
personalidade, cuja leitura ainda hoje soa bem. Em
nível menos importante aos olhos de hoje, há todo um
grupo de escritores, alguns já citados atrás: Athos
Damasceno Ferreira, Ernani Fornari, De Sousa Júnior,
Martim Gomes, Othelo Rosa.”139
138
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Fischer também menciona o escritor na coletânea de ensaios Para fazer
diferença, quando, ao tratar dos escritores da geração de Erico Verissimo, coloca Vergara
ao lado de Reynaldo Moura, Dyonélio Machado, De Sousa Júnior e Athos Damasceno,
autores, segundo ele, ocupados “com a matéria urbana que a Porto Alegre de então
proporcionava e impunha”140. Em sua biografia de Mário Quintana (Mário Quintana - uma
vida para a poesia), escrita em parceria com o irmão Sérgio Luís Fischer, ele, ao comentar
o momento literário gaúcho e brasileiro do final dos anos 40, lamenta o esquecimento a que
Vergara foi relegado nos dias atuais: “Ao sul, Erico Verissimo, que em 1949 começaria a
publicar sua obra-prima, O tempo e o vento; ao lado dele, Dyonélio Machado, Cyro Martins
e vários outros que hoje não têm leitura regular, lamentavelmente, como Telmo Vergara,
Reynaldo Moura, De Sousa Júnior”141.
Regina Zilberman afirma que nos contos de Vergara é possível visualizar o
“cotidiano da classe média porto-alegrense”, e que eles “não parecem ter em vista a
concretização de uma literatura de orientação social, senão que apresentam as pequenas
frustrações individuais”; a autora fala em “pequenas cenas, como batizados de arrabalde,
casamentos, visitas”, cenas estas que “motivam a narrativa”, sendo elas, juntamente com
suas “conseqüências interiores”, que “extravasam, segundo uma focalização melancólica,
as decepções íntimas e a infelicidade genérica de uma pequena burguesia, no conjunto, sem
perspectivas”142. Realmente concordamos que a literatura de Vergara não é de “orientação
social”, pois, como já afirmamos anteriormente, em sua obra o “social” aparece em função
do “humano”. No entanto, não nos parece que a obra de Vergara trate apenas da classe
140
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média e de uma pequena burguesia, embora elas apareçam de forma intensa. O que
veremos nos próximos capítulos, com relação aos contos e ao romance Estrada Perdida, é
não apenas a classe média, mas as pessoas mais humildes e pobres e as formas com que os
efeitos do “social” e do cotidiano atingem os aspectos “existenciais”, “interiores”,
“subjetivos” e “individuais” de suas vidas. Além disso, em Estrada Perdida, por exemplo,
embora não seja o centro da narrativa, temos um painel bastante interessante da vida dos
negros de Porto Alegre, que de forma alguma, no romance (e em grande parte na vida real),
são de classe média, mas, sim, pobres. Os negros também aparecem bastante em alguns
contos do autor e na novela Figueira Velha. Zilberman também deixa de destacar a
presença em vários livros de uma aristocracia um tanto decadente, ainda ligada ao meio
rural da cidade, como é o caso da família do Dr. Ferreira, em Estrada Perdida, e do Dr.
Valdomiro, em Figueira Velha. Isso sem falar que nos contos também aparece em diversos
momentos a elite porto-alegrense, muitas vezes em contraposição à difícil situação material
e existencial das pessoas mais pobres, como aparece em “Seu Vitor Encadernador” (de Seu
Paulo Convalesce) e “O Alfaiate José e Sua Tesoura” (de 9 Histórias Tranqüilas), só para
citar alguns exemplos.
Outra questão fundamental apontada por Regina Zilberman diz respeito à
influência da psicologia sobre a obra de Telmo Vergara e outros escritores da época,
especialmente Dyonélio Machado e Reynaldo Moura, que, segundo ela, “usam com
habilidade a focalização dos acontecimentos e pessoas desde a interioridade dos
protagonistas”143. Ainda segundo a autora,

142

ZILBERMAN, Regina. Literatura Gaúcha – temas e figuras da ficção e da poesia no Rio Grande do
Sul. Porto Alegre: L&PM, 1985, p. 64.

96

“Embora se tratem de narrativas onde a temática
social predomina, esta é filtrada pela interioridade das
figuras humanas, que reagem de várias maneiras aos
fatos. (...) os eventos externos (...) deixam de ter um
sentido
predominantemente
social,
para
se
confundirem com problemas do inconsciente, produtos
de traumas pessoais e de relações insatisfatórias na
infância e no âmbito da família.
[A Psicanálise] (...) ofereceu [à literatura intimista]
motivos literários e idéias para explicar o
comportamento dos personagens; e cassou-lhe a
ingenuidade, pois colocou ao alcance de sua mão um
arsenal teórico e terminológico que podia esclarecer o
significado de imagens persistentes, decifrar sonhos e
devaneios e refletir sobre as razões de certos
comportamentos, tidos, à primeira vista, como
anormais.”144

Gilda Neves da Silva Bittencourt também destaca estes aspectos psicologizantes
da obra de Telmo Vergara, em que o retrato do cotidiano e o retrato psicológico das
personagens acabam sendo mais importantes do que o enredo propriamente dito:

“[Ocorre] um enfraquecimento da história em prol
de uma descrição da paisagem e dos costumes, pela
simples fixação de um quadro ou pela penetração no
interior das personagens, desvendando-lhes os
pensamentos num recorte temporal. Essa debilitação
do enredo em favor da sondagem introspectiva é uma
das tendências que têm marcado a narrativa no século
XX, sobretudo a partir de Marcel Proust, James Joyce
e Virginia Woolf. Nos contos de Vergara, a diluição
do enredo é acompanhada de procedimentos usuais
nesse caso, como o emprego do discurso indireto livre
e o descentramento da voz narrativa, inclusive com
alternâncias de perspectivas ao longo de um mesmo
conto”145.
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Essa idéia de “debilitação do enredo em favor da sondagem introspectiva” está
ligada à utilização de técnicas e procedimentos literários relacionados ao ponto de vista da
interioridade das personagens, inclusive o “fluxo de consciência”146, do qual Telmo
Vergara teria sido um dos pioneiros no Brasil, de acordo com o crítico piauiense Francisco
de Assis Almeida Brasil147. Largamente utilizadas por escritores como Virginia Woolf,
James Joyce, Katherine Mansfield, Dorothy Richardson e William Faulkner, as técnicas
ligadas ao “fluxo de consciência”, de acordo com Afrânio Coutinho, consistem no seguinte:

“(...) uma nova dimensão (...) na técnica da ficção.
(...) O fluxo de consciência foi uma criação dos
narradores modernos para registrar o ‘drama que tem
lugar dentro dos confins da consciência individual’.
Esse drama foi posto em relevo por filósofos como
William James e Henri Bergson, ao apontarem o fato
de que ‘a consciência flui como uma corrente e que o
espírito possui seus próprios valores de tempo e de
espaço à parte os arbitrários e assentados do mundo
exterior’.”148

O interessante é que Telmo Vergara utiliza algumas dessas técnicas ligadas ao
“fluxo de consciência”149 numa época em que os autores mais lembrados e caracterizados
146
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por sua utilização recém começavam a ter suas obras traduzidas no Brasil, ou antes mesmo
disso acontecer. Nos contos de Cadeiras na Calçada, publicados em 1936, já aparecem
fortemente essas características, assim como no romance Estrada Perdida, de 1939150. As
primeiras traduções de Virginia Woolf no Brasil, por exemplo, ocorreram apenas em 1948,
sob iniciativa da Editora Globo, de Porto Alegre151. Os primeiros contos de Katherine
Mansfield editados em português foram traduzidos por Erico Verissimo em 1939 e 1940 e
publicados na Revista do Globo e em forma de livro pela respectiva editora152. Em texto
publicado na Folha da Manhã, em 1950, Sérgio Buarque de Holanda reclamava que
Ulisses, de James Joyce, até então não havia recebido tradução para a língua portuguesa:
“Sem dúvida (...) a obra verdadeiramente revolucionária de Joyce —o Ulisses—aguarda até
hoje o editor enérgico, ou melhor, o tradutor heróico e bem dotado que se disponha a
apresentá-la ao publico da língua portuguesa”153. Certamente que a proximidade com os
intelectuais que circulavam pela Editora Globo, que, aliás, eram seus amigos, contribuiu
para que Telmo Vergara tivesse acesso a esses textos, talvez mesmo em versões originais

possibilidades desta representação), procuram representar o “fluxo de consciência” e a interioridade das
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ou traduções para outras línguas que não a portuguesa. Mas isso não lhe tira o mérito de
utilizar técnicas que viriam a ser consagradas por Virginia Woolf, James Joyce e Katherine
Mansfield, por exemplo, antes que seus livros fossem traduzidos para o português e
publicados no Brasil.
Gilda Bittencourt também não deixa de apontar o fato de que Vergara, apesar de
seguir em parte essa linha intimista, muitas vezes utilizando técnicas ligadas à
representação literária da interioridade das personagens, inclusive do “fluxo de
consciência”, preocupa-se com o social, “uma vez que inúmeras histórias retratam as
dificuldades materiais vividas por indivíduos das classes média e baixa da população, assim
como as injustiças geradas pelas diferenças sociais”154. No entanto, para a autora, “o
tratamento que o tema recebe do autor (...) não se insere numa visão crítica e
desmistificadora da estrutura social vigente”155.
Gilda Bittencourt vê em Telmo Vergara modernização literária com relação à
linguagem, que, segundo ela, antecipa as tendências do conto contemporâneo, mas o
considera conservador em termos de visão de mundo, por não propor soluções para os
problemas sociais:
“(...) os contos de Telmo Vergara possuem muitos
dos ingredientes de uma narrativa mais atual, afinada
com algumas vertentes do conto contemporâneo
brasileiro, sobretudo no que tange à sua composição e
a uma concepção diferenciada sobre o fazer literário.
Ao lado dessa modernidade especificamente literária,
porém, perdura uma visão de mundo conservadora,
revelando, por exemplo, uma consciência muito tímida
das desigualdades sociais. Vergara não chega a
assumir, por exemplo, aquela postura crítica que
caracteriza autores mais empenhados socialmente,
como os do romance de 30.”156
154
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Não concordamos com essa idéia de que é preciso propor soluções para os
problemas sociais para ser considerado um escritor comprometido com os dilemas e
mazelas do mundo. Como afirmamos anteriormente, o que Telmo Vergara não propõe são
justamente aqueles “remédios” ligados ao “otimismo ingênuo” e ao “panfletarismo crítico”
do romance de 30 tradicional apontados por José Hildebrando Dacanal. Já em 1944, em
texto publicado no Correio do Povo com o sugestivo título “Neutros e Interessados”,
Reynaldo Moura destacava que o escritor não necessariamente precisa ter “espírito
político” para ser um bom escritor, e que, além do social e do político, existem outros
setores na vida que são igualmente importantes para as pessoas:
“O ficcionista exprime a vida que se desenrola em
torno. (...) Esse escritor, se for político, se tiver espírito
político, procurará imprimir aos seus textos a força de
suas convicções, procurará fazer proselitismo, fará
política, verá temas políticos na vida, e seu romance
poderá ser um romance político.
Mas o ficcionista que não tiver espírito político,
não sentirá teses políticas no romance da vida. Elas
podem existir, e existem, mas o escritor não as sentirá,
pois estará inclinado vocacionalmente para outros
setores, não políticos, e que também existem na vida.
E os que nesse escritor virem um homem sem utilidade
para a causa que abraçaram, os que o acusam de viver
fechado em sua torre de cimento armado, esses serão
fascistas da inteligência.
É evidente que o romance de ação social (...) é um
romance útil (...). São mensagens que esclarecem uma
situação, sugerem remédios, mostram a verdade da
vida em torno de nós, fazem avançar o pensamento
político das massas.
Mas também é evidente que essa qualidade política
na ficção não deve ser forçada. Ninguém escreve como
quer ou sobre o que quer. Cada um faz o que pode, de
acordo com a sua realidade interior”157.
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Acreditamos, portanto, que Telmo Vergara, além de ser inovador com relação à
linguagem, como afirma Gilda Neves Bittencourt, antecipando tendências da literatura do
final do século XX, também é inovador quanto à forma com que aborda seus temas. De
forma alguma ele é conservador; apenas não propõe soluções mágicas para os problemas
sociais. E, além disso, percebe a profundidade dos efeitos destes grandes problemas sociais
na interioridade das pessoas (o social aparece, pois, em função do humano) e a importância
dos pequenos fatos do dia-a-dia, dos acontecimentos cotidianos, na composição da
interioridade e da exterioridade de todos nós. E tudo isso ele faz utilizando, com freqüência,
os indícios de modernização urbana como instrumento para revelar de que maneira a
passagem de um mundo agrário e oligárquico para uma sociedade em processo de
urbanização altera justamente a interioridade das pessoas comuns e suas própria relação
com o mundo que as cerca, além dos fatos cotidianos que compõem suas existências. Será
que isso não é tratar os problemas sociais de uma forma inovadora, enxergá-los sob um
ângulo diferente, um ponto de vista que privilegia o lado humano e interior das pessoas?
Não seria possível, a partir dessa constatação, ampliar o conceito de “romance de 30” e
incluir Telmo Vergara entre os autores que buscaram retratar a realidade de sua época,
mesmo que de uma forma diferente do modelo predominante de então? É neste ponto que
talvez resida o problema, algo que contribui para a compreensão de seu “apagamento” da
literatura brasileira. A literatura de Vergara era diferente do modelo predominante do
período, justamente aquele ligado ao “romance de 30 típico”, com uma visão mais
sociológica, exigência da própria sociedade da época, que exigia explicações para os
problemas da realidade e mudanças em curso no mundo. Não estará aí mais um elemento
importante para entender sua exclusão do cânone e a dificuldade de classificar e enquadrar
sua obra? Não estaria ele novamente numa espécie de “entre-lugar” de nossa história
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literária, em que o social está presente, mas não de forma predominante; em que o ponto de
vista da interioridade das personagens e o cotidiano são elementos fortes de uma literatura
que não chega a ser propriamente “intimista”, numa época em que esse intimismo ainda
não havia se afirmado; em que o conto era gênero predominante, numa época de
predomínio do romance; na qual os gêneros até mesmo se justapõem em alguns momentos
(caso de Uma Hora na Lua e Vigília de Quarentão), quando isso ainda não era um
procedimento usual?
Talvez pudéssemos enquadrar Telmo Vergara, em parte, naquilo que o crítico
Álvaro Lins denominou “família Mansfield”, numa referência à escritora Katherine
Mansfield:

“Mas, afinal, o que caracteriza ou o que deveria
caracterizar esta família Mansfield? Antes de tudo a
preferência pelo conto; e depois, no conto, certos
atributos particulares de técnica e de espírito: ausência
ou presença muito diluída de um enredo; delicadeza,
sutileza e finura no tratamento de todos os assuntos,
mesmo os que parecem mais cruéis ou mais trágicos;
uma suavidade e leveza de tons que atingem o poético
pela superfície das coisas; extrema simplicidade de
estilo, sempre direto e claríssimo; mais subjetividade
do que objetividade nos fins a atingir; elementos
psicológicos e sociológicos entrosados, aparecendo,
porém, mais por sugestão do que por afirmação.”158 159

Estas características, de um modo geral condizentes com a obra do autor, talvez
ajudem a explicar em parte, o porquê de Telmo Vergara ser hoje um nome praticamente
esquecido na história da literatura brasileira, sendo que seus livros não ganham novas
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LINS, Álvaro. Jornal de Crítica – 1ª série. Rio de Janeiro: José Olympio, 1941, p. 115-116.
O equilíbrio entre o psicológico e o social é apontado por Álvaro Lins como uma característica
fundamental dos bons romancistas brasileiros daquela época daquela. LINS, Álvaro, Op. cit., p. 81.
159

103

edições e mesmo aqui no Rio Grande do Sul a bibliografia existente pouco o cita e até
comete erros a respeito de suas obras.
Vários motivos poderiam ser acrescentados a esse respeito.Um deles talvez seja o
fato de que Telmo Vergara, a partir dos anos 40, passou a publicar livros com menor
intensidade. Não há dúvidas de que seu auge se dá entre o final dos anos 30 e início dos
anos 40, quando edita seus melhores livros, com enorme repercussão. Outra possibilidade é
pensar numa dedicação maior de sua parte às funções de advogado e funcionário público,
deixando a literatura um pouco de lado, pelo menos em termos de publicações editoriais.
Fator certamente relevante (talvez determinante mesmo), de ordem familiar, foi o mal de
Parkinson, que agravou seu estado de saúde logo após o trauma de ver um filho adolescente
se acidentar de carro e ficar inválido160.
É preciso ressaltar novamente que o momento literário em que Telmo Vergara
obteve maior repercussão foi o do chamado “romance de 30”, em que a realidade muitas
vezes era tratada quase que a partir de uma visão sociológica na literatura, tratando dos
grandes temas sociais e políticos das diferentes regiões do País, tanto urbanos quanto rurais.
Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, Viana Moog fez pelo menos um grande livro que segue
esse modelo, Um Rio Imita o Reno (1938), em que analisa a questão da imigração alemã no
Rio Grande do Sul, relacionando-a a temas importantes como o racismo e a conflagração
mundial daqueles anos. Foi um enorme sucesso na época.
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De acordo com entrevista realizada com César Vergara Martins Costa, neto de Telmo Vergara, no dia
18/10/2004, em Porto Alegre. Esse filho de Telmo Vergara vive até os dias atuais, embora sofra dos
problemas ocasionados pelo trágico acidente. De acordo com César Vergara, esse fato intensificou um
processo de depressão em Telmo Vergara e acelerou o Mal de Parkinson. Quando ele morreu, devido ao
trauma a família simplesmente decidiu não falar mais no assunto. César Vergara conta que lembra, ainda
criança, da existência de uma gaveta onde ficavam os guardados do “Vô Telmo”, que não era aberta por
ninguém da família em hipótese alguma.
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E o que dizer de nosso escritor com maior repercussão, nacional e internacional?
Erico Verissimo fazia, sim, esse modelo de romance, analisando transversalmente a
sociedade, abordando grandes temas históricos e sociais. Basta citar a trilogia de O Tempo e
o Vento e Caminhos Cruzados, por exemplo.
Telmo Vergara não fazia isso. Era o escritor do cotidiano, que retratava o dia-adia misturado ao retrato interior das personagens; tratava ele dos momentos “vazios”,
fugidios de nossa “estrada perdida”. Fazendo-se uma analogia talvez não recomendável,
mas que nos serve neste momento, podemos dizer que Telmo Vergara está para sua geração
literária assim como Walter Hugo Khouri para a sua geração cinematográfica. Em pleno
período de sucesso nacional e internacional de crítica do Cinema Novo, com toda a sua
proposta de retratar a realidade do País e seus problemas sociais, principalmente no
Nordeste brasileiro, Khouri fazia filmes intimistas, analisando o interior de suas
personagens, suas questões existenciais, enfim, fazendo seu retrato psicológico.
Embora a comparação acima possa não ser adequada, parece-nos que Telmo
Vergara estava numa situação parecida. Teve ampla repercussão na época de lançamento de
seus principais livros, no final da década de 30 e início dos anos 40. Mas ele não tratava de
“grandes temas”, digamos assim, não fazia cortes transversais de grandes problemas da
sociedade. Esse talvez seja um elemento que possa contribuir para compreender por que um
escritor do nível de Telmo Vergara acabou sendo relegado a um plano secundário na
“estrada principal” da literatura Brasileira.
O próprio Telmo, ao analisar a obra de José Lins do Rego (um autor que pode
tranqüilamente ser incluído no conceito de “romance de 30 típico” e que até hoje figura na
história e no cânone de nossa literatura) em artigo escrito para a Revista do Globo, deixa
transparecer sua visão literária a esse respeito, afirmando que o que mais vale na obra
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daquele autor não é sua análise do “social”, mas, sim, a análise do aspecto “humano” das
personagens e situações.
A importância que Telmo dá ao retrato do cotidiano também aparece de forma
clara nesse texto:

“(...) Uma razão particular me faz admirar ainda
mais o ‘Ciclo da Cana de Açúcar’. É que eu sempre
gostei de ver as vidas se desenrolarem, se escoarem.
(...) toda essa gente [personagens dos livros de Lins
do Rego], todas essas cousas surgiram aos nossos
olhos e foram caminhando o seu destino [sua “estrada
perdida”], e foram indo, foram indo...(Ir indo...Gosto
de ver as vidas irem indo. Divertimento melancólico,
esse meu, garanto).
(...)José Lins do Rego é um grande romancista,
apenas porque sabe, como poucos, jogar com o
elemento humano, mostrar a ‘humanidade’ de que é
portadora uma personagem.
(...)”161

Para Vergara, portanto, apesar do caráter social das obras de José Lins do Rego, o
mais importante em seus livros seria o caráter humano com que trata os temas e
personagens. Isso aparece também em Estrada Perdida. Embora Telmo trate do período
entre-guerras, entre 1918 e 1938, ele parece estar muito mais interessado no aspecto
humano e existencial de suas personagens do que nas conflitantes questões sociais,
econômicas e políticas daquele período histórico. Enfim, podemos dizer que as
características de Telmo Vergara como escritor de certa forma não eram compatíveis com o
tipo de literatura predominante naqueles tempos, e que acabou alcançando maior sucesso e
permanência, como nos casos de Erico Verissimo e do próprio José Lins do Rego, entre
tantos outros. A contribuição de Vergara para a história da literatura gaúcha e brasileira se
161

VERGARA, Telmo. O muito humano em ‘Pureza’. In: Revista do Globo, 08/05/1937, p. 24.
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dava em outros parâmetros, ligados ao retrato do cotidiano e do mundo interior de suas
personagens e temas, entremeado aos indícios de modernização urbana que retratavam a
passagem do mundo rural para o mundo urbano da primeira metade do século XX.
A seguir, vejamos como se dá a confluência entre a tematização da modernização
urbana e os efeitos de retrato psicológico e do cotidiano nos contos e nos romances
publicados pelo autor. No entanto, antes de percorrer alguns caminhos de sua “estrada”
literária, faremos uma nova visita ao mapa da “estrada perdida”. Vejamos o que ele nos diz
sobre as características principais da obra literária de Telmo Vergara...
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4 – Revisitando o Mapa: Caracterizando a “Estrada Perdida” a Partir de
Algumas Particularidades Essenciais da Obra Literária de Telmo Vergara

Com relação à obra literária de Telmo Vergara o mapa da “estrada perdida” pode
nos fornecer algumas características comuns a todos os seus caminhos. Essa estrada possui
algumas singularidades que volta e meia aparecem em diversos pontos ou mesmo em toda a
sua extensão. Se percebidas, estas particularidades, apontadas separadamente, podem nos
ajudar para que possamos compreender melhor o conjunto, ou melhor, o todo da estrada.
Vejamos sinteticamente quais são elas:
1) Irrupção do inusitado e/ou do absurdo
Em alguns pontos da “estrada perdida” ocorrem situações inesperadas e inusitadas,
às vezes até mesmo absurdas, que em certos momentos carecem mesmo de uma
compreensão lógico-racional evidente. Muitas vezes o ponto de vista inusitado e/ou
absurdo se justifica porque o narrador se instala na interioridade de alguma personagem
(freqüentemente alternando a voz narrativa entre 1ª e 3ª pessoa), como acontece com Peleu,
Marciano e Luís, em diversas passagens de Estrada Perdida; Seu Emiliano, em “Janela
Embaciada”, e Rosa, em “Rosa Bonita, de Jardim” (Cadeiras na Calçada); Ulysses
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Guerreiro, em “A Primeira e Única Aventura de Ulysses Guerreiro” (Na Platéia); e
Santuza, em “Uma História de Amor” (Seu Paulo Convalesce).
Outras vezes o ponto de vista a partir do do qual as situações são narradas é
inusitado, diferente, a partir de um ângulo fora do convencional, como ocorre em Estrada
Perdida com relação à morte de Dona Ritoca, Seu Nunes e Dr. Ferreira e à descrição dos
efeitos da “gripe espanhola” e o carregamento dos corpos para o cemitério da Santa Casa. O
mesmo acontece em “Aluga-se” (Cadeiras na Calçada). Essa irrupção de situações
inusitadas, inesperadas e absurdas por vezes ocasiona um certo estranhamento e inquietação
no leitor, como acontece em “Estátua de Sal” (Seu Paulo Convalesce); e em “Modinhas Pra
Moça Cantar” e “O Alfaiate José e sua Tesoura” (9 Histórias Tranqüilas). As
circunstâncias da morte de Lígia, a desabalada do cavalo cego (o “lubuno”) e o caso de
Luís com a empregada que ganha na loteria (e, antes disso, a experiência sexual com
Umbelina, na sua infância), em Estrada Perdida, também não deixam de fazer parte desse
rol de situações.
2) Descentramento da voz narrativa
A alternância da voz narrativa entre 1ª e 3ª pessoas é utilizada com regularidade
por Telmo Vergara, especialmente quando adentra na interioridade das personagens. Esse
descentramento às vezes é tão forte que fica difícil saber quem é que fala, se o narrador
neutro, em terceira pessoa, ou a personagem, em 1ª pessoa, com suas reflexões interiores.
Em Estrada Perdida isso ocorre com muita freqüência quando temos monólogos interiores
(diretos e/ou indiretos) de Peleu, Marciano e Luís, em que diversas vezes temos dificuldade
em reconhecer a voz narrativa, pois se confundem o narrador-personagem (em 1ª pessoa) e
o narrador onisciente seletivo (em 3ª pessoa). Essa característica aproxima Telmo Vergara
das narrativas de fluxo de consciência. Como afirma Salvatore D’Onofrio, na perspectiva
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do narrador onisciente seletivo temos o ponto de vista de uma ou várias personagens,
através de sua (s) mente (s), sendo

“utilizado o chamado discurso indireto livre, pelo
qual o narrador interpreta com palavras suas as idéias e
os sentimentos das personagens. Caso interessante
esse: quem diz não é quem pensa, e o narrador
funciona apenas como transmissor e intérprete da visão
de mundo da personagem. Tal perspectiva às vezes se
confunde com a do narrador-personagem (...). Em
certos trechos de algumas narrativas de fluxo de
consciência fica difícil discernir se o sujeito da
enunciação é o narrador ou a personagem.”162

Essa alternância da voz narrativa, em maior ou menor intensidade, confundindo-se
ou não narrador e personagem, também aparece em diversos contos do autor, como “Seu
Paulo Convalesce”, “Uma História de Amor” e “Auto-Strop” (Seu Paulo Convalesce);
“Cadeiras na Calçada” e “O Relógio do Tio Túlio” (Cadeiras na Calçada); “Estourou um
Pneu” e “Olha o Jeito do Cruzeiro do Sul” (9 Histórias Tranqüilas), só para citar alguns
exemplos.
3) Retrato do ponto de vista da interioridade das personagens
A partir deste ponto podemos observar que todas estas características estruturantes
da obra de Vergara não são estanques ou separadas, como aqui as estamos apresentando
para fins didáticos ou para uma melhor compreensão delas. Na verdade, o retrato
psicológico das personagens muitas vezes está intimamente ligado ao descentramento da
voz narrativa e à irrupção do inusitado/absurdo, além de outras particularidades que
veremos mais adiante. Essas características formais/discursivas e temáticas estão, na
prática, em constante interação e interpenetração.
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O retrato da interioridade das personagens é de extrema importância para a
construção literária de Telmo Vergara, aparecendo freqüentemente com muita intensidade e
aproximando-se algumas vezes das narrativas que procuram representar o fluxo de
consciência, especialmente devido a uma certa justaposição entre narrador e personagem,
como vimos anteriormente. Para citar alguns exemplos, destacamos o intenso retrato da
interioridade de Luís, Peleu e Marciano, em Estrada Perdida; de Dona Juvencia, em “Dona
Juvencia, Defronte ao Jasmineiro”, e de Verinha, em “Conto da Verinha” (9 Histórias
Tranqüilas); de Seu Souza, em “Cadeiras na Calçada”, Marieta, em “O Relógio do Tio
Túlio”, e Rosa, em “Rosa Bonita, de Jardim” (Cadeiras na Calçada); de Ulysses Guerreiro,
em “A Primeira e Única Aventura de Ulysses Guerreiro” (Na Platéia); de Seu Vitor, em
“Seu Vitor, Encadernador”, Seu Paulo, em “Seu Paulo Convalesce”, e Bruno, em “Um
Telegrama do Pará” (Seu Paulo Convalesce). Além disso, o ponto de vista da interioridade
das personagens às vezes define o próprio enredo do texto, que é, ele próprio, uma
descrição das impressões interiores do protagonista, como acontece em “Auto-Strop”, em
que temos os pensamentos e sensações de um sujeito enquanto faz a barba; em “Meia Hora
no Arrabalde”, com as impressões interiores de uma moça que fica durante meia-hora
olhando pela janela para os arredores de sua casa, no tal arrabalde; e em “A Professorinha,
de Volta da Escola”, com a descrição dos pensamentos de uma professora enquanto volta
para casa depois de um dia de trabalho (todos os contos de Seu Paulo Convalesce).
4) Esvaziamento do enredo
Devido ao descentramento da voz narrativa e a esse retrato das impressões
interiores das personagens, muitas vezes, em Telmo Vergara, temos um esvaziamento do
enredo. Isso também acontece quando temos o retrato de fatos banais do cotidiano,
característica que veremos em seguida. Desta forma, tem-se a sensação de que não há
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história ou de que ela “parou”, centrando-se nas angústias interiores das personagens ou na
banalidade do cotidiano - de que há mais “perambulação” do que “ação”. É um pouco
aquela idéia que comentamos anteriormente de que o leitor tem a sensação de que nada
acontece na história, mas que o conto é bonito, que mesmo assim prende o interesse. Esse
esvaziamento do enredo em prol do retrato psicológico das personagens e/ou da banalidade
do cotidiano aparece em praticamente toda a obra de Telmo Vergara. Especialmente em
diversos contos de Cadeiras na Calçada, Seu Paulo Convalesce, 9 Histórias Tranqüilas e
Vigília de Quarentão, além de muitas passagens dos romances Estrada Perdida e A Lua
nos Espera Sempre e da novela Figueira Velha, essa característica se evidencia com maior
intensidade.
5) Narrativa inconclusa
Com o enfraquecimento da “história” ou enredo e a valorização do cotidiano e/ou
da interioridade das personagens, os textos de Vergara nem sempre convergem para uma
solução, para um final. Tem-se a sensação de que a vida pura e simplesmente segue seu
curso, o que torna a narrativa inconclusa. Isso aparece especialmente em seus contos, como
é o caso de “Cadeiras na Calçada”, “Caiu um Raio na Ameixeira” e “O Relógio do Tio
Túlio” (Cadeiras na Calçada); “Camilo e o Seu Vicente”, “Auto-Strop”, “O Poeta Luiz Foi
Caçar” e “A Professorinha, de Volta à Escola” (Seu Paulo Convalesce); “Célia Chamou
Pery” e “Conversa com o Namorado” (9 Histórias Tranqüilas), entre vários outros, além da
novela Figueira Velha.
6) Retrato do cotidiano
Em diversos textos de Telmo Vergara o foco principal é a aparente banalidade do
cotidiano, conforme já destacamos nos itens anteriores e no capítulo em que apresentamos
ao leitor a sua “estrada perdida”. No romance de mesmo nome, isso fica evidente na
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primeira parte do livro, quando temos a descrição do cotidiano dos primos Luís, Lígia e
Roberto na propriedade do avô, Dr. Ferreira, nos altos do Partenon, em Porto Alegre. Em
muitos de seus contos o retrato do cotidiano é marca muito forte, a partir de temas simples
e rotineiros do dia-a-dia da cidade ou do campo, como acontece em “Cadeiras na Calçada”,
“O Peixe Grande do Chafariz” e “Caiu um Raio na Ameixeira” (Cadeiras na Calçada);
“Conversa Com o Namorado”, “Célia Chamou Pery” e “Conto da Verinha” (9 Histórias
Tranqüilas); “Camilo e Seu Vicente”, “Seu Paulo Convalesce”, “O Poeta Luiz Foi Caçar” e
“Meia Hora no Arrabalde” (Seu Paulo Convalesce).
7) Justaposição e/ou contraste entre mundo exterior e mundo interior e entre
passado e presente
Também é muito comum na obra de Vergara a justaposição ou contraste entre
mundo exterior e interior e/ou entre passado e futuro para intensificar determinadas
situações ou ressaltar a caracterização de certas personagens. Isso reforça, por exemplo, a
“estrada perdida” das personagens, ou por justaposição (suas angústias existenciais e
interiores se misturam a elementos da realidade exterior, ou então o presente se hibridiza
com o passado, reforçando a idéia da vida como “estrada perdida”) ou por contraste (o
drama existencial e interior da personagem é contrastado com o mundo exterior, ou seu
fracasso no presente é contraposto a um passado cheio de promessas, em que a vida era
melhor, e coisas do tipo).
No romance Estrada Perdida essa hibridização e/ou contraste entre mundo
exterior e interior e/ou entre passado e presente e até mesmo entre rural e urbano é marca
fundamental do tratamento que Vergara confere a personagens como Luís, Marciano e
Peleu, só para citar aqueles em que isso é mais marcante. A inclusão aí do binômio
rural/urbano (é só lembrar, por exemplo, da infância de Luís, em 1918, na propriedade do
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avô nos altos do Partenon, num meio ainda semi-rural da capital, contrastada e/ou
justaposta com sua vida adulta, em 1938, como burocrata que trabalha na cidade) mostra
muito bem como a combinação entre retrato da interioridade das personagens, retrato do
cotidiano e retrato dos processos de modernização urbana ocorridos no início do século XX
é uma das características essenciais da obra literária de Telmo Vergara.
Esse tipo de contraste e/ou justaposição também é marcante em diversos contos do
autor, como “Cadeiras na Calçada”, “Janela Embaciada”, “Voz Angélica, de Magnífico
Efeito”, “Rosa Bonita, de Jardim” e “O Relógio do Tio Túlio” (Cadeiras na Calçada);
“Olha o Jeito do Cruzeiro do Sul” e “Dona Juvência, Defronte o Jasmineiro” (9 Histórias
Tranqüilas); “A Primeira e Última Aventura de Ulysses Guerreiro”, “Romance na Praia” e
“Uma Viagem de Bonde” (Na Platéia); “O Vestido da Filha”, “Uma História de Amor”,
“Seu Paulo Convalesce” e “Auto-Strop” (Seu Paulo Convalesce), entre outros.
8) Inquietação existencial das personagens
Essa inquietação existencial muitas vezes aparece combinada a um certo
desencanto com o presente e uma nostalgia do passado. A sensação da vida como “estrada
perdida”, desta maneira, é bem demarcada pelos seus fracassos existenciais e/ou materiais
ou pela própria fugacidade da vida, do homem como “ser para a morte”. A contraposição
entre a velhice e as lembranças da mocidade (que também poderia ser incluída no item
anterior) contribui de forma significativa para essa angústia existencial das personagens de
diversos contos, como “O Vestido da Filha” e “Seu Paulo Convalesce” (Seu Paulo
Convalesce); “Cadeiras na Calçada” e “Voz Angélica, de Magnífico Efeito” (Cadeiras na
Calçada); “Olha o Jeito do Cruzeiro do Sul” e “Dona Juvência, Defronte o Jasmineiro” (9
Histórias Tranqüilas) – o mesmo acontece com Luís, Peleu, Marciano, primo Rodrigues e
doutor Ferreira no romance Estrada Perdida.
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Essa inquietação existencial também é

marcante em outros contos que tratam de pessoas mais jovens, como é o caso de Lisa, em
“Romance de Ovelhinha” (9 Histórias Tranqüilas), Marieta, em “O Relógio do Tio Túlio”
(Cadeiras na Calçada) e Santuza, em “Uma História de Amor” (Seu Paulo Convalesce).
9) Contraste entre as classes ricas e pobres
O retrato das diferenças sociais também aparece na obra de Telmo Vergara,
embora geralmente os aspectos existenciais (interiores e individuais) da personagem pobre
ou rica em evidência sejam colocados em primeiro plano, em detrimento das questões
sociais. Quer dizer: o autor nos mostra os efeitos existenciais e individuais ocasionados
pelos problemas sociais nos tipos que apresenta. Isso aparece, por exemplo, em contos
como “Seu Vitor, Encadernador” (Seu Paulo Convalesce) e “Janela Embaciada” (Cadeiras
na Calçada), o mesmo acontecendo com Luís em sua fase adulta, quando se torna um
burocrata de quarto escalão após gastar toda a herança do avô (no romance Estrada
Perdida). Neste livro, aliás, a contraposição e as inter-relações (além das relações de
apadrinhamento) entre a vida dos brancos (Doutor Ferreira e seus descendentes) e dos
negros (Peleu e seus familiares) também não deixam de ser uma representação das
diferenças sociais. O caso de Luís com a empregada que ganha a loteria, no final do livro, e
suas relações com os vizinhos de posição social mais elevada são outros exemplos.
As diferenças sociais muitas vezes são retratadas em combinação com outras
características da obra do autor, como a irrupção do inusitado/absurdo (o que ocorre nos
contos “Modinhas Pra Moça Cantar”, de 9 Histórias Tranqüilas, e “Cadeiras na Calçada”,
da coletânea de mesmo nome), por exemplo. Como afirmamos anteriormente, essas
particularidades todas que compõem a “estrada perdida” de Telmo Vergara, embora
estejam sendo descritas separadamente, para fins didáticos e de sistematização da obra,
entrecruzam-se, podendo aparecer várias delas (ou todas mesmo) em um texto apenas.
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Outros contos em que as diferenças sociais aparecem de forma intensa: “Romance
da Ovelhinha” e “O Alfaiate José e Sua Tesoura” (9 Histórias Tranqüilas); “A Vizinha Está
se Casando” e “A Professorinha, de Volta da Escola” (Seu Paulo Convalesce).
10) Retrato dos índices de modernização urbana
Vários índices do processo de modernização urbana ocorrido em Porto Alegre nas
primeiras décadas do século XX são utilizados pelo autor em sua construção literária. O
cinema, o automóvel, a energia elétrica, o agito urbano, a propaganda, as obras públicas, a
imprensa, enfim, tudo isso aparece nos textos de Vergara, muitas vezes combinado com
outras características de sua obra literária. Em Estrada Perdida todos esses índices
aparecem, sendo que talvez a síntese deles seja a alteração que ocorre, entre 1918 (início do
livro e infância de Luís, o protagonista) e 1938 (final do livro, com Luís adulto), na
paisagem da cidade vista pelas personagens do livro nos altos do Partenon – o Guaíba, a
Igreja das Dores, no início, e os arranha-céus e fábricas, no final. Lembre-se que tudo isso
se justapõe, nas últimas páginas do romance, à interioridade de Luís, que ao vislumbrar esta
paisagem modificada também parece estar olhando para dentro de si mesmo.
Os índices de modernização urbana aparecem em diversos contos de Na Platéia,
como “O Inspetor de Veículos”, “A Primeira e Última Aventura de Ulysses Guerreiro”,
“Marino, o Raptor”, “Uma Viagem de Bonde” e “Tia Exemplar”. O mesmo acontece, só
para dar mais alguns exemplos, em “Cadeiras na Calçada” (da coletânea de mesmo nome),
“Romance da Ovelhinha” (9 Histórias Tranqüilas) e “Um Telegrama do Pará” (Seu Paulo
Convalesce).
11) Repetição
Outra singularidade importante da obra literária de Telmo Vergara é o constante
uso do artifício da repetição de termos e/ou situações para reforçar determinados aspectos
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do enredo ou da psicologia das personagens. Isso contribui significativamente para a idéia
da vida como “estrada perdida”, em especial de como se entranha na interioridade das
personagens. São exemplos disso alguns elementos utilizados para caracterizar personagens
de Estrada Perdida, como o esfregar de mãos de Seu Nunes, os termos usados pelo primo
Rodrigues para se referir à gripe espanhola (“Cadela, cadelíssima!”), as constantes
repetições, através de monólogos interiores, das rememorações do passado de Peleu e
Marciano, e as inúmeras referências ao “automovelzinho” de brinquedo que Mariazinha,
filhinha de Luís, deseja que o pai compre para ela, mesmo que este não tenha dinheiro
suficiente para tanto.
Esse artifício de repetição também é utilizado em diversos contos do autor, tais
como: “Romance da Ovelhinha”, “Olha o Jeito do Cruzeiro do Sul” e “Dona Juvência,
Defronte ao Jasmineiro” (9 Histórias Tranqüilas); “Cadeiras na Calçada” e “O Relógio do
Tio Túlio” (Cadeiras na Calçada); “Seu Paulo Convalesce” (da coletânea de mesmo
nome).
12) Tentativa de representação “realista” da linguagem utilizada pelas personagens
Pode-se questionar o sucesso da empreitada, mas é inegável que Telmo Vergara
procura representar de forma realista a linguagem de diferentes camadas sociais. Em
Estrada Perdida, por exemplo, a uma suposta linguagem culta das personagens mais
favorecidas socialmente (os brancos – Doutor Ferreira, primo Rodrigues, etc.) ele contrapõe
uma variação lingüística das classes mais baixas (especialmente os negros da história, como
Peleu e Marciano), com “erros” que fogem à norma da gramática tradicional, mais próxima
da coloquialidade. Isso sem falar no linguajar “tatibitate” da negra Umbelina. Além disso,
Vergara também define certo tipo de representação para a linguagem infantil, também mais
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próximo da coloquialidade, o que aparece nos falares de Lígia, Roberto e Luís, na primeira
parte do livro, e de Mariazinha, filhinha de Luís, no capítulo final.
Essa tentativa de representação “realista” da linguagem para diferenciar e ressaltar
as classes sociais, a idade ou marcas individuais das personagens também aparece na
novela Figueira Velha e em diversos contos, como, por exemplo, “Uma História de Amor”
(Seu Paulo Convalesce); “O Peixe Grande do Chafariz” e “O Relógio do Tio Túlio”
(Cadeiras na Calçada); e “Conto da Verinha” (9 Histórias Tranqüilas).
13) Lirismo
Os textos de Vergara são ainda marcados por um intenso lirismo na descrição das
cenas, das personagens (em seus aspectos interiores e exteriores), dos fatos do cotidiano,
das situações apresentadas, que revela uma certa ternura pelos seus tipos, como ele mesmo
revelou ao falar de Lisa, a Ovelhinha de 9 Histórias Tranqüilas163. Lirismo esse de difícil
definição, mas que poderia ser associado à expressão da subjetividade e dos sentimentos do
autor com relação aos tipos e situações que apresenta. Lembre-se também que muito da
ficção de Telmo Vergara foi declaradamente inspirado em situações e locais que fizeram
parte da vida real do escritor, como é o caso da paisagem e de personagens de livros como
Estrada Perdida, Figueira Velha e A Lua Nos Espera Sempre, só para citar alguns
exemplos. Daí a sua cumplicidade explícita e o decorrente lirismo com relação a muitas de
suas criações164. Como esse lirismo também está relacionado à idéia de “estrada perdida”,
não deixa de ter freqüentemente um tom melancólico, nostálgico, algo que fica implícito no
enredo, mas que acompanha o leitor do início ao fim. Isso pode ser relacionado a outras
características da obra do autor, como a constante inquietação existencial das personagens.

163
164

Ver nota 114, na p. 82.
Exemplo disso pode ser percebido no trecho de entrevista citado na nota 231, p. 242.
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Em Estrada Perdida, são assim as descrições da propriedade do Doutor Ferreira, das
brincadeiras de Luís, Lígia e Roberto, da paisagem dos altos do Partenon, da interioridade e
exterioridade de Peleu, Marciano, Dona Ritoca, Doutor Rodrigues, Luís, Lígia, Mira e
Mariazinha, da morte de Dona Ritoca, entre outras situações que veremos mais adiante em
capítulo específico.
Nos contos de acentuado retrato do cotidiano isso também aparece, como “O
Poeta Luiz Foi Caçar” e “Camilo e Seu Vicente” (Seu Paulo Convalesce); “O Peixe Grande
do Chafariz” e “Rosa Bonita, de Jardim” (Cadeiras na Calçada); o mesmo ocorre nos
textos em que é forte o apontamento introspectivo das personagens, como é o caso de
“Cadeiras na Calçada” e “O Relógio do Tio Túlio” (Cadeiras na Calçada); “Olha o jeito do
Cruzeiro do Sul” (9 Histórias Tranqüilas); e “Seu Paulo Convalesce” (do livro de mesmo
nome).
Estes treze pontos é que gostaríamos de destacar como singularidades comuns a
toda a “estrada” que estamos percorrendo. Certamente existem outras particularidades, mas
acreditamos que a partir daquelas que destacamos já é possível traçar para o leitor um
panorama mais ou menos confiável daquilo que no conjunto da obra literária de Telmo
Vergara estamos denominando “estrada perdida”. Estas características estão presentes em
diversos caminhos e paragens da estrada. Elas se entrecruzam, assumem múltiplas formas,
variações e combinações, produzindo, às vezes, determinadas “simetrias”, termo que
retornaremos a utilizar mais adiante. Às vezes todas estão presentes; em outros momentos,
percebemos apenas algumas delas.
Nas próximas páginas vamos estacionar nosso carro em alguns destes pontos,
caminhos e paragens para tentar identificar nos textos, de forma mais detalhada, a presença
destas treze características essenciais e estruturantes da obra literária de Telmo Vergara.
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Nosso primeiro destino serão seus contos, a partir da escolha de alguns livros bastante
representativos de sua carreira literária.
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5 – Percorrendo a “Estrada Perdida” nos Contos de Telmo Vergara

Para a análise das características da obra de Telmo Vergara em seus contos,
selecionamos alguns livros que nos parecem ser significativos de sua carreira literária, dada
a impossibilidade e inviabilidade de abordar todos eles, o que extrapolaria os limites deste
trabalho165. Desta forma, escolhemos os contos de Na Platéia (1930), que remontam ao
início de sua carreira, quando Vergara tinha apenas 21 anos e ainda não revelava de forma
explícita as principais características que viriam a marcar sua obra literária, embora
algumas delas, como o retrato dos índices de modernização urbana, já fossem marcantes;
Seu Paulo Convalesce (1934), em que suas principais características como autor tomam
uma forma mais definida; Cadeiras na Calçada (1936), obra que consagrou o escritor a
partir da vitória no concurso de contos da editora José Olympio, o Prêmio Humberto de
Campos; e 9 Histórias Tranqüilas (1938), publicado num momento em que Vergara já
contava com prestígio em nível estadual e nacional. Embora não tenham sido contemplados
para esta análise, gostaríamos de destacar a importância dos dois livros da fase final da
carreira de Telmo Vergara, em que as características fundamentais de sua obra continuam
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presentes: Vigília de Quarentão (1956), que marca uma fase em que o autor já está um
tanto afastado da vida literária, sendo evidência disso o alargamento cada vez maior do
tempo de publicação de um livro para outro; e Contos da Vida Breve (1966), cujo título
parece prenunciar o precoce falecimento de Telmo Vergara no ano seguinte, como
decorrência das enfermidades do mal de Parkinson. Importante lembrar ainda que
incluímos nos anexos, no final do trabalho, na íntegra, dois contos de Vergara publicados
apenas na imprensa da época, mas que nos parecem significativos no conjunto da obra do
escritor. Embora não tenham sido analisados em detalhes no corpo do texto, recomendamos
a sua leitura, pois são textos inéditos em livro e apresentam características essenciais da
literatura do autor.
Iniciemos, pois, nossa jornada pela “estrada perdida” a partir dos contos de Telmo
Vergara.

165

É fundamental frisar que as características temáticas e estilísticas dos livros de Telmo Vergara não
contemplados para a análise são bastante semelhantes àquelas das obras escolhidas. Só não abordamos a
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5.1. Na Platéia (Editora Globo, 1930)

Neste livro encontramos um Telmo Vergara em início de carreira, mas que nem
por isso deixa de revelar algumas de suas qualidades literárias e prenunciar características
bastante marcantes de sua obra. Nas 222 páginas do livro, publicado pela Livraria do
Globo, encontramos 17 contos marcados principalmente pelo retrato dos indícios da
modernização urbana em curso, com a citação e descrição de diversos locais da Porto
Alegre da época, aliados a uma série de referências à cultura clássica, especialmente a
mitologia greco-romana, e a personalidades do mundo contemporâneo, principalmente dos
meios intelectuais. Algumas características fundamentais deste seu primeiro livro –
notadamente a ironia, as intervenções do narrador, o humor e as referências à cultura
clássica – irão praticamente desaparecer nas obras seguintes, quando se tornam mais
evidentes muitas das singularidades que descrevemos no capítulo anterior.
De acordo com Gilda Neves Bittencourt, nesta primeira fase de sua obra

totalidade de sua carreira literária porque isso ultrapassaria os limites deste estudo.
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“(...) é nítida a influência de Machado [de Assis],
sobretudo pela ironia e pelo humor sarcástico com que
o narrador apresenta as personagens e pela visão
relativizada dos atos humanos. São freqüentes os
recursos comuns à ficção machadiana, como as
interferências irônicas do narrador, o chamamento ao
leitor; as alusões a personagens históricos ou ficcionais
para ilustrar aspectos da trama e até mesmo a escolha
metonímica dos nomes. Tal como nos do mestre, os
contos dessa fase têm cenário urbano, mas enfatizam
sobretudo a natureza humana em sua ambigüidade e
complexidade (...). Vergara segue, nessa fase inicial, a
estrutura novecentista do conto, com uma história bem
definida, observando uma linha cronológica e causal,
conforme o modelo da narrativa tradicional.”166167

No conto que abre o livro, “Era uma vez ‘Cospe-Fogo’” (p. 09-21), já podemos
encontrar algumas das características mencionadas acima. Para começar, o nome do “herói”
da história é Homero Sousa, que não por acaso é um “jovem e talentoso poeta inédito” (p.
10), autor de “três livros de poesias futuristas e um poema panteísta” (p. 10), numa bem
humorada referência a Homero e ao recente fenômeno modernista. De acordo com o
narrador, em 3ª pessoa (como, aliás, ocorre na maioria dos contos do volume168), os livros
ainda estavam guardados na gaveta de seu bidê, junto à cabeceira da cama, para que nosso
poeta e herói da moderna Porto Alegre pudesse “todas as noites, antes de apagar a luz
amena do ‘abat-jour’, ler dez ou vinte das suas produções – maiores e melhores, sem a
menor dúvida, do que as de Bilac, Rabindranath, Castro Alves, Raymundo e outros
poetinhas miches...” (p. 10-11).
Homero gostava de passear em locais silenciosos (para “encher-se de inspiração e
poesia”) (p. 13), e é por isso que no conto aparecem de forma bem definida alguns locais da

166

BITTENCOURT, Gilda Neves da Silva, Op. cit., p. 44.
Outra autora que faz referência à influência de Machado de Assis sobre a obra de Telmo Vergara é:
PICCHIO, Luciana Steyagno. História da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 433436.
168
Embora em vários deles haja uma alternância entre 1ª e 3ª pessoa.
167
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capital gaúcha, como o Morro da Polícia, o Morro dos Ingleses e o casarão da cadeia
municipal, onde, nas proximidades169, juntamente com seu “loiro amigo sol” (p. 13), em
ambiente verdadeiramente poético, ele teve a idéia que move a narrativa. Motivado pela
idéia de que escritores renomados escreveram grandes sucessos literários ao estarem
encarcerados (ele cita Dostoievski, com sua Recordações da Casa dos Mortos; Silvio
Pellico, com Minhas Prisões e Camillo Castelo Branco, com suas Memórias do Cárcere,
entre outros), Homero resolve cometer um crime para ser preso e tornar-se um autor de
sucesso: “Ah, que se fosse eu, se eu estivesse na cadeia...Que obra monumental! Um
orgulho das letras pátrias! (...) Depois que seu livro saísse, ninguém mais falaria na ‘Casa
dos Mortos’, ou, se falassem, seria tão somente para fazer um paralelo, em que ficaria
colocada abaixo de sua produção”170 (p. 15 e 17). Mas tudo dá errado: nosso herói
provinciano acaba matando o procurado bandido “Cospe-Fogo” e é absolvido pelos
membros do conselho de sentença (“a maneira única de não atrairdes sobre as vossas
cabeças a ira da veneranda deusa Themis!!!”, disse o advogado de defesa nomeado pelo
juiz contra a vontade de Homero) (p. 20). Homero é libertado e sai esbravejando,
lamentando o fato de o Brasil ter perdido um escritor de sucesso como ele: “Azar! Azar
negro! E não sou eu quem perde! É a pátria! A pátria! Pobre Brasil! Ah! Mas eu mato este
advogadozinho intrometido! Eu mato!” (p. 21).
A par de todas essas ironias e situações, o retrato da modernização urbana também
aparece no conto, inclusive em contraposição à tranqüilidade da Porto Alegre anterior à
169

“O casarão da penitenciária se estendia rio dentro [o Guaíba], cortando a água, como uma proa de navio.
As ondas batiam de leve nas paredes, marulhando. Lá em cima, um guarda, de arma ao ombro, ia e vinha,
fazendo a ronda; em uma e outra janela, um preso espreitava, por entre as grades...O sol desaparecia, tingindo
de vermelho o azul escuro do rio” (p. 09).
170
E prossegue o delírio de Homero: “Tinha de ir para a cadeia, tinha de dotar o mundo com o seu formidável
livro de memórias do cárcere, superior às ‘Recordações da Casa dos Mortos’ e congêneres – livro esse que
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modernização; isso ocorre no início do texto, quando Vergara contrapõe os silêncios do
Guaíba, nas proximidades da cadeia municipal, aos ruídos da modernidade:

“O silêncio do lugar, embalado pelo marulhar suave
das ondas, era cortado, de vez em quando, pelo ruído
de um bonde que passava ou de um automóvel, pelos
passos de um transeunte, que olhava para os
engradeados com o ar sobranceiro de quem não está na
cadeia...E havia qualquer coisa de inexplicável no
olhar dos que, por detrás dos ferros, acompanhavam,
com os olhos, até desaparecer, o cidadão livre que
passava” (p. 09).

No segundo conto, intitulado “Questão de Estética” (p. 25-37), Telmo Vergara nos
apresenta a história do jovem Mario Valle e Campos, que “estava longe de ser um Apolo ou
um Narciso” (p. 25) devido a duas peculiaridades de sua fisionomia: o nariz – “grego do
legítimo -, com a narina direita mais aberta que a outra” (p. 25), e a cabeça que, “achatada
em cima, vista de perfil, parecia o ovo de Colombo” (p. 25).
A ironia do narrador é ferina, especialmente quando ele trata dos “dotes artísticos”
do protagonista e intervém na narrativa, passando de 3ª para 1ª pessoa171:

sacudiria o mundo inteiro num calafrio de admiração e de inveja e, talvez, o fizesse galgar os quase
inabordáveis degraus da Academia de Letras” (p. 16).
171
Note-se que na maioria dos contos de “Na Platéia”, a alternância de 3ª para 1ª pessoa ocorre para que se
insiram na narrativa os comentários irônicos do narrador. Nos livros seguintes, como vimos nos capítulos
anteriores, essa alternância será mais comumente usada para descentrar a voz narrativa na representação
literária da interioridade das personagens, alternando-se e/ou justapondo-se as vozes do narrador em 3ª pessoa
(discurso indireto livre) e do narrador-personagem, em 1ª pessoa.
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“E não era para menos. ‘Um temperamento
requintadamente estético’, como o seu, ‘dotado da
mais pura concepção do belo’ (estas frases estou-lhe
roubando, mas talvez seja para o bem da pátria...) não
podia suportar narinas díspares e cabeças ovaladas –
columbanas; e muito mais quando se trata da própria
cabeça ou do próprio nariz.
Que alma de artista, a desse moço! Outra igual não
pode haver! Dizem que a obra é o artista externado.
Mas, quando, como Mario, o artista não produz, a sua
personalidade se exterioriza em outras coisas.” (p. 2526)

Uma personagem tratada com tal ironia certamente não poderia ter destino de
herói. Talvez herói às avessas, no máximo. Mario acaba se apaixonando por uma moça e
descobre, lá no final do conto, após finalmente conseguir conquistá-la, o que não foi fácil,
que seu nome é um cacófato: Jacyntha Mancoso!!!172 E aí está a “questão de estética” do
título. A história termina com Mario viajando de trem e lendo, durante a viagem, um livro
intitulado Os Inconvenientes da Cacofonia!!! Esse final inesperado, a partir da questão da
cacofonia, pode ser relacionado à idéia de irrupção do absurdo e inusitado, que
comentamos no capítulo anterior.
A par da história, chamam a atenção neste conto dois aspectos: um deles é o uso
de termos coloquiais, que o crítico piauiense Assis Brasil, conforme comentamos
anteriormente173, considera uma inovação de Vergara para com a linguagem literária da
época – em termos e frases tais como: “Coió” (p. 30), “Eta sujeito sem graça!” (p. 30) ou
“té que um dia, como diz o outro” (p. 32), e mesmo gírias, como “bancar” (p. 29) ou
“piparote” (p. 28). Vergara não apenas utiliza termos coloquiais, mas chega mesmo a
colocar (ironicamente) em discussão o seu uso na sociedade da época: “E ele [Mario] não
172

No momento da descoberta, diz ele para si mesmo: “ – Jacyntha! Jacyntha Mancoso! Meu Deus! Meu
Deus! Eta desgraça! Jacyntha! E ainda por cima um cacófato! TAMANCOSO! TAMANCO! Um cacófato!
Um Cacófato!”. (p. 36)
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quis contar ao pai e à irmã que um dos seus amigos, a quem tanto prezava, tanto admirava o
talento – tivera a audácia inconcebível de dizer, numa palestra: ‘teve’, em vez de
‘esteve’...” (p. 28).
O outro aspecto que gostaríamos de destacar é a presença, mais uma vez, de
índices de modernização urbana. Além das lâmpadas “nova lux”, que iluminavam o enorme
salão de baile dos seus sonhos, onde ele e Jacyntha Mancoso dançavam apaixonados (p.
30), sua amada e uma amiga, em determinado momento da história, vão ao “fútingue”
(footing), provavelmente na rua da Praia e arredores, para serem vistas e também olhar os
rapazes, entrar numa loja, numa confeitaria e aproveitar as delícias da “urbs” em
construção. É nessa parte do texto que também aparece o cinema, outro índice de
modernização urbana bastante importante do período. É dele que Vergara se utiliza para
descrever o primeiro olhar que Mario lança a Jacyntha:
“Mario sentiu um tremor em todo o corpo, uma
friagem a percorrer-lhe a espinha, e quando ela passou
diante de si, ele lhe arregalou uns olhos enormes, estilo
olhar de criança, no cinema, quando o herói do filme
manda o cínico ao chão, com um formidável ‘directo’
no avantajado queixo do infeliz d. Juan. A moça, ao
perceber esse olhar, virou o rosto, brusca,
desdenhosa.” (p. 31)

O cinema aparece mais ainda na narrativa porque Mario seguia Jacyntha em todos
os lugares, antes dela corresponder a seus apelos, inclusive no cinema:

173

Ver nota 129, p. 89.
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“Assim transcorreu uma semana (...): fútingues,
sessões de cinema, com Mario sentado numa fila
próxima àquela em que estava a moça e daí saindo sem
saber contar o enredo do filme, mas apto para narrar as
diversas nuanças, que, com a luz fraca da projeção ou
o clarão súbito dos intervalos e o efeito das gotas de
‘lavôlho’ – assumiam ao brilho dos olhos negros da
morena.” (p. 33)

Note-se que aqui ainda não temos o retrato dos índices de modernização urbana
em função da interioridade das personagens, como em livros posteriores de Telmo Vergara.
Em Na Platéia a estrutura dos contos segue ainda uma narrativa mais convencional.
O terceiro texto do livro, intitulado “Com Vontade de Fumar...” (p. 41-46),
mostra-nos a história de Jasão Argonauta Silveira – mais uma referência à cultura grega -,
um jovem de vinte e poucos anos que fracassara na vida, especialmente após bater nos pais
e ser expulso de casa174, tornando-se “um moderno andarilho a correr mundo, estilo conto
da carochinha...” (p. 43). Na noite de Natal, numa praça da cidade, iluminada pelo “clarão
de um combustor ‘nova-lux’” (p. 41), ele divagava em seus pensamentos lembrando da boa
vida que já tivera e da realidade de então, em que chegava a passar fome175. Naquela hora e
lugar, “quase não chegava o ruído da metrópole. Lá uma vez ou outra, o rumor de um
bonde que passava, o assovio de um transeunte e a buzina de um automóvel” (p. 41). Jasão
(cujo velocino certamente não era de ouro, se é que ele possuía algum) vai até a beira do
Guaíba e sente uma vontade enorme de fumar, mas não tem cigarro e nem dinheiro. A essa
vontade de fumar mistura-se um súbito desejo de suicidar-se, dadas as lembranças que o
atormentam. Na beira do rio ele encontra um marinheiro que lhe dá um cigarro, e o conto
termina com uma referência à possibilidade de se comprar cocaína na capital gaúcha: “(...)
174

A ironia do narrador mais uma vez é ferina: “Começara depenando pintos e arrancando ninhos, e acabara
batendo nos pais” (p. 42-43).
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lá se foi Jasão Argonauta Silveira, rumo à espelunca de um seu conhecido e amigo, onde
havia crédito e a cocaína mais barata de toda a capital...” (p. 46). Outros aspectos que
chamam a atenção no texto são o uso da linguagem coloquial, que novamente aparece em
termos como “bancar” (p. 45), “quê dê fósforo” (p. 42) ou “Jasão duma figa” (p. 42), e pelo
menos um trecho em que Vergara (ou melhor, o narrador) parece entrar na interioridade do
protagonista, o que prenuncia a utilização regular de técnicas literárias que serão
intensificadas e aprimoradas nos livros seguintes do autor. Entre dois trechos narrados em
3ª pessoa, aparecem os pensamentos de Jasão (em 1ª pessoa) a respeito de si mesmo:
“E ele batera nesse pai...
- Sem vergonha! Jasão de mentira! Argonauta
crápula! Parece mentira que sejas isso. Ah! Mas tu me
pagas...Se me pagas...Agora mesmo te jogo lá no
fundo do Guaíba, bem no fundo, bem no fundo! E a
noite está estrelada, meu crápula, e tu vais misturar a
tua imundície com a luz delas, lá no fundo do rio! Ah,
se me pagas...Vais ver!
Os namorados passaram pela sua frente, lentos, sem
olhá-lo, o rapaz com o braço pela cintura da moça, e
foram se afastando, até sumir-se, dobrando uma
esquina lá da rua”. (p. 44)

Em “A Primeira e Última Aventura de Ulysses Guerreiro” (p. 49-62) temos, como
o próprio título nos permite deduzir, a história de Ulysses Guerreiro, empregado como
“rapazinho de escritório de causídico sem diploma e com dr. na placa” (p. 53), um jovem
bastante tímido que, ante as suas dúvidas existenciais e à falta de Delfos, “procurava
perguntar ao melhor oráculo [disponível] (no caso, ele mesmo, ou, pelo menos, assim o
pensava)” (p. 49). Certa feita, Ulysses, mais um dos heróis da epopéia modernizante da
cidade em processo de urbanização criados por Telmo Vergara, apaixona-se por uma moça
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Embora carente de introspecção psicológica, como nos livros seguintes, este aspecto do conto já revela a
presença da idéia da vida como “estrada perdida” e da contraposição entre presente e passado.
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que marca com ele um encontro próximo a uma parada de ônibus. Como não poderia deixar
de ser, esse herói às avessas, a todo momento ironizado pelo narrador, acaba morrendo
atropelado pelo ônibus, para o desespero de sua Penélope porto-alegrense.
Neste conto, podemos destacar alguns elementos, como a presença dos índices de
modernização urbana, que volta e meia aparecem na narrativa. O burburinho do centro da
cidade no final da tarde, quando todos saíam do trabalho para voltar para casa, aparece de
forma bastante objetiva:

“Um ruído – que era uma misturada de ranger de
dobradiças de portas, que se fechavam com o estrépito
da pressa, vitrinas que baixavam, passos apressados,
buzinas, ruídos de freios de automóveis que estacavam
de súbito – chegava aos seus [de Ulysses] ouvidos,
enquanto caminhava, vagaroso, parando para olhar
mostruários de vitrinas iluminadas, retomando, após, o
passo, desviando-se de possíveis encontrões, temeroso
de pugilatos (...).” (p. 53)

Outro ponto a destacar é a referência explícita ao Ulisses grego, a quem o Ulysses
gaúcho é contraposto, mais uma vez como uma forma extremamente irônica de expô-lo ao
ridículo:
“Assim cresceu Ulysses Guerreiro, que, depois de
saber por um amigo amante de leituras a história do
varão antigo seu homônimo e depois de combiná-la
com o seu sobrenome belicoso, ficava, às vezes, a
pensar na brincadeira de mau gosto de seus manes.
- Ulysses Guerreiro! ...Ah, também! E, em vez de
sacudir os ombros, como faria, provavelmente,
qualquer outro na sua situação, fincava o queixo nas
mãos, sentado à beira da cama, de noite, na hora das
elucubrações de antes do sono, olhando o fundo
salpicado da parede do quarto, onde havia uma fenda
estreita de um reboque que caíra e que lhe parecia um
sorriso irônico numa face luzidia e rechonchuda.” (p.
52)
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A maneira com que Vergara constrói seu texto no trecho em que Ulysses está
prestes a encontrar a moça na parada de ônibus, revelando sua angústia interior e sua
timidez, prenuncia a utilização regular das técnicas ligadas à representação do mundo
interior das personagens. A partir do discurso indireto livre, o narrador penetra a
interioridade de Ulysses, onde uma espécie de “gigante” praticamente o obrigava a seguir
na direção da moça. Temos aí um primeiro exemplo daquilo que no capítulo anterior
denominamos irrupção do inusitado ou do absurdo, combinado com o retrato da
interioridade da personagem. A descrição do que se passa na cabeça de Ulysses é feita desta
maneira:

“De repente, [Ulysses] olhou uma vitrina de uma
casa de jóias, cheia de relógios, e viu que estes
marcavam, todos, nove horas em ponto. E pareceu ao
Ulysses que uma porção de nove gigantes se pusesse a
dançar, aos saltos, desaparecendo de súbito; e um nove
enorme, descomunal, veio vindo do fundo da vitrina, a
princípio pequeno, mas engrossando e crescendo,
rápido, como uma criança que, correndo, ficasse gente,
ligeiro, enquanto corria; pareceu-lhe que esse nove
enorme criasse braços, depois, e o agarrasse pela gola
do casaco e o fosse empurrando para o lado da esquina
da entrevista...
E com a mesma sensação de quem, contra a
vontade, vai empurrado e esbraveja, gritando ‘Eu não
vou! Me levam!’ – Ulysses foi indo.
(...)
A buzina dos autos que desciam a rua soava-lhe aos
ouvidos como agudos de moçoila que faz vocalises,
pensando ser soprano...Foi indo, foi se chegando,
enquanto distinguia o vulto da moça (...).
E Ulysses se chegou mais, viu a moça sorrindo e
olhando-o, luxuriosa. Experimentou a sensação de que
um gigante enorme o empurrasse para a frente e que
outro, não menos musculoso, o empurrasse para trás;
sentiu-se pequenino, muito pequeno, esmigalhado
quase...” (p. 59-60)
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O interessante é que o clímax dessa situação é também o desfecho do conto, com o
atropelamento do protagonista, que também é “atropelado” pela angústia, nervosismo e
timidez que perpassam sua interioridade naquele tenso momento em que ia se encontrar
com a moça. Fundem-se, portanto, mundo interior e mundo exterior:

“A rapariga já enveredara para o seu lado,
sorridente, com um esboço de estender-lhe a mão, toda
envolta no vestido encarnado justo...Ulysses viu tudo
nublado diante de si; sentiu-se ‘mister’ passeando nas
ruas de Londres, à noite, rodeado do nevoeiro; em
torno, tudo andava à roda: as casas iam para o chão, a
calçada para o alto; a sua cabeça parecia um pião,
rodando, rodando...O vestido encarnado, junto com a
dona, foi tomando a forma de uma liga muito grande,
que subiu para o alto, rodopiando como uma rodinha
de fogos de São João, e foi descendo, depois, enfiouse-lhe pela cabeça, desceu ao pescoço, onde foi se
tornando pequena, e começou a apertá-lo...De repente,
Ulysses sentiu que o mesmo gigante que o trouxera
empurrava-o, com força, para o meio da rua.” (p. 6061)

É neste momento que Ulysses salta para o meio da rua e é atropelado, física e
psicologicamente, e o conto termina com seu corpo, esmigalhado no chão, sendo recolhido
pela Assistência Pública176. Ressalte-se ainda que o tom irônico que permeia todo o conto é
bastante atenuado no final, em que o ponto de vista da interioridade de Ulysses parece
conferir um tom mais dramático e “sério”, digamos assim, à narrativa. Esse artifício será
muito utilizado por Telmo Vergara em toda a sua obra literária, embora de forma mais
aprimorada em alguns de seus livros posteriores.
Em “Porque o João Rompeu Comigo” (p.65-76), a novidade é um narrador em 1ª
pessoa, um narrador-protagonista da história, o que não acontece nos contos anteriores.
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Fora isso, o conto, sobre uma briga entre dois amigos (um deles o narrador-protagonista),
apresenta características bastante semelhantes aos anteriores: referência aos índices de
modernização urbana, quando, por exemplo, refere-se ao ”fútingue”177; intervenções
irônicas do narrador178, inclusive dirigindo-se diretamente ao leitor179; e utilização de gírias
e de linguagem coloquial, em termos como “tremeliquento” (p. 73), “ninguém tem sangue
de barata” (p. 76) e “meter a tesoura” (falar mal de alguém – p. 76). Também é interessante
a forma com que Vergara encerra o conto, através de uma intervenção direta do narradorpersonagem sobre o leitor; o narrador dirige-se diretamente ao leitor para dizer quase que
explicitamente que contou aquela história para falar mal do amigo com o qual havia
brigado, pois aquele também andava “metendo-lhe a tesoura” por aí... A fórmula mais
parece uma “moral da história” das fábulas de Esopo, pois “quem mete a tesoura no outro
só pode ver metida uma tesoura em si”.
Eis o desfecho do texto:

176

Mesmo que “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, tenha sido lançado muitos anos depois (1977), fica
difícil não lembrar no final do conto da morte de Macabéa, até porque a veia intimista de Telmo Vergara não
deixa de ser uma espécie de prévia do sucesso posterior da escritora ucraniano-brasileira.
177
“O fútingue estava terminando. Só, de vez em vez, passavam grupos pequenos de moças apressadas;
alguns rapazes elegantes (pelo menos pensando ser) cruzavam por aquelas; agora, uma jovem, sozinha,
fazendo os d.juan se aprumarem, passava, ligeiro, acelerando o passo estudado e curto; agora, um guri,
gritando o jornal da tarde”. (p. 65)
178
Numa delas, ao descrever o “amigo”, a frase é genial: ele afirma que este “ficou vermelho como lábio de
musa de poeta” (p. 71) ao ser pego vislumbrando uma “duvidosa componente do sexo oposto”. (p. 70)
179
Como na seguinte passagem: “Só a nossa grande amizade é que me dava a necessária resignação para
ouvir-lhe os sermões, as exposições de frases substanciosas (na sua substanciosa frase), de aforismas, de
pensamentos de Pascal, de máximas de La Rochefoucault, e, até, trechos inteiros de Epicuro e República
platônica...
(Aqui, antes de chegar ao fim, noblesse oblige, é necessário que eu agradeça a muita coisa ‘substanciosa’ que,
não obstante o meu pendor contrário, aprendi com o João)”. (p. 74)
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“E dizem até, e eu quase acredito, que o João,
agora, mete-me a tesoura, desapiedadamente,
ferozmente...
Ora: o Direito nos ensina que todo o indivíduo tem
o direito de defesa. Mas essa defesa deve ser
proporcional: para um revólver, outro revólver; para
um punhal outro punhal. Logo: para a tesoura do João
outra tesoura”. (p.76)

No próximo conto, “Tia Exemplar” (p. 79-88), temos a história de Dona Joana (a
tal “tia exemplar”), cujo maior sonho era arranjar um marido rico para Dulce, sua sobrinha.
Após vários pretendentes, ambas são enganadas por um vigarista que diz ser rico, mas na
verdade é um “João ninguém” (para usar um termo do conto), e acabam tendo que aceitar o
casamento. A verdade é que Dona Joana faz uma verdadeira armação, deixando Dulce
sozinha em casa com o suposto futuro marido rico, e pegando-os em flagrante, fazendo uma
cena que, segundo o narrador, nem Sarah Bernhardt interpretaria de forma tão convincente
(p. 86). A tal cena dá margem às irônicas intervenções do narrador:

“Então era assim que um moço de caráter, de boa
família fazia? Valer-se da confiança de uma pobre
senhora e de uma inocente moça (por ocasião desse
‘inocente’ o rapaz esboçou um gesto, talvez um
protesto, porém ela não permitiu a continuação). Então
era assim?! E mais outras abaladoras frases.
E, depois dessa acusação e de um acesso de choro
em dona Joana e Dulce, só restou ao rapaz uma
resposta:
- Mas, eu casarei, dona Joana.”

Aliás, são essas intervenções e comentários irônicos do narrador, especialmente
com relação ao caráter duvidoso da protagonista, o que de mais marcante e engraçado
temos no conto. Eis um exemplo180:
180

Outro exemplo seria quando o narrador ironiza a felicidade de dona Joana devido ao casamento da
sobrinha com o suposto homem rico: “E, agora, boiava num riacho de felicidade, como graveto sem rumo. (É
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“Como toda tia amorosa ela desejava para Dulce
um casamento que lhe fizesse (é lógico que esse ‘lhe’,
para dona Joana levava um ‘s’) subir alguns degraus na
escada marmórea da hierarquia social e que a par dessa
subida, viesse engordar o magricela cofre da família.
Enfim, dona Joana era um modelo de tia amorosa.
Mas, como tudo neste mundo é relativo (felizmente
ou infelizmente, à vontade do leitor), como tudo é
relativo, só apareciam apaixonados de Dulce, que não
tinham o bíceps necessariamente desenvolvido para
ajudar aquela sonhada subida e não possuíam a vara
merlínica capaz de tornar adiposo o esguio senhor
cofre.
Era sempre assim. Só apareciam (...) empregados
de banco, estudantes na pindaíba, filhinhos de papai
‘pronto’ e até dois desaforados caixeiros de venda”. (p.
81)

Em “Marino, o Raptor” (p. 91-106), temos a história de um “chauffeur” particular
que, apaixonado por cinema (de novo um índice de modernização urbana), não perdia as
sessões de “films” uma noite sequer. O conto retrata muito bem a verdadeira “febre”
cinematográfica que assolou Porto Alegre e o mundo nas primeiras décadas do século XX,
e

que

chegou

a

ser

apresentada

na

imprensa

gaúcha

da

época

como

“cinematografopatia”181. Marino, o tal chofer, tinha sido acometido por esse “mal”:

“Naquela noite, como de costume, Marino dos
Santos Cotta deixara o emprego e fora ao cinema
predileto, assistir ao filme do dia.
(...)
Ir ao cinema, para ele, era uma obrigação cotidiana,
da qual não se podia furtar. Ia porque tinha de ir.
E, sem quase pensar, quase autômato, todas as
noites em que os patrões não o ocupavam era sempre a
mesma coisa: jantava, acendia um cigarro, trocava o
boné e o fardamento pelo chapéu de pano e fatiota e ia
ver o filme”. (p. 91)

melhor dizer-se riacho, em vez de mar, porque, não só a imagem é velha, como, também, a dona Joana não
sabia nadar).” (p. 85)
181
Sobre esse assunto, consultar: STEYER, Fábio Augusto, Op. Cit. (2001), p. 206-207.
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A descrição de como aconteciam as sessões de cinema aparece em diversas partes
da narrativa, como por exemplo no trecho a seguir:
“Quando entrou no cinema, a sessão já começara e
estava correndo a primeira parte do filme.
Entrou tateando, com os olhos ainda ofuscados da
luz da sala de espera, e foi indo pelo corredor lateral da
platéia, até sentar-se num canto de fila.
Ficou olhando a história desenchavida do galã,
mocinha e cínico ouvindo a orquestra banal, embebido
como comprador de quadro perante obra-prima. De
repente à legenda de ‘intervalo’ seguiu o clarão súbito
da luz elétrica, silenciando a orquestra e iluminando o
salão.” (p. 95)

Outra característica de Marino é que, de acordo com o narrador, ele era um homem
de seu tempo e, como tal, “possuía o seu grande fraco pelos rabos de saias” (p. 92), ou seja,
era “o genuíno adorador do sexo fraco” (p. 92). Como afirma o narrador, através do qual
mais uma vez Telmo Vergara utiliza uma imagem da modernidade para caracterizar sua
personagem, Marino “era um rapaz e guiava o automóvel de sua vida na estrada asfaltada
do século vinte. (A imagem está um tanto forçada – mas está de acordo com a época)” (p.
92), ironiza o narrador.
Nosso herói acaba se apaixonando por uma moça (“mais do que mameluco por
índia sadia, de formas fartas, após sacerdócio forçado através das florestas” – p. 97) que vê
no interior do cinema, a qual corresponde aos seus olhares. Após a sessão, ele segue a tal
moça e as suas amigas, “como cachorro de gaúcho, troteando na sombra do cavalo do
dono” (p. 97). Note-se que as ironias do narrador mais uma vez são uma das marcas
fundamentais do conto182, dentro da tradição machadiana que comentamos anteriormente.

182

Um exemplo é este trecho, em que Vergara satiriza as diferenças entre as classes sociais: “O moço
aristocrata olha a mocinha do vestido de seda e da pose estudada no espelho, e o ‘chauffeur’ olha a
empregadinha de fábrica. (O que não obsta que aquele olhe para esta e este para aquela).” (p. 93). Ou então as
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Segue-se a isso um princípio de namoro, prontamente interrompido pelos pais da
moça183, que não concordavam que ela se relacionasse com um chofer. Novamente a ironia
do narrador é traço marcante: “E ele [Marino] começou a compreender que não era tão fácil
ser alpinista, em matéria de amor, e transpor o cume nevado do Himalaia da negativa dos
pais da amada...Viu que a sua força era mesmo de Sansão, mas de um Sansão ainda de
cabelos curtos e cortados pela mão acetinada de Dalila” (p. 100).
Então Marino planeja o rapto do título. Ele e sua amada iriam fugir e se casar,
morando temporariamente num “quarto de avenida” alugado por ele, até a situação se
ajeitar. Ele compra inclusive um par de alianças de 18 quilates de um judeu e os móveis
para o quarto, arruma um automóvel para a fuga e combina tudo com a moça. Obviamente
que ela não aparece no dia combinado (e nem nos dias posteriores, pois Marino fica vários
dias esperando a moça) e acaba arrumando outro noivo, para o desespero de nosso
protagonista. Marino resolve se suicidar com cianureto e, num mato próximo à cidade,
prepara o seu “fúnebre intento” (p. 105). No entanto, ao entrar no mato, ele encontra um
bando de moças e, “com o mesmo ar basbaque, deixa o embrulhinho do veneno cair no
chão, esparramando o pozinho branco sobre a verdura da relva” (p. 106). É aí que ele segue
a sua vocação de ser um chofer que guia seu automóvel na “estrada asfaltada do século
XX”, sendo um verdadeiro “apreciador do sexo oposto”. O conto termina com o que tem de
ironias feitas pelo narrador com relação ao fato de Marino estar amando, o que mais uma vez é relacionado a
personagens da cultura greco-romana: “Ele amava, e com que amor? Com o possantíssimo amor à primeira
vista, que, além de ser tal, era, também, o seu primeiro amor retribuído. E o amor é capaz de fazer mais do
que Sansão fez derrubando as colunas do templo, mais do que os heróis pergaminosos das Termópilas, mais
do que Júpiter abrindo rochas para possuir ninfas...Mais do que tudo! O amor derruba tudo! Para ele não há
contrariedades de pais, não há proibições de conversas no portão, não há interdições de porta de casa! Não há
empecilho de forma alguma. É claro que o Marino não pensou em Sansão, Dalila, Termópilas e Júpiter. Ele é
um rapaz de bom gosto e, portanto, não faz idéia do que sejam a Bíblia, a História Universal e a Mitologia.
Não lhe faço essa injustiça: se aqui houve mau gosto foi meu”. (p. 99). Note-se ainda neste trecho a passagem
da narração de 3ª para 1ª pessoa.
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melhor, a ironia, deixando ainda uma sensação de inconclusão do enredo que também é
característica marcante da obra de Telmo Vergara: “E, a passos lentos, [Marino] foi-se em
direção do bando de moças, que ia dobrando uma curva da estrada, com a mocinha se
virando e sorrindo ainda...”. (p. 106).
Em “O Inspetor de Veículos” (p.109-112) o protagonista por si só já representa a
utilização de um indício de modernização urbana para a construção do enredo. Afinal é o
inspetor de veículos que dirige o tráfego de carros nas ruas centrais da “urbs”:

“Buzinas, barulho de rodas de carroças no
paralelepípedo, ruído de motores, fumaça de óleo, os
automóveis e carroças cruzam, e ele estende o braço,
rijo, perfilado, com a inevitável atitude orgulhosa de
quem comanda (...).” (p. 110)

Além disso, este pequeno conto, um dos menores do livro, é marcado pelas
intervenções do narrador, pela utilização de um léxico próximo da linguagem coloquial184,
pela referência a algumas ruas da capital gaúcha (ruas Aimoré e Argentina) e pelo uso do
discurso indireto livre, através do qual Telmo Vergara novamente coloca o narrador em 3ª
pessoa na interioridade do protagonista185, técnica utilizada com mais freqüência e

183

Na descrição faz-se referência ao cinema: “E, de repente, no melhor do sonho, surgia, como o cínico do
filme, o fantasma dos pais da moça...E o ‘NÃO’, que o Marino ouviu como resposta a seu pedido de
casamento (...)”. (p. 99)
184
Exemplos: “mulato de má catadura” e “vítima palanqueada”.
185
Um exemplo de intervenção do narrador e de uso do discurso indireto livre é o trecho a seguir:
“Um negrinho, assoviando, com um pacote grande debaixo do braço, chegou-se ao guarda, mostrou-lhe um
bilhete, perguntando onde morava ‘o dr. que estava ali no papel’.
O guarda construiu um sorriso desdenhoso, lembrou-se da cifra da porcentagem de analfabetos que, por
ocasião de uma das leituras matinais, aprendera num discurso transcrito em jornal, há muito, e que o fizera
pensar que tinha acordado a sua vocação oratória, mas que verificou ser engano – depois parou o sorriso,
enrugou a testa, que ficou igual à de pensador antes de passar para o mundo e papel a frase lapidar, sorriu de
novo, mas dessa vez sem o ar desdenhoso, olhou a humildade contemplativa do guri, que namorava os botões
negros de sua farda, e disse:
- O dr. Fulano?!! (Isso foi proferido como dizendo: ‘Mas, será possível que você não o conheça?!’ A verdade
manda dizer que ele não conhecia esse doutor. Mas, que mal faz? Enganar o indígena é pecado irmão gêmeo
do pecado paradisíaco. E se alguém se zangar com o nosso guarda, faça o favor de refletir: não o culpe – se

139

propriedade em seus livros posteriores. De qualquer forma, temos aqui a presença da
modernização urbana aliada ao retrato da interioridade do protagonista, o que prenuncia
algumas das características que julgamos serem essenciais na obra literária de Telmo
Vergara.
Nos outros contos do livro repetem-se as características daqueles que já
comentamos. “Romance na Praia” (p. 115-124) narra as aventuras de Carlos da Silva e
Pires, um estudante em férias na praia que acaba se apaixonando por uma moça chamada
Celina, com a qual inicia um namoro. O desenrolar da trama assemelha-se bastante àquele
conto do cacófato (Jacyntha Mancoso), pois Carlos acaba chegando à conclusão de que sua
namorada parece um avestruz!!! Em ambos os casos podemos relacionar o desfecho do
enredo com aquela idéia de irrupção do inusitado e absurdo. O relacionamento,
obviamente, termina, e mais uma vez Telmo Vergara encerra o conto de uma forma
inusitada, inesperada e engraçada, a partir do ponto de vista do protagonista sobre a
namorada.
O interessante é que Celina é comparada a Vênus186, a partir do uso do discurso
indireto livre, recurso através do qual o narrador nos revela o que se passa na mente de
Carlos:

quiser, vá descompor a nossa caríssima amiga Serpente). – O dr. Fulano?! Ali no meio da quadra, naquela
casa cinzenta de portão grande!” (p. 110-111)
186
Outras referências à cultura universal presentes no texto são as citações de Hamlet e do Cupido.
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“Na manhã seguinte [Carlos] acordou tarde. O
‘banho das dez’ já tivera início. Vestiu o traje e foi à
praia.
Chegou, sentou-se na areia, tomando o seu banho
de sol e vendo os banhistas, que entravam mar dentro
ou passavam na sua frente, uns a passo, outros
correndo, exibindo os retezos músculos de atletas e as
cabeças de microcéfalo, desprovidas de miolos.
Corpos femininos luzidios, desapareciam e apareciam
nas ondas, com gritinhos assustados e estudados. E ele,
sob o calor ameno do sol, cerrando os olhos,
imaginou-se, sozinho, na praia deserta, vestido de
fauno. Sobre as ondas, surgia, baloiçando, uma concha
descomunal, com uma mulher nua, reclinada,
indolentemente, e com o rosto apoiado nas mãos. Era
Vênus que vinha surgindo, tal e qual como no dia de
nascimento. Afinal a concha encalhou na praia, e
Vênus, vestida como a nossa mãe Eva, veio correndo
direto a ele. Deu-lhe a mão e saíram os dois,
disparando, dando saltos, ele com um dedo na boca,
ela com a cabeça para trás – dançando um bailado
helênico, praia fora...” (p. 121-122).

Quando acorda de seus devaneios, Carlos vê Celina, e na sua mente vem a imagem
de um avestruz:

“Carlos empalideceu. A namorada, muito alta,
pernas finas, calção abaixo do joelho, correndo
desajeitada, tomou-lhe o aspecto de uma avestruz, que
vinha direto a ele, na sua corrida saltitante,
desengonçada e atrapalhada.
Pa...Pa...parece
uma
avestruz!!
Uma
AVESTRUZ!!!
(...) uma avestruz com a cabeça de Celina (...).
Era uma avestruz que estava na sua frente, era uma
avestruz que lhe pedia que esperasse! E, sem perceber,
descerrando os dentes e levando as mãos à cabeça,
Carlos gritou à namorada aquela nada amável palavra
por que é conhecida a doce companheira dos cães”. (p.
123)

O conto termina com uma intervenção do narrador, que parece dirigir-se
diretamente ao leitor para contar um detalhe do desfecho da trama:
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“Há um fato interessante, que não sei se é resultante
da curiosidade ou de qualquer outro motivo. Esse ou
aquele motivo: mas, a verdade é que existe. É que, nos
hotéis (principalmente nos de praia, onde os quartos,
ao longo de um corredor, possuem uma única porta e
uma janela que está, quase sempre, aberta, devido à
falta de luz), não se pode passar de fronte aos quartos
sem arriscar um olho lá para dentro. É quase infalível.
Foi devido a isso que todos os hóspedes do hotel, em
que se hospedava o Carlos, viram, no dia seguinte, o
pobre do rapaz, estendido sobre uma cama, com a testa
enrolada em gazes, o queixo seguro em lenço e o olho
direito fechado, com a órbita cor de horizonte
crepuscular. E, além de verem isso, ouviram vários
gemidos – Ai!...Ai!...
A Celina contara ao irmão o título que Carlos lhe
emprestara. Ora, esse irmão pesava mais vinte quilos
do que Carlos, e, por ocasião dos banhos, exibia bíceps
que pareciam coxilhas...” (p. 124).

Outros pontos que podemos destacar estão relacionados à presença de índices de
modernização urbana. O cinema aparece num comentário do narrador a respeito de Carlos,
que certa vez teria proporcionado à Celina, na ausência de seus pais e de seu irmão, uma
“cena de final de filme americano” (p. 119). Com relação a esse fato é importante lembrar
que o cinema americano ganha força a partir da 1ª Guerra Mundial, com o declínio das
economias européias, sendo fator de grande influência sobre os hábitos da população,
especialmente pelo seu caráter mais liberal com relação aos relacionamentos amorosos e ao
papel da mulher na sociedade187. No conto em questão, o mesmo tema também aparece
quando Carlos lamenta o tamanho do maiô usado por Celina, o que revela um pequeno
aspecto, em termos de vestuário, da contraposição entre o passado conservador e o
presente, com seus traços modernizantes. E pela primeira vez o rádio é citado como um
fenômeno do século XX:
187

Para maiores informações sobre a história do cinema no período, consultar: STEYER, Fábio Augusto, Op.
cit. (2001), p. 81-113. Informações sobre o papel da mulher na sociedade da época, suas relações com o
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“Que diabo! Por que será que ela usa o calção do
‘maillot’ tão comprido? Abaixo do joelho...Ora sebo!
Isso é velharia, isso é passadismo, pergaminhismo!
(...)
Onde é que se viu calção abaixo do joelho, hoje em
pleno século do rádio, próximo à ‘rentrée’ da folha de
parreira?! Já se viu?! – Ora sebo!” (p. 120).

Neste conto destaque ainda para o uso de termos ligados à linguagem coloquial,
como “meter a tesoura” (p. 117), “ora sebo” (p. 120) e “vai plantar batatas” (p.118); de
palavras quase em desuso na atualidade, como é o caso de “maganão” (travesso – p. 119); e
estrangeirismos da época, caso de “spleen” (tédio, p. 119).
“Uma Viagem de Bonde” (p. 127-134) é a história do jovem Joaquim Leal que,
após visitar a namorada, espera o bonde para voltar a sua casa numa “rua escura da cidade
baixa, iluminada, de longe em longe, por combustores fracos” (p.127). Chegado o “bonde
barulhento” (p. 129), um barulho muito mais insuportável aguardava o protagonista: um
casal que só desceria no final da linha e cuja criança de colo chorava tal como “araponga
descomunal” (p. 130), provocando em Joaquim o efeito de que “seu ouvido era uma ferraria
com acústica de teatro, onde o ferreiro martelava, martelava, com grandes encomendas de
ferraduras por fazer e cálculos de lucros a bailarem no cérebro...” (p. 130).
Quando Joaquim chega em casa e deita-se na cama para dormir Telmo Vergara
mais uma vez utiliza-se do discurso indireto livre para retratar a interioridade da
personagem, quando temos ainda a justaposição entre mundo interior e mundo exterior:

ideário positivista e a influência dos índices de modernização urbana podem ser obtidas em: ISMÉRIO,
Clarisse. Mulher – a moral e o imaginário (1889-1930). Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995.
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“Chegou em casa, despiu-se rápido, deitou-se,
cobriu-se bem, puxou as cobertas para a cabeça, mas
nada! O choro sempre bem forte, como se a criança
estivesse ali, como se o seu quarto fosse o bonde!
Assoleado pelo cobertor, Joaquim descobriu a
cabeça e ficou a fitar a escuridão do quarto. De
repente, começou a ver, grudada no teto, uma cena, a
princípio confusa, mas que se foi tornando nítida
lentamente até ficar bem clara, como um quadro numa
moldura de trevas.
Duas pessoas havia nesse cenário: ele e a sua
pequena, braço dado, sorridentes.
(...)
O noivado – muito riso, muita alegria; o casamento
– mais riso, mais alegria; a lua de mel; e, finalmente,
ele, indo e vindo perante a porta de um quarto,
ansioso, nervoso...Depois, abriu-se a porta do quarto,
saiu uma mulher desconhecida e sorridente, que lhe
trazia nos braços uma criancinha e lhe dizia: ‘É
homem!’ A criança pôs-se a espernear e a chorar, a
chorar...E ele, junto com a mulher, tentando calar a
criança, e esta chorando sempre, chorando sempre...”
(p. 133)

Desperto de seus pensamentos, Joaquim imediatamente resolve escrever um
bilhete à namorada para encerrar o relacionamento, pois “continuar nosso namoro seria
construir os alicerces do arranha-céus da nossa desgraça” (p. 134). Novamente em tom
irônico, encerra-se o conto no momento em que Joaquim volta à cama e, “com um sorriso
nos lábios” (p. 134) espera o sono chegar. Temos neste conto, portanto, além da presença
de um índice de modernização urbana (o bonde barulhento, contrastado ao insuportável
choro da criança), o retrato da interioridade da personagem e a justaposição entre mundo
interior e exterior, especialmente quando Joaquim, já em casa, continua ouvindo o choro da
criança e se perde em seus devaneios.
Em “O Bondoso Henrique” (p. 137-146), narrado alternadamente em 1ª e 3ª
pessoa, temos a história do sr. Henrique Cordeiro, um quarentão que acaba traído pela
mulher Julieta – qualquer alusão a Romeu e Julieta não é mera coincidência, o que fica bem
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claro no decorrer da história. As frases irônicas através das quais o narrador caracteriza as
personagens são verdadeiros achados literários: sobre o filho do sr. Henrique, o narrador
afirma o seguinte: “o Joãozinho, que era bem a cara do pai, se bem que chorasse muito e o
nariz corresse” (p. 138); sobre a esposa Julieta: “Mas, de todos esses bens, o que ele mais
prezava, como é lógico, era o que lhe tinha custado mais caro, isto é, o que lhe custara a
bagatela de uma amarração perene – era a sua mulher: a Julieta” (p. 138); sobre o próprio
Henrique: “Nunca se viu nas suas faces, já um tanto sulcadas pelo arado daquele lavrador
intruso e desaforado que se chama Tempo, o mínimo sinal de tristeza” (p. 139); sobre o
casamento e a traição: “O triângulo! O casamento é um ângulo: uma das linhas é o marido,
a outra é a mulher. Depois vem o intruso e transforma esse ameno ângulo em um triângulo,
justapondo-se entre os dois” (p. 142); ou sobre a atividade da imprensa na época – outro
indício de modernização: “E a história (...) teve o mesmo cabeço chulo que vem nos
jornais, encimando as notícias escandalosas sobre os casos tenebrosos: ‘Cherchez la
femme’. (Notícias essas que, quando o repórter termina a sua redação, vão acompanhadas
de um sorriso: o sorriso de quem sabe meia dúzia de frases em francês)” (p. 141).
Em “O Novo Demóstenes” (p. 149-158), a referência àquele que foi um dos
maiores oradores da Antigüidade é explícita. Só que o nosso Demóstenes porto-alegrense
se chamava Ramiro Só, um estudante de Direito (assim como Telmo Vergara) que acabou
por tornar-se um intragável orador, que, com sua “peroração berrada” (p. 151) e sua
“fertilíssima fábrica de nunca pensadas metáforas” (p. 152), acabava por “desenrolar a fita
métrica” (p. 153) de seus discursos sobre os “olhos sonolentos e espantados da assistência”
(p. 151). Segundo o narrador, como sempre irônico, Ramiro fazia discursos “sistema
acalanto, estilo canção de berço, dando aos componentes do auditório a sensação de que
voltavam aos tempos infantis, esperando no berço, arrefecendo aos poucos, até ir dialogar
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com os anjinhos, sob o ‘nana nenê’ da preta velha fanhosa...” (p. 152). Além da referência a
Demóstenes, vários outros personagens da cultura greco-romana são citados, como Júpiter,
Cícero, o centauro, Mercúrio e a “Parca horrível”, que acaba cortando o fio da vida de
Ramiro após seu empolado discurso durante uma manifestação política da oposição, que
acaba virando em tumulto.
Ramiro é enterrado como herói, após entusiasmados discursos de seus amigos e
admiradores, sob o olhar atento dos coveiros do cemitério que – ironia ferina do narrador –
“assistiram ao necrológio com um ar de guri que está de castigo no canto do pátio do
colégio” (p. 158).
Telmo Vergara encerra o conto de uma forma muito bem humorada, relacionando
a boca do túmulo, fechada aos poucos pelos coveiros, com a boca de Ramiro. Um de seus
amigos ainda ouve a sua voz debaixo do túmulo, mas acaba ficando com sono e vai
embora. O interessante é que este amigo é o próprio narrador (autor?) do conto que estamos
lendo, que ora está em 1ª e outra em 3ª pessoa, ficando isso claro na expressão “segurador
de pena”, que já havia sido utilizada em partes anteriores do conto:

“E o segurador da pena, que lá estava, misturando
as suas lágrimas às dos demais filhos da pátria, é capaz
de jurar que, de súbito, ouviu, cavernosa, vinda de
muito longe, como o ruído do despertador nos
acordando de manhã – a voz do Ramiro dizendo,
comovida, entrecortada de soluços: ‘Mais uma vez, a
Parca horrível, com seus braços esqueléticos, com as
suas hórridas mãos assassinas, deu impulso à gélida
foice...E
é
quase...sufocado,
meus
diletos
colegas...que...ve...ve...venho agradecer esta prova de
a...a...amizade, esta i...i...imerecida homenagem...’.
Mas não ouviu mais nada, porque foi embora, com
uma lágrima no canto dos olhos e uma grande vontade
de bocejar”. (p. 158).
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Além desta interessante justaposição entre personagem, narrador e autor, há pelo
menos um trecho em que Vergara procura retratar a interioridade de Ramiro. É o célebre
momento de seu discurso na manifestação da oposição:

“E, bem lógico, bem conclusão de silogismo – lá
estava o Ramiro, em todos os mítingues, feliz,
esbravejando, defendendo a oposição, rodeado de
grandes auditórios, um pouquinho menores do que
aqueles a que aspirava. Mas em todo caso, vá lá.
Sempre eram grandes auditórios, grandes massas.
(Ah! o supremo prazer de ver mil cabeças
suspensas, olhos arregalados, boca semi-aberta,
extasiadas – como assistente de circo, olhando a figura
difícil do ginasta, lá no trapézio!).
(Ah! A epicuriana ventura de saber-se
Demosthenes...).
(Ah! A certeza de que, mais tarde, após sua morte,
o seu nome e o seu retrato haveriam de sair noa Anais
da Escola, acompanhados de metafóricas e elogiosas
frases – inclusive uma sua própria -, comparado ao
Ruy, ao Gaspar Martins e ‘chi lo sá’?, talvez mesmo
ao seu caro amigo Demóstenes...E os discursadores de
então citá-lo-iam, cheios de patriotismo).” (p. 155)

“História de uma Perna de Pau” (p. 161-170) é sobre um cidadão que, apaixonado
por uma mulher, acaba ficando louco e atira-se de uma janela do segundo andar de um
prédio. Esborracha-se no chão e quebra uma perna, que é amputada com urgência. Daí a
perna de pau do título. Esse cidadão acaba por internar-se no Hospício Municipal e lá deixa
uma carta, contando os detalhes de sua loucura e seu amor. O narrador do conto, em 1ª
pessoa, tem um amigo no hospício que lhe empresta a carta, através da qual ficamos
sabendo do enredo. Telmo Vergara utiliza aqui um procedimento muito interessante: em
todos os outros contos do livro, seja o narrador em 3ª ou 1ª pessoa, ou uma alternância dos
dois, ele interfere na narrativa através de comentários extremamente irônicos, que
permeiam todo o enredo. Neste conto temos um narrador em 1ª pessoa, que também é
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personagem, e que lê uma carta em que o narrador (o tal louco) também está em 1ª pessoa e
igualmente faz intervenções na narrativa (da carta). Um exemplo disso é o trecho a seguir
(trecho da tal carta):
“E li isto:
‘Talvez me chamem de louco; Pois bem. Se me
quiserem dar esse amável título, aceitá-lo-ei. Porque é
dar provas de força de vontade e resignação (se é que
essas palavras não são sinônimas) enfiar o julgamento
dos outros. Sou louco. Não faz mal. Sou, assim, uma
exceção: portanto, estou fora da vulgaridade. E me
sinto orgulhoso como quem acaba de ouvir um elogio.
(À propósito dessa minha última asserção, apesar da
minha loucura, talvez seja bom recordar, aqui, as
frases do louco-suave, por ocasião do episódio da
mulher adúltera: ‘Quem puder que lhe atire a primeira
pedra...’).
Sou um louco. Não varrido.
(...)”. (p. 164)

Fora esse procedimento literário temos ainda a destacar o uso da linguagem
coloquial, bastante forte neste conto, em termos como “muchocho” (p. 166), “sacarolhas...Pum!” (p. 165), “pachá” (p. 165), “cabeludos” (no sentido figurado – p. 164),
“bruahah da multidão” (p. 162), “toc-toc colossal” (p. 169) e “bumba” (p. 168), entre
outros, além das referências à cultura clássica: Termópilas (p. 166), Vênus de Milo e
Messalina (p. 168).
Em “Uma Telefonada” (p. 173-180), sobre uma empregada doméstica que recebe
um telefonema na casa da patroa, o mais importante, parece-nos, é a presença de dois
solilóquios, um deles sucedido por uma intervenção opinativa do narrador e no meio de um
diálogo – ou seja: temos um diálogo da patroa com uma amiga e no meio dele um
solilóquio da patroa e uma intervenção do narrador. Esse ponto de vista a partir do que se
passa na interioridade das personagens, visível em diversos contos do livro, cada vez vai
assumindo formas literárias mais sofisticadas, que serão exploradas com mais intensidade e
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propriedade quando do amadurecimento de Telmo Vergara como escritor. O trecho em
questão é o seguinte:
“ – Uma raridade! E olha que está aqui há cinco
anos. Já faz parte da família. E não sei se seria capaz
de despachá-la se algum dia isso fosse preciso...É
interessante a mania que tem dos... (que diabo! Como
é? Como é? Ah! Achei...) a mania dos solilóquios188
189
. (Nesse momento a visita ficou com um ar de quem
tem vontade de abrir o dicionário e a dona da casa teve
um sorriso de quem disse uma palavra difícil).
Interessante! Fala, ri, faz gestos de quem convida
alguém a entrar na sala onde se acha...Mas é mania
inocente e cada louco com a sua...” (p. 174).

No outro pequeno solilóquio do conto, a empregada não sabe o que fazer quando
atende ao telefone, o que nunca tinha feito antes em sua vida: “ – Pronto! Quem ta í? (Ué!
Parece que tão falando dentro dos ouvidos da gente! Te parece mandinga...)” (p. 177). Em
outro trecho do texto, o narrador faz referência explícita ao solilóquio da empregada
(Francisca), o que não deixa de ser uma variação dos trechos anteriores, em que isso não
ocorre:

188

A própria referência aos solilóquios da empregada não deixa de estar de acordo com as formas literárias
utilizadas para a construção da narrativa neste trecho: um diálogo que inclui um solilóquio e uma intervenção
do narrador.
189
Parece-nos importante aqui distinguir solilóquio de monólogo interior, pois seria possível pensar os trechos
selecionados como monólogos interiores. Seguimos a classificação de Robert Humphrey (que, aliás, é seguida
também pelo próprio Vergara, que no próprio conto cita e faz ironia com relação aos solilóquios, como vimos
na nota anterior): “O solilóquio difere do monólogo interior principalmente no sentido de, embora seja
pronunciado em solo, supor uma platéia formal e imediata. Isto, por sua vez, lhe confere características que o
distinguem do monólogo interior. Destas, a mais importante é uma maior coerência, de vez que sua finalidade
consiste em comunicar emoções e idéias que se relacionam a uma trama e ação; ao passo que a finalidade do
monólogo interior consiste, antes de mais nada, em comunicar identidade psíquica. (...) [No solilóquio temos]
uma platéia tacitamente suposta. Por conseguinte, é necessariamente menos sincero e mais limitado do que o
monólogo interior na profundidade da consciência que pode representar.” Ver HUMPHREY, Robert, Op. Cit.,
p. 32.
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“Se a senhora190 fosse parede, fogão, panela, ralo,
prato ou qualquer outro utensílio de cozinha – ouviria
um monólogo interessante:
- ‘Tinha graça! O que tem de saber? Tinha graça! O
que está pensando?! Então tenho que dar parte da
minha vida? Eu? Eu, que fui chamada ao telefone? Vai
ver que [a patroa] está pensando que sou como essa
outra aí [a outra empregada da casa]? Que sou uma
criada? Desaforo! Desaforada!’
Nesse ponto o monólogo foi interrompido. A
Francisca percorreu duas vezes a cozinha, de um
extremo a outro, a passos largos, com as mãos
cruzadas nas costas”. (p. 178)

“Em Viagem de Estudos” (p. 183-197), que narra a história do Dr.Álvaro Canto e
de suas (mal-sucedidas) experiências amorosas191, também podemos destacar a presença de
solilóquios, um dos quais segue o padrão do último analisado no conto anterior, com o
narrador “avisando” o leitor de que se trata de uma reflexão do protagonista:

“E, após inúmeros dados e três horas de insônia,
obteve a dedução agridoce – era preciso trabalhar.
(‘Trabalho! Eta palavra desenchavida! Sou capaz
de apostar que se as palavras fossem gente, essa, por
certo, possuiria uma respeitável e montanhosa barriga,
com o risco dourado de uma corrente de relógio de
ouro português! Juro!’)
Essa reflexão o dr. Álvaro fez, si bem que entre os
parênteses do silêncio”. (p. 184).

190

Esse “senhora” refere-se à patroa ou o narrador dirige-se diretamente a uma possível leitora do conto,
estilo Simões Lopes Neto nos seus “Contos Gauchescos”?
191
Ele fica noivo de duas mulheres, consegue perder as duas e ainda por cima se torna padrinho de casamento
de ambas!
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A destacar ainda no conto uma referência à mitologia grega, mais especificamente
à figura de Ícaro192, e uma intervenção do narrador em que ele ironiza uma imagem literária
criada por si mesmo:

“Talvez aquele fato de a noiva de Álvaro formar
exceção ao gênero mulher e noiva, de a sua
imaginação não construir Yaras no rio da vida de
Álvaro (com o perdão do leitor, pelo cheiro de mofo
que essa imagem exala...) – esse fato, apesar de
parecer um predicado, talvez seja, antes, um defeito.”
(p. 188)

“Labor Omnia Vincit” (p. 201-209), referência a uma máxima do poeta romano
Virgílio, é um diálogo193 entre dois amigos, na mesa de um bar, que, entre goles de cerveja,
relembram os tempos da Faculdade de Direito e discutem o valor do trabalho. A conversa
gira em torno de um tal Antonio Freitas, colega de faculdade que, a partir do segundo ano
de curso, começou a trabalhar “terrivelmente, febrilmente” (p. 209) - daí o “Labor Omnia
Vincit” - e acabou por “levar bomba” (p. 209) e “ir ao pau” (p. 204) nos exames, sendo
acometido pelo “micróbio da trabalhite” (p. 209). Enquanto os dois protagonistas do
diálogo terminaram o curso, Antonio nunca saiu do segundo ano, pois sempre acabava
rodando nos exames devido a sua “febre” de trabalho.
Quanto às referências históricas, aparecem Calíope (p. 202), David e Golias (p.
205) e Michelangelo (p. 208), entre outros. O footing aparece como índice de modernização
urbana (p. 208) e a proximidade com a linguagem coloquial em termos como “quêzinho”
192

“Ora, o sol (...) não quis saber de confianças: derreteu as asas do novo Ícaro [Álvaro, é claro]. E bumba!
Estatelou-se no chão duro, o nosso amigo oculista, sem, ao menos, se lembrar de dizer ‘afasta-te, pedra, senão
te racho!’, como disse a humaníssima tartaruga. O sol, no nosso caso, tomou a forma de um primo, que já fora
namorado de Nóla, por ocasião de umas férias, na fazenda do pai da moça. (Uma coisa bem passadista). E –
amor velho não morre – e Alvaro viu Nóla romper o casamento consigo, para tratá-lo, logo após, com o
primo, sob grande contentamento dos pais.” (p. 193).
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(p. 203), “ir ao pau” (p. 204) e “Din, don! Din, don!” (p. 204). O final do conto é, de certa
forma, inconcluso, na medida em que não há propriamente um desfecho, pois os dois
amigos continuam conversando e tomando cerveja no bar após contar a história do tal
Antônio. Ou seja: há uma sensação de que o relato foi apenas de um fato cotidiano, de uma
parte de uma conversa de bar, e que ela continua. Esse retrato do cotidiano (que
simplesmente passa, que flui indiferente a tudo, digamos assim) é uma das características
mais importantes da obra literária de Telmo Vergara, que ele ira explorar com mais
intensidade nos seus livros seguintes.
“O Poeta da Morte” (p. 213-222), conto que encerra o livro, narra a história de
Júlio da Costa, um poeta que publicava seus textos num jornal da capital – temos aí dois
índices de modernização urbana presentes na narrativa: a imprensa e o intelectual (letrado)
que sobrevive como colaborador de jornais194. Júlio era famoso especialmente pelos
poemas que tematizavam a morte (“...vem, vem lenta, vagarosa,/põe na minha garganta/o
colar de teus dedos frios,/ó morte!/Vem! Vem!/Ah! O colar de teus dedos frios...” – p. 213),
o que justifica o título do texto.
Certa vez, um redator do jornal em que ele publicava seus poemas perguntou a
Júlio o porquê de sua obsessão pela morte, questionando se ele não possuía alguma doença
grave. Isso perturbou Júlio, que passou a consultar médicos e procurar também
obsessivamente alguma doença, afinal, ele pensava ser contraditória uma vida dedicada à
produção de poemas sobre a morte e uma saúde de ferro – e aí está o tom irônico do conto.
O desfecho é, pois, tragicômico: após abrir a janela do quarto de pensão onde morava e
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É o único conto em que não há narrador, pois todo ele é composto de um diálogo entre as duas
personagens.
194
Aliás, isso era bastante comum no início do século XX. Até mesmo grandes escritores sobreviviam graças
a suas colaborações na imprensa.
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aparecer a quem o visse na rua “vestido com a indumentária de Adão” (p. 221), com o
objetivo de pegar uma pneumonia, o “poeta da morte” acaba por suicidar-se com um tiro de
revólver, vitimado pelas supostas incongruências de sua vida.
O conto, narrado alternadamente em 1ª e 3ª pessoa, é recheado de referências
históricas e mitológicas, tais como: “Que coisa ridícula! Horror! Invoco a morte e sou
Hércules! Atlas! Chamo a Parca e vou viver mais de cem anos! Não! Devo sofrer do
pulmão, devo ser tuberculoso!” (p. 220); ou então: “Ele estava fadado a ser um novo
Matusalém!” (p. 220). Porto Alegre aparece na referência à rua da Praia (p. 215) e nos
índices de modernização urbana, quando Júlio passeia de madrugada pelas ruas da cidade e
observa o funcionamento da iluminação pública e os trabalhadores do Mercado Público:
“Caminhou pelas ruas desertas, sentou numa praça, viu os verdureiros rumo ao mercado,
viu a luz dos combustores se apagar, assistiu ao despontar do sol (...).” (p. 217)
Com este conto, encerramos nossa análise sobre Na Platéia que, como dissemos
anteriormente, marca a fase inicial da carreira de Telmo Vergara, em que já podem ser
percebidas algumas das principais características de sua obra, muitas delas, ao que parece,
ainda usadas de forma ocasional e incipiente, o que será aprimorado nos livros posteriores.
Mesmo assim, importante destacar que os indícios de modernização urbana já aparecem de
forma abundante nesse seu primeiro livro, e, associados às formas literárias utilizadas pelo
autor para construir os seus contos (ainda ligadas ao modelo machadiano, mas já revelando
em alguns momentos o retrato do cotidiano e da interioridade das personagens),
prenunciam um grau de qualidade literária bastante significativo, que, acreditamos, viria a
se confirmar nos seus próximos livros, como veremos a seguir.
Prossigamos com nossa viagem pela “estrada perdida”.
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5.2. Seu Paulo Convalesce (Editora Globo, 1934)

Neste livro acentuam-se algumas das características essenciais da obra de Telmo
Vergara, como o retrato do cotidiano e o retrato psicológico das personagens, além da
presença do inusitado no desfecho de alguns contos. Dividido em 13 textos, dispostos em
136 páginas, ele parece marcar uma nova fase, mais madura, na carreira do escritor. O
próprio Vergara, em entrevista publicada na Revista do Globo em 1938, afirmava que seus
primeiros contos, ainda adolescentes, eram marcados por uma ironia de certa forma
excessiva:
“Assim, já fui adolescente. E a reação de um
adolescente (...), de um sujeito absolutamente
intolerante, absolutamente convencido de que é o
centro do universo (...) se traduziu, em meus primeiros
contos, por um ponto de vista todo unilateral, onde a
ironia agressiva era a base da urdidura de todos os
entrechos e personagens. Porém, felizmente e ao
contrário de muita gente, abandonei a adolescência
(...). E o resultado foi que (...) aquela ironia agressiva
foi se atenuando(...)”195.

A mesma opinião tem Erico Verissimo, que considera Seu Paulo Convalesce como
o verdadeiro início da carreira de Telmo Vergara:
195

Revista do Globo, Livros em Andaimes, 16/04/1938, p. 35 e 52.
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“(...) o escritor Telmo Vergara começou realmente
com ‘Seu Paulo Convalesce’. Se lembro aqui nesta
nota rápida a primeira fase da carreira literária desse
companheiro de sonho, é porque quero ser sincero para
com ele; porque não estou escrevendo estas palavras
com o puro desejo de elogiar. (...) E porque,
finalmente, amanhã ele e eu, homens de mais de
quarenta anos, estaremos rindo do que escrevemos
hoje com tanta penetração e entusiasmo.
Mas eu dizia que Telmo Vergara começou com
‘Seu Paulo Convalesce’. Antigamente o que importava
para esse ficcionista era a anedota. Um homem tinha
uma noiva. A noiva o admirava porque o moço tinha
ombros largos de atleta. Mas um dia (...) o moço se viu
obrigado a tirar o casaco e a moça verificou que ele
usava ombros postiços; era, sem tirar nem por, o
próprio Tarzan, filho do alfaiate. Isto bastava para
Telmo Vergara fazer um conto.”196

Uma rápida análise dos contos do livro pode ser útil para uma melhor
compreensão deste amadurecimento de Telmo Vergara como escritor.
Em “Seu Paulo Convalesce” (p. 07-13), que dá título ao livro, temos a história de
um senhor de 70 anos, chefe de repartição aposentado, que, convalescendo de uma gripe,
sai para passear, vislumbrando as cenas simples e banais do cotidiano e relembrando sua
juventude. A ênfase do conto, narrado em 3ª pessoa, é realmente no cotidiano, marcado
pelo lirismo com que Seu Paulo é retratado e por uma certa melancolia, especialmente com
relação à nostalgia do passado e da juventude e à proximidade da morte (a vida como
“estrada perdida”). Em vários momentos Telmo Vergara penetra na interioridade de Seu
Paulo, através de técnicas literárias que procuram representar sua interioridade (discurso
indireto livre, monólogo interior indireto), momentos esses em que presente e passado, e
mundo exterior e mundo interior se confundem:

196

VERISSIMO, Erico. Telmo Vergara. In: Revista do Globo, 24/10/1936, p. 09-10.
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“Cuidado com o bonde. Passou. Que rapariga
bonita a que ia na terceira janela. Vestido encarnado.
Cor simpática. Sempre lhe agradou. Aquela rapariga é
inteligente. Num vestido azul, amarelo, verde ou preto
– num vestido que não fosse encarnado, ela seria
qualquer coisa assim como uma noiva trajando luto,
saia, sapatos, véu, flores de laranjeira - tudo preto.
Aquela namorada que tivera aos vinte e três anos –
dois anos antes de casar com a defunta – usava vestido
vermelho. Talvez fosse por isso que até hoje não
esquecera o gosto do seu seio. Do rosto não se
lembrava (Que engraçado! A gente, por mais que se
esforce, quinze dias depois da separação, não se
recorda mais do rosto da bem-amada!), do rosto não se
lembrava, mas do beijo, do seio, do vestido...Também
não esquecera o rumor dos passos da criada, se
aproximando da sala...A Ana ajeitara o corpinho,
rápida. Por que será que, quando são pegadas em
flagrante, as mulheres sabem disfarçar com muito mais
naturalidade que os homens? Estes são de uma burrice
incrível...Se a falecida usasse vermelho encarnado,
talvez ele a tivesse amado um pouco. E a Ana, agora,
com sessenta e tantos anos, ainda usará vestido dessa
cor? Está morando no Rio, desde que casou, isto é, há
quarenta anos...Chi! Quanta confusão...E que
pensamentos ridículos para um velho...Efeito da
convalescença...E do sol...Como este bate de cheio na
parede das casas! Deixa todas bonitas, claras, mesmo
as feias, as desajeitadas, as velhas. O sol deixa novas
as casas velhas...Paulo deve estar com uma cara de
casa velha banhada de sol...” (p. 08-09)

O mesmo procedimento é utilizado mais adiante, quando o discurso indireto livre é
seguido de um monólogo (não interior, pois Seu Paulo fala sozinho em voz alta197), duas
maneiras de retratar a interioridade do protagonista:

197

Isso fica claro porque Telmo Vergara usa o travessão, o que faz também em outras partes do texto para
indicar que Seu Paulo não está pensando, mas falando em voz alta consigo mesmo. Esse recurso também é
utilizado no seguinte trecho:
“Seu Paulo pára diante de uma casa. Pela janela de meio tempo aberto, vê-se a parte superior do piano,
com um vaso de flores em cima, quadros na parede, um retrato de antepassado, mão enfiada,
napoleonicamente, entre dois botões do colete.
– Hum! Não tarda muito, o meu retrato, aumentado, dentro da moldura de ouro, irá parar na parede da
sala...Besteira! Hábito estúpido...Hábito ridículo...Quando se morre, deviam queimar todos os retratos de
quem morreu. Os amigos, os parentes não necessitam de retratos para se recordarem daquele que já se foi.
Não...Para aí. Que estúpido, que ingênuo que estás hoje, velho coió. Pois é justamente o contrário que sucede:
na memória do parente, do amigo não fica nem traço do morto. Na do homem que um dia se deu um
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“Passam-se minutos. Seu Paulo não pensa nada.
Apenas sorri de leve. De repente, estremece. Que
rumor é esse? (Seu Paulo se vira para a direita) Ah! É
o tal de rink198.
Seu Paulo não vira ainda um rink – desses
modernos, bem entendido. Quando começou, ou
melhor, quando recomeçou a mania, ele estava de
cama, às voltas com a morte. Mas, os rinks do seu
tempo ele conhecia. Devem ser a mesma coisa. E
como ele andava bem...Ah! Ele está se lembrando. Foi
num rink que conheceu a Ana. (A falecida, não. Esta,
conheceu atrás do balcão do futuro sogro). A Ana
deslizava, com graça, tinha qualquer coisa de pássaro
que vai levantar vôo. Dava um, dois, três impulsos e
deslizava, para recomeçar em seguida. Um pássaro que
vai levantar vôo e desiste. Poeta. Boa!
- Estás ridículo, velho! Estás ridículo! Poeta e
setenta anos. Não. E setenta anos, dois meses e vinte e
nove dias.
E esta vontade de chorar...É o cúmulo! Está
chorando mesmo. O gosto salgado. Velho ridículo!
Velho ridículo!” (p. 12)

Note-se que o retrato da interioridade das personagens é bem mais apurado e de
uso mais regular do que nos contos de Na Platéia, o que revela um amadurecimento do
autor nesse sentido, e que o aproxima bastante das narrativas de fluxo de consciência, nas
quais, em alguns momentos, a partir deste livro, em especial, ele parece se enquadrar.
Importante destacar ainda que o conto é marcado por uma série de dualidades que,
em última análise, representam as contradições entre o passado e o presente de Seu Paulo:
vida x morte, juventude x velhice, doença x saúde, Seu Paulo (idoso de 70 anos) x Paulo
encontrão e nunca mais se viu, em toda a vida – na memória desse, sim. Por isso...Não se extinga aquele
hábito. Dependurem-se nas paredes das salas. Os retratos dos falecidos. Sim, porque, ao menos, no minutinho,
no segundinho em que, sem querer, os olhos do vivo pousam no retrato, o morto será evocado. Não deixa de
ser um consolo...E mesmo parece-me que os vivos conservam o retrato do morto de medo de esquecê-lo. Por
que você está me olhando? Nunca me viu?
O rapaz não ligou. Sorriu e continuou.
- Estás bem ridículo, hoje, Paulo. Te referes às mulheres como se tivessem apenas vinte e cinco tropicais
janeiros, fazes digressões sobre os retratos emoldurados e falas sozinho, chamando a atenção do rapaz que
passou...Tás malito, velho.” (p. 09-10)
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(menino com quem ele conversa no final do conto), Ana (namorada dos seus 23 anos) x
esposa (já falecida), fotografia do parente morto x parente vivo. Estas dualidades conferem
uma certa simetria ao conto, entremeada, como já dissemos, pela ênfase no cotidiano e
marcada pelo lirismo e pela melancolia. Isso reforça nossa idéia-metáfora de “estrada
perdida”, com várias das características mencionadas no capítulo anterior. Essa idéia e
essas dualidades são reforçadas ainda pela freqüente citação no texto da idade de Seu Paulo
(“setenta anos, dois meses e vinte e nove dias” – p. 08, 11, 12 e 13), repetida diversas
vezes, o que igualmente parece intensificar o ritmo do conto, visto a partir do olhar interior
do protagonista. Isso prenuncia Estrada Perdida, em que a repetição dos mesmos
pensamentos e angústias das personagens, diversas vezes, contribui para um retrato
psicológico mais preciso de suas mazelas existenciais. Os índices de modernização urbana
também não deixam de aparecer, mesmo que de forma rápida, quando seu Paulo, sentado
num banco de praça, “vê os bondes passarem, pessoas a pé, automóveis rápidos ou
vagarosos” (p. 11). Só neste primeiro conto temos, portanto, vários níveis ou índices
indicativos da idéia de “estrada perdida”.
No segundo conto do livro, “A Estátua de Sal” (p. 17-24), Vergara aproveita o
tema bíblico da “Mulher de Ló” para construir um dos textos mais diferentes, digamos
assim, da obra. A história é aquela conhecida da Bíblia199: Ló e sua família estão fugindo de
Sodoma e sua esposa, em desobediência às ordens de Deus, olha para trás e se transforma
em uma estátua de sal. Chegando à aldeia de Legor, Ló e as filhas, juntamente com o
cadáver salgado da mãe, pedem abrigo e comida em diversas casas, o que lhes é negado. Na
última casa, um velho se dispõe a fornecer comida e bebida em troca de dinheiro. Ló

198
199

Patins ou ringue de patinação.
Na Bíblia, o relato da história de Ló aparece em Gênesis 19.
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resolve pagar o tal velho com 57 quilos de sal, ou seja, com o cadáver da esposa. O caráter
inusitado do final do conto (característica que aparece com freqüência nos contos de
Vergara) é acrescido de uma certa ironia (o termo “esta cabeça...” parece significativo nesse
sentido)200, relembrando um pouco Na Platéia, até pela referência a personagens bíblicas.
O diálogo entre Ló e o velho é o seguinte:
“- Mas...se eu, em vez de dinheiro, de moeda, lhe
der qualquer coisa equivalente, o senhor aceita?
- Conforme...
- Pois eu tenho cinqüenta – pera aí – cinqüenta
e...cinqüenta e sete quilos de sal, que trouxe comigo. O
senhor troca dez quilos de sal por almoço e água para
três?
- Por cinqüenta e sete quilos de sal, troco.
- Por cinqüenta e sete? É muito...Quarenta, serve?
- Até a vis...
- Não, não faz mal. Cinqüenta e sete quilos de sal
por almoço e água para três. Feito.
O velho sorri e pergunta:
- Que estás esperando?
- O almoço e a água.
- Não, meu caro. Vai buscar o sal primeiro...
Ló sorri um sorriso de criança que foi apanhada na
travessura:
- Ah, é mesmo. Desculpe. Já venho. Esta cabeça...”
(p. 23-24).

Temos aí, portanto, a tal irrupção do absurdo e do inusitado, um ponto de vista
diferente que causa um certo estranhamento no leitor, característica que é uma das marcas
fundamentais da obra do autor.
Em “Uma História de Amor” (p. 27-34), Vergara novamente explora o inusitado
no final da história, o retrato do cotidiano e o ponto de vista a partir da interioridade das
personagens. A protagonista é Santuza, uma jovem de 23 anos, casada com Flávio, ainda
sem filhos. Certo dia, sentada numa cadeira de balanço no jardim de sua casa, Santuza
200

Esse humor irônico também aparece quando Ló beija a mulher transformada em estátua de sal:
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passa a refletir sobre sua vida, o casamento, o fato de ainda não ter filhos e uma possível
traição de seu marido. A tensão psicológica aumenta na medida em que Vergara vai
penetrando nas angústias existenciais da personagem, alternando e misturando aspectos que
se passam em seu interior com o mundo exterior. O diálogo com Zé, o guri arteiro, filho da
vizinha (o fato de a vizinha ter um filho e Santuza não, é significativo no contexto), é
decisivo para a narrativa. É nesse momento em que mundo exterior e interior se fundem,
alternando-se nos diálogos, momento esse em que toda a angústia existencial de Santuza
por não ter filhos e suspeitar da traição do marido aparece literariamente construída do
ponto de vista de sua interioridade:

“- Oie, dona Tuza, o papai disse que vai mi trazê
um automovizinho.
- Ah, sim.
- I vai mi trazê, também, um pochélo...
- Pochélo? Que é Pochélo, Zé?
- Ué! A sinhora não sabe o que é? É um paiaço
engraçado, cacunda, que estica os braço e as perna...
- Ah, um Polichinelo!
- Pochélo, sim, senhora.
Flávio a engana, não resta a menor dúvida. Além
daquilo tudo, bocejou, anteontem, quando Santuza lhe
falou daquele soneto bonito, daquele soneto que diz
assim: ‘Fico. Deixas-me só. Moça e bela, partes.’
Flávio a engana.
- A sinhora, quando era criança, não brincava cum
Pochélo?
Mas isso não pode ficar assim, não! É necessário
uma vingança. Então, é devalde o juramento de
fidelidade recíproca? Então, são apenas palavras? Não,
não, isso não pode ficar assim! Se o juramento é de
nenhum valor, que seja! Boba! Tola! Trouxa! Paga-lhe
na mesma moeda! Engana-o, também.
- Dona Tuza, antis do Papai do Céu fazê o mundo,
já tinha bicho, hein? Tinha?
E aquele tenente é simpático, bonito. Não tanto
quanto o Flávio, é verdade, mas é bonito.
“Ló pousa a estátua de sal no chão da estrada. Ajoelha, desembrulha-a, beijando-a na boca. Faz uma careta
– ‘Que salgado!’” (p. 21)
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- Ah, ah, dona Tuza! O papai disse que a gente
tomando um remédio fica pequininho e póde entrá no
automóvi di brinquedo...
Mas...é difícil. Precisa uma grande coragem.
Palavra.
- Dona Tuza...
É necessário dominar o pudor, vencer a
consciência. É preciso ser canalha de nascença, como a
Maria...como o Flávio. É preciso vencer o pudor, o
nojo.
- Dona Tuza, a gente fica pequininho, mesmo,
tomando o remédio?
(Puxa guri que pergunta!)
- Fica, sim.
- A sinhóra querendo, eu dou um pouco pra
sinhóra.
O mais difícil deve ser o primeiro beijo. Transposto
esse passo, a coisa decorrerá naturalmente. O primeiro
beijo de um outro homem...Horrível! Sim, mas é
preciso que Santuza retribua ao Flávio. É necessário
que o engane. Dar o primeiro beijo...Ah! Já sei.
- Zé, queres vir pro lado de cá?” (p. 32-33)

Acrescente-se aí mais uma característica da “estrada perdida” que apontamos no
capítulo anterior: a tentativa de conferir um caráter “realista” à linguagem infantil, o que
fica claro na representação literária do modo de falar do vizinho de Santuza.
Ao intenso retrato psicológico de Dona Tuza, soma-se o final inusitado e
inesperado, como no conto anterior: Tuza, que desconfia da traição do marido e ainda não
possui filhos, beija Zé, o pequeno vizinho, na boca – há uma fusão desses dois desejos
internos da protagonista, que supre a falta do filho e a vontade de trair o marido beijando a
criança na boca. É dessa forma que ela resolve seus conflitos, com um beijo que de forma
alguma pode ser “respeitoso”, o que encerra o conto:
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“Santuza levanta da cadeira, aproxima-se do muro,
estende os braços para a criança, segurando-a a
tomando-a ao colo. Depois, volta a sentar.
- Dona Tuza, que figura bonita...
- Que figura?
- Aí no livro, dona Tuza.
- Ah, é bonita, sim. Mas, fica quietinho, ouviste?
Meu Deus! Que difícil, o primeiro beijo!
Assim? (Santuza beija a criança na boca). Não.
Muito frio, muito respeitoso. Já que é beijo de amor,
deve ser mais quente, deve possuir mais volúpia.
Assim?” (p. 34)

Outra marca desse conto, além do intenso retrato psicológico da protagonista, é o
retrato do cotidiano de Santuza em sua casa, especialmente no início da narrativa: a
descrição do jardim, os afazeres cotidianos, a vizinha esfregando a roupa na tábua do
tanque, comentários sobre o tempo (“Além da umidade, o dia está cinzento, enevoado. O
sol hoje não apareceu. Pode ser que apareça mais tarde. Não é muito certo, não” – p. 27). A
valorização do cotidiano também aparece nas referências ao ato de bocejar, algo
aparentemente “pequeno” em nossas vidas, mas extremamente importante para o ritmo do
dia-a-dia, assim como outros tantos momentos aparentemente “vazios” da existência
humana: “Que bocejo bom! Outro. O bocejo é uma das boas coisas que se fazem na vida...É
uma sensação esquisita...” (p. 27). Este texto, incluído na antologia de contos gaúchos
organizada por Flávio Moreira da Costa, em 1979 (ver bibliografia deste trabalho), também
apresenta, como vimos acima, algumas das características essenciais da idéia de “estrada
perdida”: irrupção do inusitado, retrato da interioridade das personagens, retrato do
cotidiano, fusão entre mundo interior e exterior, inquietação existencial, para citar os mais
evidentes.
Em “O Poeta Luiz Foi Caçar” (p. 37-44) o cotidiano aparece com toda a sua
simplicidade e aparente banalidade. Luiz é um poeta que possui uma chácara na zona sul de

162

Porto Alegre, nas proximidades do Guaíba, para onde, “fugindo da cidade e do contato
defluxante dos amigos” (neste trecho aparece o contraponto entre o mundo urbano e o
mundo rural - p. 37), refugia-se para escrever seus livros. Certo dia ele resolve caçar
passarinhos na chácara e arredores, e é a descrição dessa caçada e da paisagem da zona
rural da cidade que compõe o enredo do conto.
O narrador freqüentemente se prende em detalhes do cotidiano e da paisagem
rural, como no seguinte trecho:

“A água do arroio é tão clara que deixa ver a areia e
as pedrinhas brancas do fundo. Há uns bichinhos
esquisitos, parecidos com as sementezinhas de doce de
figo, que ficam na calda – há uns bichinhos esquisitos
flutuando e descendo na correnteza. Chamam de
aranha d’água. Algumas correm, voam, roçando de
leve, o arroio. Bom poema sairia daí.” (p. 43)

O mesmo ocorre no trecho a seguir:

“Na verdade, é enquanto os homens paquidérmicos
e sem alma dormem a sesta, é nessa hora que a chácara
é mais bonita. Os eucaliptos longos, ali em cima,
beirando a cerca, esterilizando a terra em seu redor; o
parreiral, que parece um comprido ‘trilho’ verde, de
arabescos azuis, estendido no salão vermelho; as
bergamoteiras e as laranjeiras, em linha, iguaizinhas,
uniformizadas; a roça de milho, lá naquele canto, com
os penachos parados, estáticos; a casinha do chacreiro,
com a única janela de vidro reverberando ao sol (...); o
poço, muito branco, com o balde pendendo da roldana;
até o capim bravio – todas essas coisas, toda a chácara
é mais bonita às duas horas da tarde, sob o sol
claríssimo e quente. E é bom que estejam dormindo, a
essa hora. É bem bom. O poeta Luiz é o único a gozar
esse espetáculo inefável.” (p. 37-38)
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No trecho anterior, a referência aos “homens paquidérmicos” e à “sesta” também
parece ser um contraponto entre os hábitos rurais e os urbanos, outra característica de
Vergara.
No final, mais uma vez temos o inusitado e uma pitada de ironia. Atrás do “ú-ú”
das pombas rolas, que vinha da esquerda de onde Luiz estava, ele acaba por escutar um
canto de mulher, a filha de dona Joana, uma morena por quem ele estava interessado e que
estava lavando roupa. Luiz larga a espingarda, apóia-se numa árvore e fica a olhar e escutar
a morena. E o conto se encerra com a seguinte frase: “O ú-ú da pomba rola mudou para a
direita” (p. 44). Ou seja: o cotidiano rural, em contraponto com a cidade, é a marca
fundamental deste conto.
Em “O Vestido da Filha” (p. 47-54) temos a descrição do cotidiano de Dona Júlia
(datilógrafa) e sua filha Lourdes (funcionária de loja), de 23 anos, duas mulheres pobres,
que vivem numa pensão, novamente misturada a um intenso retrato psicológico do ponto de
vista da interioridade das personagens. Dona Júlia passou a ter dificuldades quando o
marido morreu de tuberculose, seguindo-se a morte da filha mais velha e de seus pais,
restando apenas a caçula Lourdes. A pobreza era tanta que ela tinha apenas um par de
sapatos; Lourdes tinha três:
“É preciso mandar botar meia-sola nos sapatos do
emprego. Sapatos do emprego...Como se houvesse
outros! Meia sola no único par de sapatos...Mas, como
vai ser? Não pode faltar ao serviço. Ah! Põe um dos de
Lourdes. Ela tem três. Um pro serviço, outro pro
passeio e outro pros bailes.” (p. 48)

A dualidade mocidade x velhice, que já havia aparecido no primeiro conto do livro
como forma de penetrar na interioridade das personagens, também está presente neste texto,
a partir da contraposição entre a juventude de Lourdes e a proximidade da velhice de Dona
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Júlia. Isso fica bem claro no início do conto, quando o narrador contrapõe mãe e filha
comparando-as ao dinheiro da época (o que também ajuda a reforçar o fato de que elas se
encontram em dificuldades financeiras):

“A filha se ergue e larga o vestido sobre a cama. De
pé, sorridente, os braços claros contrastando com o
escuro do vestido, os sangüíneos vinte e três anos
gritando no vermelho dos lábios carnudos – ela é o
mais berrante contraste com a mãe. Esta é sombria,
magra e plana, tem o rosto enrugado, o cabelo
branqueando e as olheiras fundas. A mesma coisa que
uma moeda de mil réis, douradinha, recém posta em
circulação, diante de um tostão usadíssimo e escuro”.
(p. 48)

Essa mesma contraposição entre juventude e velhice às vezes é feita de forma
grotesca (irrupção do inusitado e absurdo), para ressaltá-la ainda mais, compondo o retrato
da interioridade de Dona Júlia, conferindo simetria ao texto e prenunciando o fato de que
um dia Lourdes também ficará velha – a vida como “estrada perdida”:

“Já fazia trinta e dois anos. Ela [Dona Júlia] era
bem bonita, ‘fausse-maigre’201, pequeninos seios
agressivos. Agora...Agora era um palito, um graveto,
uma bruxa de pano. Possuía as pernas mais finas do
mundo...Campeã de finura de pernas...O seu pescoço
era cheio de pelancas e dobras, como as cobertas da
cama depois que a gente se levanta...Os seios
agressivos...Os seios agressivos, agora, trinta e dois
anos depois, - estendiam-se corpo abaixo, eram dois
pedaços de uma fazenda tão pesada que o vento não
tinha forças para agitar...Os seios...Não era preciso ver
no espelho! E que bonitos os da Lourdes, - fartos,
redondos...Mas, daqui a muitos anos, um dia, - ah, um
dia! – Lourdes ia ver...” (p. 50-51)

201

Falsa magra, mulher que parece ser mais magra do que realmente é.
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Dona Júlia olha para o espelho e se perde nas recordações de sua juventude,
momento do texto em que se misturam passado e presente, mundo exterior e mundo
interior. Pode-se dizer que é uma espécie de flashback, técnica muito utilizada na literatura
a partir da influência do cinema202. É quando ela percebe que a “fausse-maigre virou palito”
(p. 52):

“Dona Júlia se chega bem ao espelho, fazendo a
superfície deste embaciar-se com o seu hálito. Olha-se
e, com a referida tentativa de sorriso, ajeita o coque.
A luz da lâmpada, refletida, ofusca-lhe os olhos.
Estes cerram-se, quase por completo. Ela só percebe
um fundo meio branco, meio amarelo, e as duas
camadas de pestanas negras, compactas e grandes, bem
próximas, como junco à beira da lagoa.
Lá na sala afastada da pensão, alguém começa a
tocar o piano. É um principiante.
- Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó.
As pestanas, a luz, a música do piano, tudo se
funde, de repente, no cérebro da senhora. Percorre-lhe
o corpo, de extremo a extremo, um suave bafo morno.
Dona Júlia respira fundo e com volúpia. Reabre os
olhos.
E quem está ali no espelho não é Dona Júlia, com
58 anos, magra, feia, enrugada, grisalha, datilógrafa
profissional. É Júlia, uma morena de faces coradas,
sedosos cabelos negros, 20 anos, dentadura claríssima,
cintilando no sorriso são – envolta no vestido claro,
sem decote, fechado no pescoço por um alfinete de
ouro, a saia larga deixando ver tão somente a pontinha
dos sapatos.
Porém, a imagem desaparece logo. E ressurge Dona
Júlia...” (p. 49)

Como uma forma de recuperar a “estrada perdida”, de voltar a juventude, dona
Júlia resolve colocar um vestido da filha, quando mais uma vez o narrador a descreve de

202

A influência do cinema sobre as técnicas literárias que procuram representar a interioridade das
personagens (especialmente o fluxo de consciência) é amplamente discutida em: HUMPHREY, Robert, Op.
cit., p.44-51.
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forma um tanto grotesca, penetrando em sua interioridade, na forma com que ela própria
enxerga a si mesma:

“Toma o vestido de Lourdes e o enfia.
Quando dona Júlia, com um ar de espantalho de
passarinhos, dentro do vestido largo, curto e sem
mangas, dois palmos de saia apontando, os braços
finíssimos e palancosos à mostra, o cabelo grisalho
caindo-lhe pelas costas, - quando dona Júlia vai direto
ao espelho do guarda-roupa para se contemplar,
ouvem-se passos no corredor (...).” (p. 53)

O conto termina de forma banal, sem um desfecho propriamente dito, com
Lourdes rindo da mãe usando o seu vestido, e Dona Júlia, “com o segundo olhar rancoroso
da sua heróica e resignada existência” (p. 54), repreendendo a filha: “ – Não deves usar esse
vestido. O azul-claro não te senta!” (p. 54) É o cotidiano que parece fluir indiferente às
técnicas de uma narrativa literária mais convencional, medida, construída com princípio,
meio e fim bem definidos.
Um dos aspectos mais interessantes de “Os Sapatos do Meu Amigo Vladimir” (p.
57-74) é que o narrador, em 1ª pessoa, assume-se claramente como autor do conto, ou seja,
a figura do narrador e a do autor se confundem, se misturam, acrescentando-se a isso o fato
de esse narrador/autor ser também personagem da história, sobre a amizade de dois jovens
(ele, narrador/autor/personagem, e o tal Vladimir, um russo de nascimento que sabe-se lá
por que motivo veio morar em Porto Alegre) que se conhecem durante as provas
preparatórias para o ingresso na Faculdade de Direito da capital203. O trecho em que fica
clara essa fusão entre autor/narrador/personagem204 é o seguinte:

203

Importante lembrar novamente que Telmo Vergara recém se formara na Faculdade de Direito.
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“Fechei o jornal, acendi outro cigarro, e me pus a
olhar o teto. Lá em cima, nimbado de luz, apareceu-me
o rosto do meu amigo. Cabelos ruivos, cabeça
mongólica, raros fios de cabelo loiríssimo espalhados
pelo queixo, poucas sobrancelhas, ausência de
pestanas, e aclarando tudo, perdoando a ausência de
pestanas, - aquele sorriso bom, aquele sorriso de
criança à beira de um precipício sem cogitar do perigo.
Depois, a imagem desapareceu. De novo, o teto
esverdeado, com os inúmeros riscos paralelos das
junções das tábuas. E, não sei porque, me veio uma
grande vontade de escrever algumas linhas sobre ele,
fazer uma evocação sob a forma de conto. Pareceu-me
que, escrevendo, o Vladimir, lá de cima das nuvens,
com o braço seguro pelas mãos de um anjo de longas
asas brancas, olhasse cá para baixo, como quem fita o
solo de cima de um arranha-céus, estendesse a mão
espalmada e dissesse:
- Perdôo-te a notícia da minha morte ter espantado
o teu tédio. Perdôo-te. Mas, com uma condição.
Escreve um conto sobre a minha modesta pessoa.
E corri a escrever isso que já vimos e o que se
segue.” (p. 59-60).

O narrador/autor/personagem (seria o próprio Telmo Vergara?) decide escrever
um texto sobre a amizade entre os dois estudantes de Direito quando lê uma nota de jornal
sobre a morte de Vladimir. A imprensa, índice de modernização urbana, é criticada pelo seu
caráter fugidio, passageiro, tal qual “um bonde que passa”:

“ (...) abri o jornal. Comecei a ler. Primeira página:
política, dois ou três banquetes a pró-homens que de
modo algum nos interessam. Virei a página. Bocejei.
Terceira, quarta página – a mesma coisa. Insipidez.
Tédio. Pus fora o cigarro. Mas não larguei a mão do
jornal, não. Continuei a ler. Que diabo! Insipidez, mas
em todo o caso...Quanta coisa insípida que se atura,
cotidianamente, infalivelmente. Por exemplo: o sol,
um bonde que passa, um amigo que nos aperta a
mão...Quanta coisa.” (p. 57)

204

Neste trecho mais uma vez está presente o ponto de vista da interioridade deste narrador/autor/personagem.
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Outro indício de modernização urbana que aparece no conto é a vida noturna, com
seus cafés e cabarés e as ruas iluminadas pelos possantes combustores (p. 69-70).
Um artifício que ressalta mais ainda a justaposição entre autor, narrador e
personagem é o fato do narrador dirigir-se diretamente a Vladimir, como ocorre na seguinte
passagem:

“E o Vladimir, lá na frente, chapéu enfiado até as
orelhas, punhos cerrados nos quadris, como costumam
fazer as lavadeiras quando discutem, o inseparável
guarda-chuva pendendo de um braço, - e o Vladimir
pulando desajeitadíssimo, cambaleando, dançando
uma imaginária dança cossaca. (Ah, meu caro. Não
morreste para mim. Cá estás, inteirinho, na minha
memória).” (p. 69)

A referência aos “sapatos do Vladimir” explica-se pelo fato dele sempre usar os
mesmos sapatos, durante mais de dois anos. Quando resolve comprar um calçado novo, este
lhe aperta os pés, e o narrador/personagem/autor, seu amigo, sugere-lhe que troque o sapato
com alguém que tenha o pé maior, ao menos por alguns dias, para alargá-los. Vladimir
acata a sugestão do amigo. Só que daí decorre que inexplicavelmente Vladimir começa a se
afastar do narrador/personagem/autor, esnobando-o – mais uma vez temos a presença do
inusitado (e do irracional) na narrativa. Não há explicação sobre o porquê desse
afastamento. Ele simplesmente ocorre, até que os dois passam a ser meros desconhecidos
em suas vidas cotidianas.
Vladimir foi encontrado morto dentro de um poço em chácara de sua propriedade.
Nas conversas com o amigo, ele sempre falava de sua admiração por “homens profundos”,
como Dostoievski, Gogol ou o “inteligentíssimo depravado” Oscar Wilde (p. 67). Essa
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idéia é repetida em diversos momentos do conto. Ele queria ser um “homem profundo”. No
final do texto tudo isso é retomado. Afinal, não é mera coincidência o fato de que,
desiludido com a superficialidade e mesquinhez do mundo, Vladimir tenha se suicidado
num “poço profundo” – tenha cometido um “suicídio profundo”. Essa repetição da idéia de
“profundo” ao longo do conto (p. 62, 63, 67, 70) e sua retomada no final dão ritmo e
unidade à narrativa:

“(...) o Vladimir, desiludido com este mundo
mesquinho e superficial, suicidou-se. Não com
cianureto ou bala. Não. Seria um suicídio superficial.
Afogou-se num poço – ‘um suicídio profundo’”. (p.
74)

“A Vizinha Está se Casando” (p. 77-83) é marcado pelo retrato do cotidiano e da
interioridade de Luciana, uma jovem aparentemente de classe média alta, muito bonita,
sensual, mas que (talvez “justamente por isso” – p. 78) não consegue se casar. O conto
praticamente não tem enredo: são apenas alguns momentos da vida de Luciana, que da
varanda de sua casa observa a festa de casamento de sua vizinha e o namoro de sua
empregada (Luiza) com um motorneiro, tudo isso através de suas impressões interiores a
respeito do que se passa a sua volta, ligadas à angústia existencial de não arranjar
casamento. Note-se que o contraste social aparece (Luciana x Luiza, sua empregada), mas
em função das angústias existenciais da personagem, do ponto de vista de sua interioridade:
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“A Luiza, que é uma criada, quase analfabeta,
quase boçal, - é muito mais inteligente que a Luciana.
Sabe prender os homens. A patroa, se quiser ser feliz,
deverá imitar a criada.
Luciana tem certeza de que a Luiza irá se casar. Se
não for com o motorneiro, será com um ‘chauffeur’,
com um soldado, com outro motorneiro. Não importa
com quem – casará. E será feliz, felicíssima. ‘Casaram,
tiveram muitos filhos e foram muito felizes’ – como se
diz no fim dos contos de Carochinha, a respeito do
príncipe destemido e da princesa encantada.
(...)
Luciana acende a luz da sala e vai, de novo, para
diante do espelho.
A avó se olhava nesse espelho, com a certeza de
que iria se casar. Sim, porque há pessoas que se olham
ao espelho certas de que se casarão, e outras, que, ao
inverso, se olham com a absoluta certeza de que
permanecerão solteiras. Luciana, por exemplo. A avó
se olhava, com aquela certeza. E...e se a Luiza se olhar
nele, sim, se a Luiza se olhar nele, de manhã cedo,
quando espana os móveis e ainda ninguém se levantou
– terá a tal certeza...A Luiza vai ser feliz, felicíssima,
tal qual nos contos da Carochinha. Mas será mesmo
que a Luiza não permite que o motorneiro a beije? É
bem capaz que sim. O porão é escuro e às vezes não
passa ninguém na calçada. Será?
(...)
Também, é desaforo. A criada feliz e a patroa
infeliz. A criada sorrindo e a patroa chorando. É o
cúmulo! Agora, a Luiza irá arrumar as camas e,
enquanto isso, o namorado, o feliz e respeitador
motorneiro, que espere! Mas, Luiza já arrumou as
camas. Sempre o faz antes de descer para o namoro.
Não importa, - sempre há uma dobra para
desfazer...Que se amole!” (p. 81-83)

Note-se aí também a idéia de repetição (contos da Carochinha, feliz, felicíssima),
que além de reforçar a composição interior da “estrada perdida” de Luciana, dá ritmo ao
conto. O fato de Flora, filha do Dr. Alves, seu vizinho, estar se casando (o que dá título ao
conto) é um contraponto que reforça mais ainda as angústias de Luciana (tal qual o fato da
vizinha de Santuza, em “Uma História de Amor”, ter filhos, e ela não. O efeito literário é o
mesmo).
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Nas divagações da protagonista aparecem alguns indícios de modernização urbana,
como o cinema205 e a influência da cultura norte-americana, mais especificamente da
música206.
A história termina praticamente como começa, ou seja, tem-se a sensação de que
nada aconteceu e que não há um desfecho, de que houve mais “perambulação” do que
“ação”; é a vida que flui naturalmente, a partir do retrato de pequenos momentos do
cotidiano, em que aparecem as angústias interiores das personagens e suas impressões a
respeito do que se passa no mundo exterior. Simplesmente isso. Mas narrado com um
intenso lirismo e com uma certa ternura pelas personagens e suas dúvidas existenciais, além
de um quê de melancolia, características marcantes em diversos contos deste e outros livros
de Telmo Vergara.
“Auto-Strop” (p. 87-92) também é intensamente marcado pelo retrato do cotidiano
do protagonista, tudo a partir do pretexto de ele fazer a barba, o que move e dá ritmo ao
conto, cujo desenrolar se dá pelo ponto de vista da interioridade de João, um jovem de 24
anos. A aproximação da linguagem coloquial é visível em termos como “Que dê o
espelhinho?” (p. 88), “ta-tá ta-tá (som da lâmina de barbear – p. 87) ou “purrupipi” (as
galinhas comendo milho – p. 89). O automóvel aparece como índice de modernização
urbana, visto a partir da interioridade da personagem: “Qual será o auto melhor? Stud?
Hudson? Lancia? Nunca mais vi aquela guria que passou dentro do Hudson fechado e me
olhou...Se a Maria soubesse...Lancia é melhor...Já venceu diversas carreiras...” (p. 90).

205

“Não que não apareçam namorados. Isso não. Até muitos. Seis já. Seis, não. Sete, com o Plauto. Porém,
nenhum deles pensou em casar, como também o Plauto não pensa em tal coisa. O que eles quiseram, o que ele
quer, foi apenas (por que não dizer?) gozá-la. Sim: gozá-la! Beijá-la, apertá-la nos braços, segurar-lhe a mão,
no escuro do cinema, e, depois, já enfarados, já enfartados, quando deveriam falar em casamento – adeus! Por
que, por que isso?” (p. 78-79)
206
“Vamos à vitrola, tocar um fox bem barulhento”. (p. 80)
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O destaque do texto é mesmo o fluxo de consciência, que aqui aparece de forma
clara num longo trecho entre as páginas 90 e 92 do livro (até o final), alternando-se (e
confundindo-se, em alguns pontos) a narração em 1ª e 3ª pessoa. E o conto é simplesmente
isso: o que se passa na cabeça de João enquanto ele faz a barba. Reproduzimos a seguir o
trecho final do conto, entre as páginas 90 e 92, em que aparece o fluxo de consciência de
João enquanto ele faz a barba com sua lâmina “auto-strop”:

“A ‘suíça’ da esquerda está mais cheia que a outra.
Aí.
O queixo é a parte melhor para fazer a barba...A
pele é mais dura. Aquela camisa que o Anacleto pôs
ontem deve ter custado caro. Seda...
No pescoço dói. É a parte mais delicada. Devagar.
Calma. Ai! Pronto! Um talho! Bolas! Que dê a pedra?
Ah! Está ali. Como demora a gastar. Já tem dois anos e
está quase no mesmo. Ai! Ardeu. ‘O que arde cura, o
que aperta segura’, dizia o vovô Pedro, enquanto
punha iodo no dedo de Joãozinho. Bom velho, o vovô
Pedro. Já se foi, há muito. Alto, elegante, rosto
descarnado, bigode, cavaignacquezinho. Nunca perdeu
a linha, mesmo no fim da vida, quando a coisa deu
para trás. Se o vovô Pedro estivesse vivo, agora, João
de bom grado lhe daria um abraço.
Enchendo a bochecha de vento, aquele fio sai. Está
custando. Saiu. Não, ainda não. Agora, sim.
Hoje à noite, irá ver a Maria. É quarta-feira.
Quartas e sábados são os dias de vê-la. Na janela, por
enquanto. O pai não lhe permite entrar.
‘O senhor compreende...Sei que o senhor é muito
bom rapaz. Honesto, inteligente. Sei que pertence a
uma família distinta. Mas, há de concordar que o que
ganha é pouco...Que não posso entregar a minha filha
a
um
homem
que
quase
não
ganha
nada...Depois...Mais tarde...’
Tem razão. Família distinta. Sim, família distinta,
mas ‘quebrada’. O vovô Pedro, numa loucura senil,
pôs tudo fora com o jogo e mulheres...O pai morreu
cedo, muito antes do vô...Ah, mas um dia o pai dela há
de ver...
- Já vou, mamãe. Como? Oito horas?!
Lave-se o rosto. Se chegar tarde no emprego, o seu
Alfredo não dirá nada. Mas franzirá o sobrolho...
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A toalha felpuda está com um furo grande. Por que
a mamãe não compra uma toalha mais barata?
Bem que o João sabe porque o patrão, quando ele
chega tarde no emprego, em vez de lhe passar uma
merecida descompostura, limita-se a franzir o
sobrolho...Bem que o João sabe...É porque o João é
filho de seu pai...é da família Silva e Marques. Se não
o fosse...O repartido está bem feito...Parece um risco
de unha. O patrão não o repreende porque o João é
filho do Mário Silva e Marques...Conseqüências da
‘distinção’ da família...
O pó de arroz deve ser posto discretamente. A
pluma deve roçar, muito de leve, como se não tocasse
o rosto. ‘Torna surriento!’
Ainda bem que o avô legou-lhe ao menos isso...O
seu testamento poderia ter sido assim: ‘Ao meu neto
João, cinqüenta léguas de distinção...’
Velho sensual! Velho cretino! Coronel! Otário!
Velho ridículo! Velho perdulário! Se existisse o
inferno, estaria, agora, lá, aos pulos, por entre as
chamas...Velho cretino!
- Já vou, já vou, mamãe! Se esfriar, aquenta-se, de
novo! Ora bolas!” (p. 90-92)

E assim termina o conto e o fluxo de consciência de João nesse fato aparentemente
banal do cotidiano que é aparar a barba, o que move todo o conto, que praticamente não
tem “história” ou enredo.
Em “Um Telegrama do Pará” (p. 95-101) temos a história de uma família portoalegrense, aparentemente de classe média alta, que recebe um telegrama do Pará (via
publicação na imprensa) avisando da morte de um parente. Essa morte inesperada acaba por
atrapalhar o cotidiano da família, pois naquele dia havia um baile no Clube dos Viajantes.
Bruno Marques, o chefe da família, tinha negócios a resolver e ainda por cima queria ir ao
baile para encontrar a amante; dona Vera, sua esposa, não desejava que a filha, Geni,
deixasse de participar do tal baile, grande acontecimento da sociedade local; e Chico, o
outro filho, queria realizar filmagens caseiras com o seu “Pathé-Baby”.
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A morte do parente distante atrapalha o cotidiano da família e acaba por servir de
pretexto para que Telmo Vergara adentre na interioridade de suas personagens, revelando
aquilo que se passa na cabeça de cada um. Vergara também inclui no conto alguns índices
de modernização urbana, como o cinema, o rádio e a liberalização do papel da mulher na
sociedade, que também aparecem em diversos momentos da narrativa.
Através de um monólogo interior de Bruno Marques, intercalado com a narração
em 3ª pessoa (discurso indireto livre), temos o fluxo de consciência da personagem, que
inclui seus anseios de trair a esposa no baile, uma carta de negócios que ele precisa redigir e
o descontentamento daquela morte de um parente fora de hora, atrapalhando todos os seus
outros compromissos:

“Qual! Não há meio de sair esta carta pra Bagé.
Eles é que têm interesse. Compra e venda...É
elementar que, quando é o comprador que procura – o
vendedor fica numa situação vantajosa, num plano
superior...Com jeito, se pode impor certas
condições...Que morte mais fora de tempo! Logo hoje!
Sim, logo hoje, no dia do baile! Logo agora que a
mulher do Mario está começando a aderir...E morreu
aos quarenta e dois anos. Depressa, porque os Marques
são uma raça forte...Bruno Marques, por exemplo, tem
cinqüenta e quatro anos e ainda faz conquistas...Que
braços, os da mulher de Mário...É questão de
tempo...No baile, hoje, dava pra um grande passo.
Começaria com esta frase: ‘Há certos homens que não
merecem certas mulheres’. Logo hoje! Logo hoje!
Atrapalhou tudo! Vamos embora deste gabinete, que
está sufocando. A carta fica para amanhã.” (p. 100)

Outro trecho em que aparece a interioridade das personagens é quando Dona Vera
e Geni também lamentam a morte fora de hora. Vergara utiliza os parênteses para mostrar
que se trata de um retrato interior das personagens, mas o interessante é que, descoladas as
frases do contexto geral do conto, fica difícil saber qual a voz narrativa (dona Vera ou

175

Geni). Seus pensamentos são revelados um após o outro, sem que Vergara indique
claramente ao leitor de quem se trata. Nesse sentido, parece-nos um retrato interior bastante
sofisticado:
“Agora, todos estão na sala de visitas, com exceção
do Chico. Seu Bruno quer ler os jornais da tarde, dona
Vera faz um paninho de crochê para a cantoneira ali
daquele lado, Geni mastiga a ponta do palito e olha os
desenhos do tapete.
(Que idéia, a do Carlos! Morrer logo hoje!) (Esse
primo do meu marido bem que podia esperar mais
alguns dias...) (O Alfredo não sabe e vai me esperar no
baile. E é perigoso...Está lá a Magda. Não seria o
primeiro namorado de amiga íntima – que ela
roubaria...)” (p. 99)

Os índices de modernização urbana também aparecem na narrativa fazendo parte
do cotidiano da família Marques. A morte do parente atrapalha essa rotina ligada às
novidades tecnológicas do mundo urbano:

“Geni se levantou e foi para a sala. Torceu a
chaveta do rádio. Em pouco, o som chegou, num
crescendo rápido. Porém, a voz de seu Bruno gritou, lá
de dentro:
- Fecha! Fé-cha!
- Por que, meu velho?
- Ainda perguntas? Então, morre um parente e se
toca música, se ouve rádio?” (p. 98-99)

O mesmo ocorre com relação ao cinema:
“ – Pathé-baby207?! Você está maluco, meu filho? Fazer cinema no dia em que
morreu um primo...Vá botar a máquina na caixa, outra vez. Já!” (p. 99)
A liberalização da mulher, que por influência do cinema norte-americano, em
especial, deixava cada vez mais de ser a “rainha do lar” positivista, também aparece no
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conto num diálogo entre Dona Vera e Geni sobre o tamanho do vestido que esta usaria no
baile:
“ - (...) E tu irás matar de inveja as tuas amiguinhas.
Estás linda, minha filha, assim toda de lilás...
- Acho que fica um pouco curto, mamãe.

- Não. Assim fica bem. Queres que varra o
chão? Essa moda de vestidos compridos pros
bailes já está passando dos limites. Em ti senta,
não resta dúvida. Tens boa altura.” (p. 95-96)

Outro ponto a destacar é um rápido trecho do conto em que claramente aparece um
retrato das diferenças sociais da época. Isso fica claro nas referências à Siá Tereza, a
empregada negra da residência dos Marques:

“Siá Tereza subiu bem devagar a escada que leva
aos quartos. Respirou fundo, depois do último degrau.
Um dia estoura...Escada malvada...Por que não
abandona o emprego, não vai trabalhar numa outra
casa, que não tenha escada, que seja de um só andar?
Qual! A gente pega amizade com o cativeiro. Nem que
não queira. Preto nasceu pra isso mesmo. Mas toca a
avisar a patroa.”. (p. 96)

O cotidiano e o cinema acabam por vencer a parada. Aquela morte inesperada,
afinal, não pode atrapalhar os planos da família Marques. Seu Bruno, mesmo que a
princípio contrariado, ressentido da morte do primo no Pará, acaba se juntando ao resto da
família para assistir aos filmes caseiros feitos pelo filho Chico e às estripulias de Harold
Lloyd, um dos principais cômicos norte-americanos do cinema mudo:

207

A Pathé-baby foi uma das primeiras câmaras portáteis vendidas no Brasil, através da qual foram feitos
muitos filmes dos primórdios do cinema brasileiro.
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“Seu Bruno bate numa cadeira, que está ali no
corredor. Que escuridão! Por que apagaram as luzes?
Ah, o pathé-baby...Que gente! Divertir-se no dia em
que morreu, não, no dia em que souberam da morte de
um parente...No dia em que morreu ou no dia em que
se soube da morte – dá no mesmo. Sim, é evidente que
não sentiram. Porém, deve-se guardar as aparências...
Seu Bruno, tateando, abre a porta que liga o
corredor à varanda. Esta é pura treva. Só, no centro, o
braço de luz, que vai aumentando de largura, até
encontrar a parede, onde o quadro mostra o Harold
Lloyd, atrapalhado numa partida de ‘rugby’.
Seu Bruno põe fora a ponta do charuto e entra,
fechando a porta atrás de si.” (p. 101)

“Meia Hora no Arrabalde” (p. 105-111) é exatamente o que o título promete: meia
hora no arrabalde sob o ponto de vista de Helena, uma moça que abre a janela da sala de
sua casa e passa a vislumbrar o cotidiano de algumas pessoas que moram em seu bairro,
misturando-se a isso suas impressões interiores a respeito do ambiente e algumas de suas
angústias existenciais. O narrador parece penetrar nos olhos e na interioridade de Helena e
descreve exatamente aquilo que ela vê e pensa a respeito do que a cerca, tal como Alfred
Hitchcock fez, por exemplo, em Janela Indiscreta (1954) e Um Corpo que Cai (1958),
filmes em que o diretor usa e abusa da técnica cinematográfica do “ponto de vista” para
compor o retrato psicológico dos protagonistas, ambos interpretados por James Stewart.
Aqui novamente se percebe a nítida influência do cinema sobre as técnicas de
representação da interioridade das personagens, especialmente ligadas à idéia de fluxo de
consciência, como bem aponta Robert Humphrey, em seu estudo a respeito, citado
anteriormente208. O que temos neste conto é o retrato do cotidiano de meia hora do

208

É importante lembrar que embora estas técnicas já fossem utilizadas na literatura antes da invenção do
cinema, é a partir dele, segundo Humphrey, que os escritores passaram a usá-las com mais intensidade e
regularidade, a partir da influência da 7ª Arte. Sobre a justaposição entre mundo interior e mundo
exterior,algo que aparece bastante neste conto, Humphrey diz o seguinte: “A principal função de todos os
artifícios cinematográficos, especialmente o básico, o da montagem, consiste em manifestar movimento e
coexistência. Foi este dispositivo já existente para representar o não-estático e o não-focalizado que os

178

arrabalde sob “o ponto de vista” da moça que olha pela janela, ocorrendo uma justaposição
entre os fatos do dia-a-dia, o retrato psicológico de Helena e os barulhos da cidade (índices
de modernização), como o rádio209, os bondes e os automóveis210.
Vejamos um trecho em que aparece o “ponto de vista” de Helena, justapondo-se o
mundo exterior e as impressões interiores da personagem acerca de tudo que ela enxerga:

“Helena sacode os ombros e sorri. Depois de
apagar a luz, abre a janela e se debruça sobre o peitoril,
com os braços dobrados na almofada vermelha.
(...)
Bem defronte, a casa de seu Júlio e família. Pela
janela da sala, vê-se o seu Júlio lendo o jornal da tarde
e a dona Luiza fuxicando um par de meias. Que
milagre! A filha deles, magra e de óculos, seios
nascendo, hoje não martela o piano com os exercícios
de Czerni...Deve estar, lá nos fundos, fazendo qualquer
coisa. Que milagre! Nas outras noites não falha. A
menina no piano e os pais perto. Como será que o seu
Júlio consegue ler o jornal, enquanto a filha toca?
Naquela casa de porta e janela, mora a viúva
Fagundes, com os seus dois filhos moços. Um deles
trabalha, sustentando a mãe e o outro, o vagabundo,
que nada faz, dorme até o meio-dia e passa as noites na
farra. Até parece mentira que a Ana goste dele...
Ali na esquina, a venda, ainda aberta, envia um
retângulo de luz, que atravessa a rua toda, se torce no
cordão das duas calçadas e vai se quebrar, morrer num
muro do outro lado. Há um homem gritando, lá dentro.
Deve ser um bêbado.

escritores do fluxo de consciência aproveitaram para ajudar-lhes a realizar aquilo que, no final das contas, é
sua finalidade fundamental: apresentar o aspecto dual da vida humana – a vida interior simultaneamente com
a vida exterior”. HUMPHREY, Robert, Op. Cit., p. 45. É exatamente isso que Telmo Vergara faz em diversos
de seus contos, novela e romances, às vezes com maior ou menor intensidade, combinando de diversas
maneiras (ligadas à idéia de “estrada perdida”) técnicas relacionadas à representação da interioridade das
personagens e à idéia de fluxo de consciência.
209
“Essa música de rádio vem de longe. Vem daquela casa da outra rua. De dia se avistam as antenas e o sol
brilha no arame tenso. Como é mesmo o nome da gente que mora lá? Silva? Não. Soares? Também não. Ah!
É Salgado, José Salgado”. (p. 107)
210
“O silêncio noturno da ruazinha de arrabalde é cortado, neste momento, pelo bonde, que passa ruidoso e
jogando na rua principal e, num segundo, desaparece”. (p. 105). “Helena agora nada vê. Toda a sua atenção
está posta nos diferentes rumores que lhe vêm aos ouvidos, misturados. Os latidos de um cachorro, o rádio da
outra rua, as gargalhadas na venda, outro bonde passando e se afastando, o ruído da máquina de costuras
pedalada pela mãe, os passos do pai na peça contígua, um automóvel buzinando, vozes longes”. (p. 108-109)
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No portão do ‘bungalow’ do dr. Manoel, a
criadinha conversa com o soldado, de mãos dadas e
joelho se tocando.
Essa casa é a última da rua. Para além, só o
banhado, e o campo onde os guris jogam ‘football’, à
tarde. Hoje os sapos não estão coaxando”. (p. 105-106)

Note-se que se misturam na interioridade da personagem desde impressões sobre
os vizinhos da rua até percepções sobre fatos banais da paisagem cotidiana, como os sapos
que naquele dia não estavam coaxando.
O conto termina quando o namorado de Helena aparece e termina o
relacionamento com ela de forma rápida, brusca. Helena fica triste e continua a olhar pela
janela, justapondo-se mais uma vez o mundo exterior e o seu retrato psicológico:

“Helena está, de novo, só, na janela.
(...)
A maldita filha do seu Júlio, contrariando o que
parecia, resolvera começar com o Czerni. E as escalas
subiam e desciam, no silêncio. Como será que o seu
Júlio consegue ler o jornal, enquanto a filha mertela o
piano? Como será?
Que guria feia! Que guria magriça! Saracura. E que
vontade de chorar...” (p. 111)

Em “A Professorinha, de Volta da Escola” (p. 115-119) o retrato do cotidiano
novamente aparece de forma pura e simples. O narrador acompanha a professora Maria em
sua caminhada da escola para casa e penetra em sua interioridade, revelando suas
impressões sobre os lugares e pessoas por que passa e sobre a sua própria vida. E o conto é
apenas isso: a professora voltando a pé para casa; quando ela termina seu percurso, o conto
também acaba, sem um desfecho propriamente dito, sem uma “história” com início, meio e
fim...
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Maria é pobre, ganha pouco, sustenta a mãe viúva e é noiva de um motorneiro: “É
verdade que de um motorneiro de carro fechado, de trava automática e apito de vapor, que
ganha mais que os outros – mas motorneiro” (p. 116). Sequer tem dinheiro para comprar
uma passagem de bonde:
“Olha: o – qual é aquele, mesmo? – o...ah, o
Juquinha ainda está esperando o bonde, junto ao poste.
Bem mostra que a família está numa situação boa.
Porque, em geral, alunos de escola pública não se
podem dar o luxo de comprar passagens
escolares...Vai tudo a pé, pra casa. Como a professora,
pobre, bonita, mas honesta.” (p. 115)

É interessante a forma com que a dualidade felicidade x infelicidade aparece no
conto – contribuindo para ressaltar a idéia de “estrada perdida”. O narrador, ao penetrar no
mundo interior de Maria e revelar seus pensamentos, suas impressões sobre a vida, suas
angústias existenciais, acaba por mostrar o quão flutuante é o ser humano com relação à
idéia de felicidade e infelicidade. No início de seu rápido percurso de volta para casa,
Maria, em seus pensamentos, considera-se “feliz” – o que ficamos sabendo através do
narrador:
“Apesar de tudo, Maria é feliz. Sim: ‘apesar de
tudo’. Muita gente, na sua situação, não se julga feliz.
Ganhar pouco e, com esse pouco, sustentar a mãe,
viúva há muito. E ainda por cima ser noiva de um
motorneiro.
(...)
Companheiro de infância, muito trabalhador, muito
honesto, quase analfabeto...Nasceram um para o
outro...Professora noiva de motorneiro. Muita gente se
julgaria infeliz, em idêntica situação. Maria é feliz,
felicíssima.” (p. 116)
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Mais adiante no caminho para casa, ela “pensa-se” infeliz, o que novamente nos é
relatado através do artifício literário de praticamente “alojar” o narrador nos pensamentos
de Maria:

“E como Maria é sem sorte! Em quase todas as
ruas, de mais ou menos importância, com qualquer
coisa de longa avenida, cheia de ‘bungalows’ e
palacetes, como esta por que agora está caminhando,
de canteiros ao centro, com arvorezinhas – em quase
todas as ruas assim, há uma casa bonita e grande, com
um filho ocioso de um doutor muito rico. E o filho
ocioso do doutor muito rico se interessa pela
professorinha morena, ‘mignon’ e bonita, que vai
passando na calçada fronteira. E a segue, com a
baratinha longa e reluzente. E, de noite, passa pela
casa da professorinha. E daí a uns dias estão ambos
conversando. E daí a um ano ou dois estão casados – o
filho ocioso do doutor muito rico e a professorinha
pobre e trabalhadora, que sustentava a casa com os
magros vencimentos mensais...Em quase todas as ruas
acontece isso. Pelo menos, poderia acontecer. Mas,
justamente nas ruas por que Maria passa, de volta da
escola, é que não existe um filho de doutor. Nem um
doutor rico e solteirão, com vontade de casar. Maria
não tem sorte, não.” (p. 118)

No trecho a seguir, a utilização do termo “tolice” (no início e no final) de forma
ambígua revela essa flutuação de Maria entre os sentimentos de felicidade e infelicidade. O
que, afinal, seria tolice: casar com um motorneiro, companheiro de infância, ou pensar
(sonhar) em encontrar um filho de doutor rico no caminho de casa? O uso das reticências
reforça essa ambigüidade:
“Qual! É tolice pensar nisso [em encontrar um filho
de doutor rico]. Maria é feliz. Vai casar com o
companheiro de infância...Não importa o que ele seja.
Haverá coisa mais bonita, mais sublime do que casar
com o companheiro de infância? Do que realizar um
amor puro, suave, que vem vindo de longe, crescendo
cada vez mais? Tolice...” (p 118)
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Note-se que o retrato social aparece – Maria é pobre, tem dificuldades
financeiras, etc. -, mas em função da angústia existencial da personagem, a partir do ponto
de vista de sua interioridade.
A professora Maria chega em casa e o conto termina, pois o que interessa a Telmo
Vergara é retratar apenas esses instantes de sua vida, a caminhada da escola para casa, e as
divagações e pensamentos que ela tem durante o trajeto. Vejamos o final do conto:

“Até que enfim está chegando. O seu Maneca pesa
o arroz na balança e a negrinha, filha da Zeferina,
espera, mexendo o saco dos camarões...
Olha lá o jardinzinho, à frente da casa, atrás dos
gradis de madeira pintada de verde. Já se ouve o canto
do canário, na gaiola dependurada do lado de fora,
próxima à janela da varanda. A mamãe deve estar
pondo a mesa, já. Vinte pro meio dia, mais ou menos.
Olha a dona Isabel, recolhendo a lata do lixo. O
caminhão deve ter passado meio atrasado, hoje.
- Bom dia, dona Isabel! Como? Ah! Bem, obrigada.
E a senhora?
O seu Alfeu está cantando a sua infalível modinha
desafinada. O canário calou. De certo, foi de raiva.
Bobagens! Está tudo muito certo. Tudo é feliz,
todos sorriem, todos aceitam a vida como ela vem. Um
presente não se discute. Burro dado não se olha o pelo.
Certíssimo.
(...)
- Já, Tupan!
Cachorro bobo. Mania de saltar nas pessoas. Sujoulhe a saia de organdi branco. Coitado! Tão amigo da
gente. É preciso mandar pintar o portão. Está
descascando.
- Mamãe!” (p. 118-119)

“Camilo e Seu Vicente” (p. 123-126), que, na verdade, como afirmamos
anteriormente, se tornaria mais tarde um capítulo da novela Figueira Velha, é mais uma
amostra de que a simples fruição indiferente dos fatos cotidianos pode ser narrada com
intenso lirismo e se transformar em literatura, sem o uso de grandes artifícios literários e
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narrativos. O que temos neste conto é a história do menino Camilo que, junto com um
solteirão, aparentemente de quarentão para mais, Seu Vicente, percorre uma estrada de
chão a pé até chegar num arroio, numa quente tarde de verão. Seu Vicente leva o cavalo (o
Estrelinha), e Camilo sua pipa. No caminho eles encontram duas lavadeiras, passam por
uma capela (“- Eu não gosto de terço, seu Vicente”, diz o Camilo – p. 124), Camilo
pergunta se o seu Vicente nunca teve namorada, entre outros fatos aparentemente banais
desses “instantes da vida breve”, como diria Telmo Vergara. O conto termina quando
Camilo entra no arroio e é repreendido por seu Vicente:

“Camilo parou de chorar e ri, olhando a marcha do
graveto, que desce na correnteza, empaca, rodopia,
continua, empaca de novo.
O guri entra no arroio, e segura o graveto deixandoo a secar sobre a laje.
- Saia daí, menino! Faz mão molhá os pé!...” (p.
126)

E o conto é apenas isso: praticamente não há enredo. O que importa é a
representação literária do cotidiano rural de Camilo e seu Vicente, repleta de lirismo e
descrição detalhada da paisagem.
Em “Seu Vitor, Encadernador” (p. 129-136), conto que encerra o livro, Telmo
Vergara volta a explorar intensamente o retrato psicológico do protagonista. Vitor Natal é
encadernador de livros e chega à residência do Dr. Antônio de Pais, médico rico e famoso,
para entregar uma encomenda. Vai receber 8$000 por cada volume encadernado. Seu Vitor
é pobre, luta com dificuldades para sustentar a família. Enquanto espera o doutor observa
que este, a mulher e os filhos criam pequenos conflitos familiares durante o jantar. Seu
Vitor é pobre, mas sua família não cria “encrencas” à mesa. A dualidade riqueza x pobreza
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permeia todo o conto, conferindo-lhe equilíbrio e ritmo e acentuando o intenso retrato
psicológico de Seu Vitor. Tal como no conto em que os pensamentos da professorinha
Maria oscilavam entre a felicidade e a infelicidade, Seu Vitor também tem as mesmas
divagações. Onde já se viu encrencas à mesa? Os pobres não fazem isso, só os ricos.
O fluxo de consciência aparece claramente neste monólogo interior de Seu Vitor,
em 1ª pessoa, logo após um trecho apresentado pelo narrador em 3ª211:

“Seu Vitor não conseguiu ouvir mais nada.
Fecharam a porta, que liga a varanda com o corredor.
Com certeza, a mulher do doutor, mais calma,
lembrando-se de que havia um estranho no ‘hall’, um
estranho que podia estar ouvindo tudo, - com certeza a
senhora mandou a criada fechar a porta. Boa! Esses
ricos...Se as casas fossem de vidro...Ah, ah!
Lá em casa não é assim. Somos pobres, é verdade.
Não temos nenhum conforto. O José agora é que
começou a trabalhar. Ganha pouco, ainda. Está
principiando. Eu me defendo com os livros...Assim
vamos indo: sem nenhum conforto, mas sem brigas à
mesa, sem ‘encrencas’ na hora das refeições...É verdade
mesmo que há uma grande diferença entre os ricos e os
pobres...Graças a Deus!
Um guarda-chuva, duas bengalas, cinco chapéus de
feltro (...) Seu Vitor se ergue da poltrona e se olha no
espelhinho do cabide.” (p. 130)

O narrador ao mesmo tempo penetra na interioridade de Seu Vitor e ironiza seus
pensamentos:

211

É impressionante como Telmo Vergara usa com habilidade essa alternância e às vezes justaposição entre a
narração em 1ª e 3ª pessoa, naquilo que Gilda Neves Bittencourt denominou “descentramento da voz
narrativa, inclusive com alternâncias de perspectivas ao longo de um mesmo conto” (Op. cit., p. 44). Muitas
vezes fica difícil saber quem está falando, se o narrador ou a personagem, a partir de suas reflexões interiores.
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“Aquele pano branco, bordado a letras encarnadas,
que a Maria [esposa de seu Vitor] colocou na parede
da cozinha, diz: ‘O asseio é a riqueza do pobre’. No
entanto, a Maria tem sempre preta a extremidade da
unha do indicador direito. Ora...Pra que pensar nisso?
A Maria é tão boa esposa...Tão boa...Que alma pura,
santo Deus! Que alma asseada!” (p. 131)

A justaposição entre mundo interior e exterior aparece claramente quando seu
Vitor imagina ser um doutor; ao ler na lombada de um dos livros encadernados – “Martin –
Psychiatrie” ele enxerga – “Vitor Natal – Psiquiatra”. E aí começam seus devaneios,
retratados pelo narrador em 3ª pessoa, através de discurso indireto livre e diálogos:

“Sim, Vitor, Vitor Natal, não é o encadernador de
livros, paupérrimo e resignado. Vitor Natal é o
conceituado, conhecido e citadíssimo psiquiatra,
operador e oculista, Vitor Natal, autor de diversos
livros, inclusive o conhecidíssimo ‘Psiquiatria’, que
lhe valeu 50:000$000 de direitos autorais.
(...)
A campainha do telefone tilinta. O criado, de libré
azul e botões dourados, atende.
- É com o senhor, doutor.
Seu Vitor, deitado no divã fofo e macio, sacode a
cinza do charuto e boceja:
- Dize que estou ocupadíssimo. Que toque daqui a
uma hora. Não, que toque amanhã.
- Está dizendo que é urgente, que é caso de vida ou
de morte.
- Bolas!
O Dr. Vitor se ergue do divan. O robe-de-chambre
policrômico combina bem com as paredes do quarto.
(...)
O doutor sorri para o criado:
- Coisa horrível, a glória, o renome. Não se pode
fumar um charuto tranqüilamente. Joga-se fora a meio.
Pode-se conhecer o renome dos homens pelo tamanho
da ‘bagana’... Imagina tu – tenho que operar o general
Henrique. Nenhum dos colegas quer assumir a
responsabilidade. Covardes...E vai render, meu caro.
No mínimo uns vinte contos. Vai dizer pro ‘chauffeur’
tirar o auto”. (p. 132-133)
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Nos devaneios de Seu Vitor há espaço inclusive para o recebimento de um Prêmio
Nobel:

“O doutor se acorda. Maria, com sorrisos na boca e
em todas as rugas do rosto, fala:
- Preguiçoso...Estou te sacudindo há mais de meia
hora. E nada de acordares, nada de saborear a grande
novidade...
- Que novidade?
- Olha aqui! Olha aqui no jornal! Olha este
telegrama!
- Onde?
- Aqui, homem! ‘Obteve o prêmio Nobel de
Medicina o notável médico patrício, dr. Vitor Natal’.
Viste? Meu querido! Meu amor!
O dr. Vitor se desvencilha do beijo senil.
- Ora, prêmio Nobel...Bobagem...
O rumor de passos, vindos da varanda para o ‘hall’,
acabou com o devaneio de seu Vitor. Não é a criada. A
passada é forte, máscula. (Se fosse a empregada, as
sandálias fariam nhé nhé).” (p. 133-134)

Quando volta à realidade seu Vitor é surpreendido com a presença do dr. Antônio,
que olha os livros e considera um deles mal encadernado. Ele não paga seu Vitor.
Pagamento só quando todo o serviço estiver pronto e bem feito. E manda seu Vitor embora.
Este só consegue pensar: “Que cheiro bom, o do charuto do doutor” (p. 135). O contraste
entre riqueza e pobreza fica mais explícito ainda quando seu Vitor está saindo da casa do
dr. Antônio e chega uma visita, provavelmente um amigo íntimo do médico. Seu Vitor fica
tentado a mentir que ele é o próprio dr. Antônio, mas, intimidado, sai correndo portão
afora:
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“Seu Vitor abre o portão, com violência, e se vai
rua afora, quase correndo.
Diante da intimidade que o homem mostrou ter
com o dr. Antônio, seu Vitor não teve coragem de
terminar a mentira, não teve coragem de gritar no rosto
satisfeito do cavalheiro bem alimentado:
- Mas, então o senhor não me conhece mais?! Eu
sou o dr. Antônio! EU SOU O DR. ANTÔNIO!!!
Ouviu, seu burro?
E uma vergonha enorme vai avermelhando o rosto
sombrio do seu Vitor”. (p. 136)

Pelo que vimos até aqui, portanto, em Seu Paulo Convalesce é possível perceber
com mais intensidade a presença do retrato da interioridade das personagens (através de
técnicas ligadas à representação literária da interioridade das personagens e até mesmo à
idéia de fluxo de consciência), juntamente com uma presença constante dos pequenos fatos
cotidianos e dos índices de modernização urbana. É a partir deste livro que Telmo Vergara
parece se distanciar (não totalmente) daquela postura irônica, “machadiana” de seus
primeiros contos, publicados em Na Platéia. Em Cadeiras na Calçada seu amadurecimento
como escritor prossegue, sendo perceptível um aprimoramento cada vez maior de suas
singularidades temáticas e estilísticas, que parecem se conformar e se delinear com mais
força a partir de Seu Paulo Convalesce.
Mais um ponto importante da “estrada perdida” aguarda nossa visita.
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5.3. Cadeiras na Calçada (Editora José Olympio, 1936)

O livro Cadeiras na Calçada, como já foi dito anteriormente, marca um dos
momentos mais importantes da carreira literária de Telmo Vergara. O Prêmio Humberto de
Campos, da Editora José Olympio, distinção obtida a partir da concorrência com mais 81
escritores de vários Estados brasileiros, trouxe prestígio e ampla repercussão nacional para
o autor.
O crítico literário Plínio Barreto212, então no jornal O Estado de S. Paulo, nos
fornece algumas pistas do que iremos encontrar no livro, a partir de comentário publicado
na época:
“O Sr. Telmo Vergara, para tecer os contos
delicados que compõe, afasta-se do mundo exterior e
instala-se dentro do espírito e da alma das
personagens. É dali que observa e dirige tudo. É ali
mesmo que associa o leitor ao seu trabalho de inspeção
psicológica. Abre a cabeça da personagem, mete-se
com o leitor lá dentro e põe-se a contemplar o que a
personagem faz e a traçar-lhe o perfil com os
pensamentos que lhe vão surpreendendo.
A anotação psicológica é sempre aguda e
segura.”213
212

Importante crítico literário brasileiro. Diretor e fundador, juntamente com Júlio Mesquita, da Revista do
Brasil, em 1916.
213
In: VERGARA, Telmo. Estrada perdida. Rio de Janeiro: José Olympio, 1939, contracapa.
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O livro, composto por oito contos, dispostos em 167 páginas, apresenta-nos
algumas das principais características da obra literária de Telmo Vergara. O retrato
psicológico (bem apontado por Plínio Barreto), o retrato do cotidiano e a modernização da
cidade se fundem, e nessa confluência podemos perceber o valor literário de Telmo Vergara
e sua contribuição para a história da literatura gaúcha e brasileira, ponto de vista que
pretendemos defender neste trabalho. As técnicas ligadas à representação literária da
interioridade e do fluxo de consciência das personagens, que já haviam sido bastante
exploradas em Seu Paulo Convalesce, aqui aparecem, em alguns contos, de forma intensa e
sofisticada.
O primeiro conto, que dá nome ao livro – “Cadeiras na Calçada” (p. 07-25) tem
um enredo bem simples e praticamente esvaziado de “história” – como, aliás, acontece na
maioria dos demais: devido ao calor, um grupo de amigos se reúne em frente à casa de Seu
Lara, e todos conversam sentados em “cadeiras na calçada”. Só isso. Um fato cotidiano.
Dali os amigos escutam os ruídos da modernização da cidade e contemplam o seu dia-a-dia.
Telmo Vergara praticamente “entra” em suas personagens, assumindo seu ponto de vista214,
suas percepções sobre, por exemplo, um bonde que vem de longe e aos poucos se
aproxima. Temos aí a fusão do retrato psicológico, do retrato cotidiano e da modernização
urbana:

214

Através da alternância entre os diálogos, o discurso indireto livre e uma narração em 1ª pessoa que parece
constituir os próprios pensamentos e impressões da algumas das personagens.
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“O bonde vem vindo longe, lento, ao longo da
curva suave do parque. Com a moldura imensa da
treva, perfurada pelo quadrado das janelas, ele parece
essas casinhas de papelão, onde se acende vela dentro.
E a casinha vem caminhando, caminhando. Agora fica
mais perto. Agora mais ainda. Se ouve o barulho. Os
trilhos guincharam. A casa iluminada cresceu. Virou
bonde, mesmo. O bonde parou na esquina. A porta se
abriu com um chiado, despejou três pessoas, se fechou
com outro chiado. O bonde continuou e desapareceu,
atrás da igreja da esquina.” (p. 09)

Os múltiplos sons e luzes da cidade, juntamente com o calor, intensificam o agito
urbano e a percepção interior das personagens desse cotidiano efervescente:

“Da porta do bar sai o tapete de luz, estendendo-se
pela calçada e pelo cimento da rua. Sai também o som
forte do rádio. A marchinha parou, o ‘speaker’ falou
um pouco e o tango começou.
(...)
Outros sons, alguns fracos, outros menos fracos,
alguns próximos, outros distantes (mais rádios, mais
bondes, latidos, vozes, klaxons de autos, gritos,
risadas, corneta fanhosa da carrocinha de sorvete,
canto entusiasmado na Igreja Metodista, mais rádios) –
todos filhos do som grande, do som forte, do som-pai
do rádio do bar.
As
lâmpadas,
arrumadinhas,
enfileiradas,
comportadas, rodeando a circunferência enorme do
parque. Um poste aqui, outro longe, exibindo, bem em
cima, a lâmpada forte e irradiante. Luzes das janelas,
das portas abertas das casas, luzes modestas das casas
pobres, luzes vivíssimas dos palacetes ricos.
Combustores ao longo das calçadas. Sinaleiras de
automóveis.
O calor terrível, pesado, acabrunhante, como si toda
aquela luz viesse da queima de uma floresta
interminável.
A outra cidade iluminada, no céo escuro.
As árvores paradas, mal desenhadas na treva. O
silêncio dos pardais.
Os mosquitos.” (p. 10-11)
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Um dos visitantes, Seu Sousa, homem idoso e viúvo, acaba se tornando a
personagem mais interessante do conto no que se refere às características da obra de
Vergara que pretendemos analisar. Ele não consegue desviar os olhos da filha mais moça
de Seu Lara, o anfitrião, especialmente de seus joelhos desnudos. Para a composição de seu
retrato psicológico, Vergara procura transmitir ao leitor os pensamentos ou o ponto de vista
desta personagem (através do uso alternado dos diálogos, do discurso indireto livre e da
narração em 1ª pessoa), acrescidos da nostalgia de um tempo em que era novo e solteiro e
do forte calor, que intensifica os desejos e as lembranças de Seu Sousa. A tudo isso
acrescente-se ainda a percepção do cotidiano da cidade.
Em um dado momento do conto, Seu Sousa está contando aos amigos passagens
de sua vida. De repente, sem poder evitar, seu olhar pára no joelho da moça:

“(...) eu comecei a minha vida como vendedor de
doces nas portas. (...) Era na minha cidadezinha. (...)
Pois é, comecei assim. Mas eu sempre quis ser alguma
cousa. E porque quis, fui subindo, fui subindo de
vagar, sem nunca dobrar os joelhos (o olhar pousou,
demorado e mole, no joelho bonito) perante quem quer
que fosse, e hoje, graças a Deus, cá estou, não muito
alto, mas em todo caso num lugar conquistado
exclusivamente por mim próprio.”215 (p. 12)

A angústia interior de Seu Sousa fica cada vez maior, intensificada pelos
elementos que comentamos anteriormente:

215

Perceba-se o efeito da referência a “dobrar os joelhos” e ao joelho da moça.
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“ – Não, não é isso...O que eu quero dizer é que
este calor...este calor me faz lembrar o meu tempo de
caixeiro-viajante no Mato-Grosso...Me lembro bem.
(Ó! Descruzou...Ah! Mas foi para mudar de perna.
Cruzou de novo. Estava cansada, a coitadinha...) Me
lembro. Fazia um verão dos diabos. Cheguei numa
fazenda, ao escurecer (...)” (p. 15)

O conflito interior de Seu Sousa continua:
“ – Ora, meu velho, a rapariga é moça. Tem que
namorar [referência à filha mais moça de Seu Lara].
Não acha, Seu Sousa?
- Acho, sim, minha senhora. Namorar...Namorar,
Lara, namorar é uma das melhores cousas da vida
(Suspiro. Olhar para o joelho). Não acha, dona Gilda?
Não acham, meus distintos noivos?” (p. 19)

A angústia de Seu Sousa se transforma em melancólica nostalgia da época em que
ele era moço e poderia efetivamente ser correspondido ao olhar para as pernas de uma
moça como Gilda. A contraposição entre passado e presente, entre mundo exterior e
interior, além da angústia existencial, são evidentes. A lembrança do casamento e da esposa
já falecida, além de indícios de seu passado citados em todo o conto, como a referência a
Danúbio Azul e a um baile em que o casal começou a namorar, contribuem para o conflito
interior da personagem:
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“- (...) Ah! Não sei se sabem. Mas minha mulher
não era daqui, era do Maranhão. Foi no tempo em que
eu trabalhava para a firma Chaves & Martins. Tive que
tratar de um assunto importante, ligado aos interesses
da casa, e precisei demorar muitos dias em São Luís.
Uma manhã, na saída da missa, conheci a falecida. Era
bem bonita, não era, Lara? (Outro olhar melancólico,
desta vez não para o joelho de Gilda, mas para todo o
corpo, da cabeça aos pés). Olhei-a, me olhou...Havia
um baile, de noite...
Seu Sousa fala, fala, num tom macio e confidencial,
sentindo uma tristeza mansinha, suave, gostosa
mesmo, mas uma tristeza que acharia muito bom fazer
a cabeça grisalha de Seu Sousa repousar naquele corpo
adolescente e morno, naquele cólo por certo muito
branco, naqueles braços acariciadores (...)” (p. 20-21)

O contraste entre juventude e velhice, tal como acontece, por exemplo, em “O
Vestido da Filha” ou “Seu Paulo Convalesce” (da coletânea Seu Paulo Convalesce), é
novamente utilizado por Vergara para contrapor passado e presente, o que dá ritmo e
simetria ao conto e contribui significativamente para a representação literária da “estrada
perdida” de Seu Souza.
Junto a este retrato psicológico de Seu Sousa, repleto de nostalgia da “estrada
perdida”, Telmo Vergara consegue manter durante todo o conto os vínculos com o retrato
do cotidiano e a modernização da cidade, sempre como se fosse o ponto de vista das
personagens. Além de retratar a fadiga de um sorveteiro após um dia inteiro de trabalho
(retrato mais humano do que meramente uma crítica social216), o cinema também aparece
como um indício da vida urbana noturna, imerso em mais uma olhada de Seu Sousa para as
pernas da filha do amigo e nas lembranças de sua juventude:

216

Lembre-se do texto de Telmo Vergara sobre a obra de José Lins do Rego, comentado na Introdução.
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“O homem magrinho e pequeno, suando, fazendo
uma grande força, passou, empurrando a carrocinha
dos sorvetes. BISCOITOS RUSSOS. O homem vai tão
cansado que nem se lembra de tocar a corneta
apregoadora.
(...)
O bonde, contornando a curva suave do parque,
crescendo, crescendo, se aproximando. Estacou na
esquina. Chiado da porta se abrindo. Desta vez desceu
muita gente.
De certo é saída de cinema. As bailarinas, dançando
o ‘Danúbio Azul’. Gazes esvoaçando. Vôos de
gaivotas. O luar, desenhando, no piso da terrasse, as
sombras das pilastras. Às vezes, a gaze se abria de
mais e se via toda a perna.” (p. 22)

O cotidiano do final de tarde na capital gaúcha também aparece, sempre misturado
a índices de modernização urbana (rádio, táxi, automóveis), a partir do ponto de vista das
impressões interiores das personagens:

“O ventinho morno está crescendo de intensidade,
agitando com mais força a sombra das árvores nas
Lages da calçada.
Naquela casa, lá no outro extremo da rua, também
resolveram trazer as cadeiras para a calçada.
Outro cliente veio buscar o incansável dr. Marques,
levando-o no auto de praça. O rumor do auto se
afastando brigou com o som do rádio do bar, mas
perdeu logo e foi tentar nova luta com o canto na
Igreja Metodista. A mulher e os filhos do dr. Marques
continuaram na calçada.” (p. 21-22)

Outro aspecto importante deste texto é o retrato social dos negros de Porto Alegre,
que, aliás, aparecem com freqüência nos contos de Telmo Vergara como coadjuvantes, com
mais ou menos destaque, dependendo da obra, e em alguns deles como protagonistas. O
contraste social é visível (- “Dinheiro, meu branco, dinheiro pra fantasia, que o carnavá ta
perto...” – p. 24); os amigos sentados em suas “cadeiras na calçada”, provavelmente de
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classe média alta, observam e ouvem o desfile dos blocos carnavalescos compostos pelos
negros da cidade, certamente pertencentes às camadas mais pobres da população:

“De longe parecia um som absurdo, um som
abafado e incompreensível de macumba rouca. Parecia
uma porção de violoncelos desafinados tocando na
corda mais grossa. Mas depois, quando o canto
irrompeu, se viu o que era.
Pelo meio da rua, na frente, aos pulos, o remelexo,
de cara empolvilhada de palhaço, camisa rasgada e
fralda à mostra. Os outros vêm atrás. Negras
pretíssimas, mulatas de todos os matizes, negros,
mulatos, todos tocando as cuícas e os tambores roucos,
todos cantando a marcha carnavalesca. Pobres e
miseráveis, eles compõem o bloco mais triste e
chubréga da cidade. Não trazem estandarte, não
carregam navios de papel vermelho, com luz acesa
dentro, no cimo do mastro. Não carregam nada. A
fantasia é apenas a cara empolvilhada, os beiços
sangüíneos, a dentadura branca e limpa, e o ‘rouge’ de
papel encarnado. Não carregam nada, não. Apenas
tocam as cuícas roucas e cantam.
Pela calçada vem o negro gordo, vestido de mulher,
sacudindo na mão forte o cofrezinho dos donativos
(...). Gingando o corpo, agitando as nádegas em
completo desacordo com o avantajado do bíceps, o
negro fala, com vozinha cariciosa de mulher:
- Dinheiro, meu branco, dinheiro pra fantasia, que o
carnavá ta perto...
Seu Souza dá duzentos réis. Seu Lara não dá nada.
O negro-mulher continua, agitando os níqueis na
latinha. O bloco se vai seguindo os saltos mortais do
remelexo” (p. 23-24)

Esse retrato social do contraste entre os ricos (ou pelo menos classe média alta) e
os pobres da cidade é aproveitado por Telmo Vergara para compor a interioridade de Seu
Souza. Mais uma vez temos a interioridade das personagens justaposta ao retrato da
sociedade e do cotidiano. Note-se, no trecho a seguir, o efeito das referências à perna da
moça negra, ao joelho de Gilda e às lembranças da juventude de Seu Souza, em que temos
mais uma vez aquilo que denominamos irrupção do inusitado ou do absurdo. Outro aspecto
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a comentar neste trecho é que novamente o contraste social aparece, mas é secundário, pois
o primeiro plano é o ponto de vista da interioridade da personagem:

“Atrás, distanciadas, como esses soldados cansados
que não conseguem acompanhar o batalhão – as duas
negras. A mais velha se vê que é a mãe. Gorda,
suando, os olhos para o céu, em completo êxtase
gritado, ela segura pelo braço a negrinha moça, que vai
aos pulinhos, dobrada sobre a muleta, balançando
como um trapo inútil, a perna retorcida e seca.
Também ela está em êxtase, também ela olha as
estrelas do céu, também ela inteira canta e sua.
O olhar de seu Souza se desvia da perna seca da
negra e fita o joelho perfeito de Gilda. Seu Souza sorri:
- Essa negra de perna aleijada está me recordando
uma passagem interessante de minha vida...Quando eu
andava pelo Goiás, ainda a serviço da firma Chaves &
Martins...” (p. 24-25)

As reticências no final do trecho acima revelam o tom de inconclusão do conto,
em que a conversa entre os amigos parece continuar à revelia do texto, na fluidez do
cotidiano. É um pouco aquilo que Gilda Bittencourt diz a respeito dos contos de Telmo
Vergara: “(...) a linguagem (...) se fragmenta em frases curtas e apresenta-se, por vezes, um
tanto elíptica, deixando hiatos que não são preenchidos, acentuando, dessa forma, a
fisionomia modernista dos contos”217.
Essas reticências também mostram que Seu Souza continua, como em todo o
conto, repetindo as histórias de seu passado, em contraste com seu presente, ou seja, a idéia
de “estrada perdida”. Essa repetição de situações e recorrências em todo o conto revela a
habilidade de Telmo Vergara para compor o retrato interior das personagens a partir das
situações cotidianas e dos índices de modernização urbana, aliados ao contraste entre
passado e presente.
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O conto termina como se praticamente não houvesse um enredo propriamente dito.
A análise de Erico Verissimo é perfeita: “nos contos de Telmo Vergara, não é indispensável
que aconteça alguma coisa. É a vida pura e simples”218. Ou então aquela observação de um
cronista da Revista do Globo, já comentada anteriormente, de que “o conto termina, o leitor
chega à conclusão de que não aconteceu nada mas que o conto é bonito, que interessa, que
prende”219. Ao final da história, todos os amigos recolhem-se a suas casas e restam apenas
as cadeiras, que “ficaram ali na calçada, vazias, ao dispor de qualquer fantasma
cansado”220. (p. 25) E a vida cotidiana segue seu curso.
O segundo conto, intitulado “O Relógio do Tio Túlio” (p. 29-40), mostra-nos o
cotidiano de uma dona de casa e sua empregada, e a partir daí uma discussão sobre a vida e
o casamento. Novamente tudo é muito simples. É o retrato de uma tarde na vida de Dona
Marieta, uma mulher de meia-idade que está esperando bebê. Logo no início do texto, o
bonde aparece como indício de modernização da cidade, misturado ao retrato interior do
marido de Dona Marieta, Alberto, que foi para o trabalho tal como “sardinha em lata”:

“Alberto já deve ter chegado na esquina. Com
certeza está avistando o bonde, que dobrou a curva da
avenida e apareceu. De certo, agora, embarcou e se vai
dependurado ao balaústre, acotovelado, amassado,
sufocado, quase batendo com a cabeça nos postes.
Sardinha em lata.” (p. 29)

Os “vazios” da vida cotidiana e o ponto de vista inusitado das situações aparecem
em diversos momentos. Um dos mais interessantes é quando Dona Marieta pensa na pressa
217

BITTENCOURT, Gilda Neves da Silva, Op. cit., p. 44.
Ver nota 102.
219
Ver nota 101.
220
No trecho final, aparece, de forma rápida e sutil, o contraste social entre empregados e patrões, além do
retrato da interioridade da empregada de Seu Lara: “Enquanto a criada levou para dentro a cadeira de balanço
218
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do marido em comer ligeiro para não perder o bonde e chegar ao trabalho. A discussão
proposta por Vergara, através de sua personagem, é que a mesa, mesmo depois da pessoa
que comeu ter ido embora, ainda guarda as marcas de sua presença, como se parte dela
ainda estivesse ali:

“Que engraçado isto: a pessoa come, vai-se embora
correndo pro serviço, e a mesa parece que ainda
guarda a presença de quem se foi. A pessoa ainda não
foi inteira. É preciso um bom quarto de hora pro resto
da pessoa sair também e se juntar ao dono. Olha ali o
guardanapo, amassado, com a marca do café que ficara
nos lábios, as casquinhas, os farelos de pão, na toalha,
o resto d’água no copo, o palito quebrado em forma de
v, a cadeira (não dá pra ver, mas se adivinha), a
cadeira estufada, guardando a marca funda, que vai
subindo, subindo, lentamente, se enchendo, se
enchendo, até ficar completamente lisa, sem marca
nenhuma. Ah! É quando a marca se desfaz que o resto
da pessoa se junta, se cola ao dono. Deixa ver a cadeira
dele. Ah! Já se alisou, já desapareceu a marca no
assento. É que, então, o resto de Alberto já se juntou
ao seu corpo.” (p. 30-31)

O título do conto se justifica porque o tal “relógio do tio Túlio” foi um presente de
casamento para Marieta e Alberto. No cartão, tio Túlio escreveu: “Aos meus prezados
sobrinhos envio este relógio, que, por certo, sempre há de bater, no lar que ora se forma,
horas felizes e cheias de ventura” (p. 32). O termo “horas felizes e cheias de ventura”
aparece em vários momentos do texto (aí está presente a idéia de repetição), devido às
reflexões interiores feitas por Marieta com relação ao casamento, à gravidez e a sua própria
vida. O “tic-tac” do relógio também é um elemento importante do conto, pois situa o leitor
em todos os momentos cotidianos daquela tarde, como as tarefas da empregada, por

(que pesada, puxa!), as outras quatro, também de palhinha, também de Viena, ficaram ali na calçada, vazias,
ao dispor de qualquer fantasma cansado”. (p. 25)

199

exemplo. Além disso, ele está desregulado, pois bate mais “pancadas” (termo usado por
Vergara) do que deveria. Esses elementos todos ligados ao relógio na verdade nos mostram
as dúvidas e angústias existenciais de Marieta, pois o casamento também está
“desregulado”, virou rotina, tal como as “pancadas” do relógio do tio Túlio. Serão as horas
realmente felizes e cheias de ventura? Nesse sentido, as pancadas do relógio e a repetição
de termos como “horas felizes e cheias de ventura” (p. 32, 33, 37, 38 e 39) também dão
ritmo ao conto, expressando literariamente a justaposição entre as tarefas cotidianas e a
interioridade de Dona Marieta.
Marieta indaga a si mesma: “Já faz dois anos e meio, já faz quase três anos que o
relógio do tio Túlio bate as suas horas felizes, as suas horas cheias de ventura... (...) Mas
estará certo, isso?” (p. 37-38) A vida e o casamento são vistos como uma “estrada perdida”.
Parece inevitável que seja assim, no início tudo muito bom, e depois uma rotina insossa,
regulada pelas “horas felizes e cheias de ventura” marcadas pelas “pancadas” do relógio do
tio Túlio:
“Era bem diferente, no início. (...) As pessoas vão
se afastando, lentamente, insentidamente, mas
irremediavelmente...A lua de mel, as frases bobas, o
carinho contínuo, pensando bem, tudo se vai, de vagar,
aos poucos, quase despercebidamente, mas se vai.
Morre. Se apaga.
(...)
Marieta está se lembrando. Naquela visita ao tio
Túlio ela observou: o tio Túlio e a mulher, casados há
quase trinta anos, não sentavam juntos, cada qual ia
para um lado e outro, atendendo as visitas; a sobrinha
da mulher do tio Túlio, recém casada, em plena lua de
mel, estava agarradíssima com o marido, quase se
beijavam diante dos outros; ao passo que Marieta e
Alberto...Marieta e Alberto sentavam bem longe um
do outro.
Nem tio Túlio, nem sobrinha do tio Túlio. Meio
termo.

200

É que se começa como a sobrinha do tio Túlio,
depois se fica como Marieta e o marido, depois se vira
tio Túlio e a mulher.
(...)
Então, a vida é assim mesmo. E, de um jeito ou
doutro, no princípio, no meio ou no fim, as horas que o
relógio bate são horas felizes, são horas cheias de
ventura...O cartão do tio Túlio tem toda a razão.” (p.
38-39)

Novamente o conto termina e temos a sensação de que não há um enredo
propriamente dito. Não há final. É apenas o cotidiano que segue o seu curso. O relógio do
tio Túlio, desregulado, bate cinco badaladas às duas horas. Dona Marieta fica furiosa com a
empregada, que ainda não havia “lavado o lustro”. Esbraveja para si mesma que é preciso
dar uma lição na empregada, devido ao seu desleixo. E o conto termina.
“Aluga-se” (p. 43-63) é outro conto bastante interessante que nos apresenta a
história de uma casa que há meses está para ser alugada. A casa está fechada e ninguém a
aluga porque lá ocorreu um crime. O inusitado mais uma vez está presente. O conto começa
e termina sob o ponto de vista da própria casa fechada e de seus habitantes nada
convencionais (um rato e uma barata, por exemplo)221. É como se Telmo Vergara nos
221

Um exemplo disso é o trecho a seguir, em que a narrativa é feita sob o ponto de vista das impressões de um
camundongo:
“O corpo ínfimo e cinzento vai caminhando ao longo da junção das duas tábuas do assoalho. Passa, agora,
por cima do ferrinho quadrado que, quando ainda não haviam arrancado a porta (notam-se os gonzos vazios,
ali, no umbral envernizado) servia para prender a lingüeta do trinco.
As patinhas sentem o frio do ferro, substituído logo pela temperatura neutra das tábuas, e, dentro em
pouco, pelo frio mais forte dos ladrilhos da cozinha.
A cozinha está toda iluminada. Por baixo da porta, que não ficou bem nivelada com o chão e forma com
ele um ângulo agudo longo e fino, a claridade entra abundante.
Também na cozinha não há nada de notável.
Aquela vassoura velha, gasta, que parece cabeça de guri voltando do barbeiro (a ponta do cabo repousa na
parede, bem próxima ao buraco negro e escancarado da chaminé) – aquela vassoura velha o camundongo já
conhece.
Então, é que o estalo não foi nada. Lá em cima? Não, o barulho era aqui embaixo e, mesmo, a escada é
muito grande e os degraus são altos em demasia.
Mais uma vez, o gabinete. Que bobagem é essa de medo do gabinete?! Coragem! Aí. Aquilo, branqueando
muito de leve no negrume do recanto – pode ser que seja papel. E é mesmo.
Ó, alegria! Ó, alegria!
- Rôc-rôc-rôc-rôc-rôc-rôc-rôc-rôc...
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mostrasse as impressões da própria casa vazia a respeito de si mesma. É o retrato desse
cotidiano vazio, quase inexistente, de uma casa fechada. Algo inusitado e que é explorado
com minúcias pelo autor, fazendo-nos refletir sobre este tema aparentemente banal, mas
que faz parte da realidade. Como afirma Gilda Bittencourt, sobre a obra de Telmo Vergara:
“(...) em vários momentos flagramos essa tentativa de mostrar as coisas de um ângulo
diferenciado, por meio de uma voz que normalmente não assume o ato de narrar”222.
O proprietário da casa chega ao local, pois há um jovem casal interessado em
alugá-la. Os ruídos da cidade abafam o barulho de seus sapatos em contato com a escada
que leva ao segundo andar: “O rumor que vem da rua (bonde passando longe, auto
buzinando perto, grito distante, latido afastado, tan-tan de um motor insituável, rodas de
carroça nos paralelepípedos) o rumor que vem da rua quase abafa o estalido dos degraus,
gemendo sob os pés do homem contente”223224 (p. 49).

Ruído estranho na fechadura. Agora parou. Agora a chave deu uma volta. Vai dar outra. Alguém irá
entrar.
Mas, antes que a chave dê o segundo giro, o camundongo já voltou ao buraco do rodapé de escariol. Tão
ligeiro, que as suas patinhas levantaram pó, um pozinho insignificante de corrida de camundongo.
A barata impávida, sempre pousada junto à esquadria da janela grande, não ligou o barulho da chave”. (p.
45-46).
222
BITTENCOURT, Gilda Neves da Silva, Op. cit., p. 44.
223
É interessante como Telmo Vergara utiliza a técnica do ponto de vista, tal qual Alfred Hitchcock em
“Janela Indiscreta”, para descrever as impressões interiores e exteriores e o fluxo de consciência do
proprietário da casa:
“Entra, resoluto. Abre a porta grande de vidro, vai para a sacada, descansando os cotovelos no granito frio.
As casas brancas, de telhado vermelho, vão subindo a lomba. Os guris estão jogando ‘foot-ball’ no
campinho. Gol! A bola de borracha passou por entre as mãos erguidas do goleiro e foi descer longe, deu dois,
três pulos, deslizou, morreu dentro da água embarrada do banhado. O gurizinho menor, solícito, foi buscar a
bola, molhando as canelas finas. Aí. Chuta, guri! Mais para a direita, esfumaçadas pela distância,
mergulhando no céu nítido, as duas torres da estação de rádio. (Um dia vou a Paris, sim). Alguém está
treinando o cavalo ali na pista do prado. A mancha marron passou veloz, entre as estacas brancas. A pedreira
vermelha. Casinha de madeira no cimo. Grito da britadeira. A criada daquela casa ali está pegando a lata do
cisco. Que corpo bem feito! Agora está levando a lata para dentro. Pernas bonitas. Ancas flutuando. O tabefe
leve dos chinelos batendo na sola do pé. Entrou, agora.
O homem se volta para dentro, olha o quarto. Calafrio” (p. 50-51).
224
A interioridade do proprietário da casa (e a justaposição entre mundo interior e exterior) também aparece
no trecho a seguir, em que a barata (inseto) confunde-se com sua baratinha (automóvel):
“O homem aproveita a vassoura velha e varre a cozinha, o corredor, a varanda, o ‘hall’, (os grãos de terra
seca voam longe, na lage do jardinzinho da entrada), o gabinete (o pedaço de papel lá se vai, com a marca dos
dentes do camundongo).
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No entanto, os noivos, quando chegam ao local, não percebem ruído algum vindo
da rua, artifício através do qual Vergara nos mostra seu estado interior de total
contentamento, enquanto recém-casados, tal qual Dona Marieta durante sua lua de mel:

“Dali, da sacada do quarto, os noivos não estão
admirando as torres erguidas da estação de rádio (...),
não estão ouvindo o tan-tan do motor insituável, não
estão escutando o rumor triturado da britadeira (...) não
estão percebendo os paralelepípedos que servem de
goleira para o ‘foot-ball’ matinal da gurizada, não
estão vendo o outro cavalo que corre na pista do
Prado. Os noivos não vêem, não escutam, não
percebem, não notam cousa alguma” (p. 57-58).

Quando os noivos, seus pais e o proprietário vão embora, o silêncio, o vazio, o
cotidiano da casa vazia, com suas moscas, baratas e ratos, com sua existência silenciosa e
abafada, volta a dominar o cenário do conto: “O rumor surdo da ‘limousine’ foi diminuindo
de intensidade, foi se apagando, se apagando, até se misturar e confundir-se com o barulho
do bonde, que cruza, lá longe, na rua afastada” (p. 62).
O conto chega ao fim e só nos resta a ausência de “vida”, digamos assim, daquela
casa fechada, sua existência noturna e esvaziada, além das impressões também vagas e
fugidias do cotidiano urbano noturno, sempre sob um ponto de vista diferenciado e
inusitado:

Não fica bem o proprietário varrer a própria casa. Mas não importa. Há dias em que só mesmo uma
vassoura, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, é capaz de mostrar, se bem que muito de leve, a alegria que canta,
grita, esperneia dentro da gente. ..Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá...(‘Varre, varre, varre, vassourinha! Varre, varre,
varre, meu amor!’).
Aquela barata ali é que está fora do programa. Espera um pouco.
A vassoura recua, bem orientada. Zzzz-um! O ruído que os cabelos da vassoura fizeram, premidos contra
a esquadria da janela, não se sabe se foi barulho de palha esfregada ou de barata se amassando, se
despedaçando.
Barata, baratinha...É preciso mandar mudar o óleo do V-8.
Já faz mais de dois meses que botei...Mas vamos lá em cima, duma vez. E chega de varrer” (p. 48-49).
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“A cabeça do camundongo espreita por baixo do
rodapé de escariol. Mas se some, logo.
Batalhão, que passa lá na rua dos bondes.
O dobrado marcial e metálico (se ouve melhor o
clarinete), sempre abafado pela distancia, vem vindo,
vem vindo, aumenta, chega no auge, diminui, diminui.
Morre” (p. 63).

Outro conto que gostaríamos de comentar é “Rosa Bonita, de Jardim” (p. 67-80),
em que temos a história de uma moça pobre chamada Rosa, que praticamente é obrigada
pelos pais a ficar noiva de Zeca, um motorista de ônibus e caminhão que ela considera
feio e nojento. Acontece que Zeca tem um defeito na mão, que Rosa não suporta ( e aí
temos presente a idéia de irrupção do inusitado/absurdo). Aliás, ela não suporta Zeca
como um todo. Todas as tardes, numa determinada hora, Zeca passa perto da chácara
onde Rosa mora. Os dois se abanam, ela na porteira, ele no caminhão. Zeca buzina.
Depois que “o caminhão se sumiu, acelerando a velocidade, com um grande ruído de
descarga possante” (p. 74), Rosa senta nos tijolos da tapera e pensa na vida:

“Quando correspondeu ao aceno, Zeca sacudiu a
mão horrível...Só três dedos abanaram, mas, com a
claridade do dia, Rosa notou o arroxeado da cicatriz.
Mão horrível, de três dedos. O lugar onde os outros
dois deveriam estar é uma cousa roxa, repuxada,
cascuda.
Aquela mão, às vezes, pega na sua, aperta-lhe o
braço, chega mesmo a apalpar-lhe o seio...
Nojento. Sim, Zeca é nojento, mas o pai quer, a
mãe quer. E não é só a mão do Zeca que é feia, que é
nojenta. Todo ele.” (p. 74-75)

Rosa se lembra daquilo que um doutor “lá de Belém” (provavelmente Belém
Velho) disse a ela: que Rosa era bonita, “bonita de jardim”, o que justifica o título do conto.
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Também recorda um rapaz que tocava violão e não tirava os olhos dela, um rapaz que tinha
“uma mão morena”, que “ia de um lado para o outro, roçando de leve nas cordas do violão.
Que mão bonita!” (p. 77), pensava Rosa:

“Se Zeca tivesse uma das mãos igual à do doutor e
a outra igual à do rapaz-que engraçado, que bom!
Os três dedos apertando-lhe o braço, a mão sã,
também feia e calosa, roçando-lhe o seio. Nojento!” (p.
77)

O contraste entre a mão de Zeca e a do rapaz que tocava violão é importante para a
composição do retrato interior de Rosa, assim como acontecia com Seu Souza, em
“Cadeiras na Calçada”, quando da contraposição entre as “pernas secas” da moça negra e
os joelhos perfeitos de Gilda. Temos aí mais uma vez a presença do inusitado, do estranho,
do absurdo. São elementos do mundo exterior utilizados para compor o mundo interior, a
psicologia das personagens. Esse tipo de artifício é usado com regularidade por Telmo
Vergara em seus contos.
O interessante é que, a par deste conflito interior de Rosa com relação ao noivo, o
texto é entremeado de descrições do bucólico e rotineiro cotidiano rural da chácara em que
ela vive, como, por exemplo, na seguinte passagem:
“Mas, em seguida, se concentra tanto na limpeza
das panelas de ferro que não percebe a entrada da
galinha. A galinha se aproveita. Atravessa o chão preto
da cozinha. Biscateia. Passa pelo chão assoalhado dos
dois quartos. Caminha no assoalho lá da saleta (os
passos duros, de gente, ecoam no silêncio). Sai pela
porta da frente.
O sabiá se espantou e levantou vôo de entre os
cachos azuis. Se foi. Pousou na vergamoteira. O pio
grosso. Parece pingo de goteira caindo na bacia já
transbordando. Semana passada, choveu muito. Fazia
tempo que não chovia. A seca.”(p. 68-69)

205

Estas descrições da paisagem rural e do cotidiano são o retrato daqueles momentos
“vazios” e fugidios da vida de que falamos anteriormente:

“As pitangueiras, que margeavam toda uma metade
do poço, continuam, subindo a rampa suave da
chácara. As corruíras inquietas pulando no
emaranhado dos galhos tortos. Não demora, tem
pitanga, de novo. Rosa não gosta muito de pitanga,
gosta mais de butiá. E óia lá o butiazeiro. O tronco
parece escama de peixe. Já está amadurecendo, aquele
cacho.” (p. 72)

Embora não tenhamos aqui diretamente a questão dos indícios de modernização da
cidade, nota-se uma certa exaltação da paisagem rural, que não deixa de ser uma nostalgia
da cidade do passado, em que o agito da vida urbana não se fazia presente e as chácaras,
por exemplo, eram um elemento vivo e constante225. É interessante como no final do conto
o retrato da interioridade de Rosa (suas reflexões acerca do noivo) se mistura à descrição da
paisagem rural. Mais uma vez temos o entrelaçar-se do cotidiano (mundo exterior) com a
visão interior das personagens, além da presença do inusitado/absurdo:
“Deitada de lado, agora, Rosa vê o carreiro das
formigas, que vêm vindo de muito longe (...). Aquelas
duas, que vinham vindo em sentido contrário e
pararam conversando, talvez sejam noivos. Talvez o
noivo não tenha uma pata, a noiva não queira casar,
mas os pais a obriguem.
E, quando o dedo longo e moreno se estende,
esmigalhando as duas formigas (...) Rosa vê, bem
nítidas, bem presentes, as duas mãos, contra o
vermelho da terra quente: a do doutor, branca, gorda,
pequena; a do rapaz do violão, comprida, menos
morena que a de Rosa, de veias acentuadas.
225

A transição do rural para o urbano, de um Brasil em processo de urbanização, exatamente na época em que
Telmo Vergara escreveu boa parte de sua obra, aparece com freqüência em seus livros. Isso aproxima Vergara
do conceito de “romance de urbanização”, de Fernando Gil, embora neste momento estejamos falando de
contos e não de romances.
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As duas mãos parecem duas aranhas, uma clara,
outra escura, que vêm vindo pelo chão, se
aproximando, se aproximando, até subirem pelo corpo
da moça, apalparem-lhe as coxas e o ventre,
magoarem-lhe os seios.” (p. 78-79)

A partir daí a angústia toma conta de Rosa, que passa a vislumbrar a paisagem do
morro em frente a chácara. Telmo Vergara, praticamente “entrando” no mundo interior de
Rosa, nos oferece a exaltação do cotidiano, dos momentos vazios da vida, o êxtase da
angústia interior entrelaçado com a paz bucólica da paisagem rural:
“Bem do alto do declive da chácara, ela [Rosa]
divisa toda a paisagem: o espelho do lagoão, lá em
baixo, no banhado, próximo ao morro; a tira vermelha
e sinuosa da estrada, descendo, descendo, sumindo-se;
as pedras reverberantes no cimo do outro morro; o
mato espesso subindo os dois morros; os retângulos
dourados das roças de milho; o telhado vermelho das
duas casas brancas; um homem, no arado, lá longe; e a
fervura da luz do sol, levedando, se mexendo, como si
toda a terra se tivesse liquefeito e fervesse uma fervura
invisível. Com a nitidez do dia, o morro maior parece
tão próximo que dá a impressão de que vai cair por
cima da chácara, soterrando-a, apagando-a para todo o
sempre.
A angústia cede lugar a uma vontade incontida de
chamar. Chamar quê? Chamar quem?
O morro? Sim, o morro.
Os braços se estendem, o busto se enche, o vestido
branco aperta mais. E o chamado salta, livre, contente,
em direção ao morro maior:
- Ó!” (p. 79-80)

Essa sensação de inconclusão a partir da irrupção do absurdo (a referência às
formigas e às mãos que lhe apalpam as coxas, o chamado pelo morro), da sensação de
estranhamento devido à justaposição entre mundo interior e exterior, é fundamental para
relacionarmos este conto com as características da “estrada perdida”.
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Em “Janela Embaciada” (p.154-167), a descrição de uma cena cotidiana
aparentemente banal mais uma vez é o artifício utilizado por Vergara para adentrar na
psicologia das personagens e retratar a vida das classes mais humildes da capital gaúcha. Só
que novamente temos a presença do social em função do existencial, que é o foco principal.
Desta vez é o ponto de partida é uma janela embaciada, que já no início do texto evidencia
a triste realidade da vida de Seu Emiliano, personagem principal do conto. A noite é
chuvosa. Seu Emiliano olha pela janela e enxerga o filho que está saindo de casa para o
trabalho. Na janela embaciada, desenha um perfil humano. Observa com atenção o seu
desenho:
“Agora, um fio de água foi descendo do queixo do
desenho, foi descendo, como uma lágrima que tivesse
saído dos olhos da figura, baixasse pelo rosto, passasse
pela boca, deslizasse pelo queixo e afinal caísse,
riscando a superfície embaciada do vidro. Sim, não
resta duvida: é uma lágrima. O perfil chorou...” (p.
153-154)

Essa lágrima, esse perfil que chorou são do próprio Emiliano. Sua vida é difícil. A
pobreza assombra sua família. E o pior, para Seu Emiliano, é que João, seu filho, quer casar
com uma moça pobre: “(...) João bateu o pé, quer casar com aquela cousa. Sim, cousa,
unicamente cousa. João quer somar um pouco mais de miséria à irremediável miséria da
vida de Seu Emiliano...Será mais uma cousa acrescentada às três cousas que se chamam
João, Alice e Emiliano.” (p. 157)
É triste a vida de Seu Emiliano. A filha, Alice, obediente e passiva, que faria tudo
o que o pai mandasse, é feia e doente, não vai se casar. Vai continuar sendo uma “cousa”. E
João, forte e bonito, que poderia tranqüilamente arrumar uma moça rica, para melhorar a
situação da família, é independente, teimoso, e quer se casar com uma mulher pobre, por
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amor. Também vai continuar sendo “cousa”, assim como Seu Emiliano. Note-se o efeito da
repetição da palavra “cousa”.
A vida como “estrada perdida” aparece explicitamente no próprio exemplo das
opções de vida de Seu Emiliano:
“Seu Emiliano tem em si próprio um exemplo do
que seja o tal casamento por amor. Casou por amor,
com a Finoca. Somou uma miséria com outra miséria,
mas sem nem de leve pensar nisso, porque era moço,
tinha diante de si, a vida, tinha diante de si a estrada
longa, cheia de promessas. E em que deu a estrada
longa, aonde o levou a estrada longa, a estrada cheia
de promessas?
A isto, simplesmente a ISTO...” (p. 158)

Não é possível voltar atrás. A vida é uma “estrada perdida” mesmo. Só resta a
nostalgia de como poderia ter sido, se fosse diferente. A chuva e a janela embaciada são
elementos fundamentais do conto, pois é através delas que há o entrelaçamento entre a
nostalgia de um passado que não é possível recuperar, de uma promessa de futuro cuja
concretização não é possível e o retrato cotidiano e psicológico de Seu Emiliano:
“Se toda essa miséria fosse um sonho, fosse...fosse
como essa chuva danada, que ainda há pouco caía
avassaladora, terrível, e agora parou, deixando tudo
silencioso, calmo, tranqüilo...Se a miséria de Emiliano
parasse, como a chuva (estacou a descida da água na
superfície dos vidros, que, de novo, se embaciaram). A
nora rica chegaria, inefável, tranqüilizadora, como o
silêncio súbito depois da chuva...Tão fácil, Senhor, tão
fácil! E João não quer e João, o altaneiro, o bobo,
teima, desobedece e vai casar com a filha do Chico...
Mas a chuva está começando, novamente, de novo
lava os vidros da janela. A chuva não pára mais, a nora
[rica] não virá nunca. Nunca.” (p. 161)

Além da chuva e da janela Vergara acrescenta o guarda-chuva como um símbolo
referencial da história. Seu Emiliano deixa o emprego. No mesmo dia, encontra Vitorio, no
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“footing” (aí aparece um indício de modernização urbana), um amigo de infância. Vitorio
exibe um lindo guarda-chuva vermelho-cereja, ao passear pela rua. Seu Emiliano também
quer comprar um guarda-chuva bonito como o de Vitorio. Entra na loja. O guarda-chuva
custa um terço do salário de Seu Emiliano, isso quando ele tinha emprego. Impossível
comprar um guarda-chuva tão caro assim.
Seu Emiliano não pode desfrutar dos prazeres da modernização urbana. Não pode
elegantemente fazer parte do “footing” nas ruas centrais da cidade. Na comparação com
Vitorio, ele não é nada. É insignificante. Sequer pode comprar um guarda-chuva e uma
roupa decente. Vergara utiliza o diminutivo para realçar ainda mais esse sentimento de
inferioridade que toma conta de Seu Emiliano:
“Vitorio formou-se em comércio. Foi subindo, foi
subindo.
Hoje
é
diretor
de
banco.
E
Emiliano...Emiliano é Emiliano, Emilianozinho,
Emilianículo...Vitorio é solteiro, é rico, tem amantes
(dizem que a atual é uma uruguaia formidável), tem
cara de felicidade. Seu Emiliano é viúvo de mulher
paupérrima, tem amantes de cinco mil réis, uma vez
por mês, calculadas no orçamento. Vitorio tem cara de
felicidade. Emiliano é magro, é ‘pronto’, tem cara...(de
quê?) cara de Emiliano...
(...)
Um, com guarda-chuva de cabo vermelho, que
custou cem mil réis. O outro, sem guarda-chuva
nenhum, sem galochas sequer. Vinte e dois mil réis
custa um par de galochas, sim senhor! Vida
infame...Vitorio anda de automóvel, Emiliano de
sapatos. Sim, sapatos, porque, pensando bem, sapato é
veiculo.
Vitório subiu, Emiliano estacionou226. Não, não
estacionou: caiu.
(...)
Vitorio é diretor de banco, Emiliano nunca poderá
possuir uma conta corrente em um banco.” (p. 165)

226

Note-se o efeito das referências aos sapatos como veículo, a estacionar o carro e “estacionar” na vida.
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O desfecho do conto mais uma vez é marcado pelo entrelaçamento da banalidade
do cotidiano com a angústia psicológica. A janela embaciada volta à cena. Assim como
Rosa, no conto anterior, enxergava as mãos do doutor e do rapaz do violão
inexplicavelmente saindo do chão a apalpar-lhe as coxas (presença do inusitado e do fluxo
de consciência da personagem), Seu Emiliano, que novamente desenha um perfil humano
na janela embaciada, vê o nariz avermelhado de gripe da sua filha Alice transformar-se no
cabo do guarda-chuva vermelho-cereja de Vitorio: “O nariz de Alice, grande, aquilino,
avermelhado pelo defluxo, parece o cabo do guarda-chuva do Vitorio! Parece, sim!
Parece!” (p. 167) O conto termina com Seu Emiliano apagando bruscamente o desenho na
janela com a manga do casaco. Da janela, ele “enxerga a estrelinha absurda, no céu escuro,
por cima da área, mal se libertando da treva”. (p. 167) É como se ele tentasse
“desembaciar” sua própria “estrada perdida”...
Através contos que examinamos até aqui, acreditamos ser possível perceber em
Cadeiras na Calçada a presença das características que julgamos essenciais na obra de
Telmo Vergara e que comentamos anteriormente. Os outros textos do livro seguem o
mesmo padrão de narrativa, com características muito semelhantes.
Em “O Peixe Grande do Chafariz” temos a história de um menino, Zico, que fica
enfurecido com um padre italiano que traz para a sua casa um cágado, colocado no
chafariz. Zico teme que o cágado coma o tal “peixe grande do chafariz”. O conto narra as
artimanhas do menino em defesa do peixe. História cotidiana e aparentemente banal,
portanto. No final, entre as galinhas e perus do pátio de sua casa, Zico esmigalha o cágado.
E queima os pedaços que sobraram. Em meio ao cotidiano da paisagem do pátio de sua
casa, o ápice da aventura de Zico é vislumbrar a fumaça dos restos mortais do cágado. No
final, o conto se volta para o cotidiano do pátio, especialmente para os animais: “A galinha
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sã espantou, com uma bicada, a galinha da perna doente, e gozou, sozinha, os pedaços de
gelatina suja [pedaços do cágado assassinado]. Olhar terno para o peru. Assobio chupado e
fininho. Resposta: - Glú-glú-glú...”.227 Telmo Vergara novamente consegue tornar
interessante um fato cotidiano e banal, como a raiva e perseguição de um menino a um
cágado que poderia comer um peixe que habitava o chafariz de sua casa. A descrição
minuciosa acaba tornando a história interessante e bem construída.
Completam a obra de Vergara os contos “Caiu um Raio na Ameixeira”, em que
temos o retrato cotidiano de um dia de feriado na casa de uma família, onde mais uma vez
temos uma detalhada descrição do pátio (elemento esvaziado do cotidiano, aparentemente
banal), como em “O Peixe Grande do Chafariz”228; e “Voz Angélica, de Magnífico Efeito”,
em que o autor evoca a nostalgia de uma velhinha com relação a momentos passados de sua
vida, especialmente quando era cantora lírica no interior do Estado e sua voz foi
classificada por um crítico musical de Bagé como “angélica, de magnífico efeito”.
Neste capítulo, destacamos as características da obra de Telmo Vergara presentes
nos contos de Cadeiras na Calçada. Praticamente todas as particularidades essenciais de
sua “estrada perdida” estão presentes: irrupção do inusitado/absurdo, retrato da
interioridade das personagens, retrato do cotidiano, retrato dos índices de modernização
urbana, lirismo, repetição, angústia existencial, nostalgia, descentramento da voz narrativa,
contraste entre as classes sociais, valorização do existencial em detrimento do social,
justaposição/contraste entre mundo exterior e interior, entre passado e presente,
esvaziamento do enredo e narrativa inconclusa.

227

Ibidem, p. 133.
O mesmo efeito também foi alcançado por Telmo Vergara nas descrições da paisagem rural feitas em
“Rosa Bonita, de Jardim”.
228
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Nossa próxima parada são os contos de 9 Histórias Tranqüilas e depois o romance
Estrada Perdida, que nos parece essencial para uma melhor compreensão da obra literária e
da visão de mundo de Vergara.
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5.4. 9 Histórias Tranqüilas (Editora Globo, 1938)

Em 9 Histórias Tranqüilas temos uma novela e oito contos, dispostos em 179
páginas, nas quais as características que estruturam a obra literária de Telmo Vergara mais
uma vez aparecem de forma intensa e interligadas umas com as outras. O título do livro
contrasta com a freqüente inquietação existencial das personagens (fato bem lembrado por
Erico Verissimo na sua divertida “Carta de um Novelista Pedindo a Mão de um
Personagem”, incluída nos anexos ao final do trabalho) – essa dualidade (talvez mesmo
uma provocação do autor) entre “tranqüilidade” e “intranqüilidade” não deixa de estar
ligada à idéia de “estrada perdida”, cujas características estruturantes freqüentemente têm
relação com opostos, tais como: mundo exterior e interior, passado e presente, juventude e
velhice, felicidade e infelicidade, etc. No entanto, essa “tranqüilidade” também pode ser
relacionada a outra característica central da “estrada perdida”: o retrato do cotidiano. A
tranqüilidade dos fatos banais, esvaziados e aparentemente sem sentido do dia-a-dia
aparece com freqüência nos textos desse livro. Note-se como a combinação de ambas as
características (o contraste entre a tranqüilidade do título e a inquietude existencial das
personagens, e a tranqüilidade do retrato do cotidiano) também não deixa de ser uma
justaposição das características estruturantes da “estrada perdida”.
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A organização/estrutura do livro também pode ser vista a partir desta idéia e
através de suas justaposições e, principalmente, dualidades, em especial o contraponto entre
mocidade e velhice, e presente e passado, pois o livro se prende em diferentes pontos do
mapa da “estrada” de diversas personagens, desde a infância até a velhice. Desta forma, a
divisão do livro compreende uma novela sobre “Uma Rapariga Madura” (“Romance da
‘Ovelhinha’”); e contos sobre “Quatro Senhores Cincoentões” (“Olha o Jeito do Cruzeiro
do Sul”, “Modinhas Pra Moça Cantar”, “O Alfaiate José e sua Tesoura” e “Estourou um
Pneu”); sobre “Duas Raparigas em Flor” (“Célia Chamou Pery” e “Conversa Com o
Namorado”); sobre “Uma Rapariga de Dezesseis Meses” (“Conto da Verinha”); e sobre
“Uma Bisavó” (“Dona Juvencia, Defronte ao Jasmineiro”). Temos, portanto, na própria
organização e no título da obra, a presença da “estrada perdida”.
Na novela “Romance da ‘Ovelhinha’” (p. 05-94) temos a história de Lisa, uma
moça pobre (ela e a mãe, Dona Leonor, costuram para fora) que foi abandonada pelo noivo,
Lauro, que foi estudar no Rio de Janeiro, na Escola Militar, e nunca mais voltou. Lisa,
desiludida e desesperançada, não saía mais de casa, não ia ao cinema e nem visitava as
amigas, até que conheceu Pedro, um estudante do Colégio Militar de Porto Alegre com o
qual começou a namorar (de novo a simetria, a dualidade: dois aspirantes à carreira militar,
um no Rio e outro em Porto Alegre. E mais um detalhe importante: o falecido pai de Lisa,
de origem alemã, também era militar, como fica claro nas páginas 22 e 44). Certo dia, o
rapaz a leva para um lugar ermo e distante nos confins de algum arrabalde da capital,
quando ela se entrega a ele e fica grávida. Pedro não a procura mais e ainda por cima
ridiculariza seu amor diante dos colegas de escola. Esta, em síntese, é a história da novela.
As características da “estrada perdida” aparecem de forma intensa nesta novela
que motivou Erico Verissimo a pedir a sofrida Lisa em casamento para o seu desencantado
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Amaro, de Clarissa. A simetria de dualidades que estruturam e dão ritmo à narrativa,
justapondo-se à representação da interioridade da personagem principal, está presente não
apenas no fato de que os dois noivos de Lisa são militares, mas também em outros
momentos do texto. Isso também acontece, por exemplo, quando Vergara ironicamente
“marca” o tal encontro entre Pedro e Lisa nos cafundós da cidade exatamente no dia da
festa de Santo Antônio (p. 68), que é o santo casamenteiro, justamente a aspiração de Lisa
no relacionamento, em contraste com o papel de aproveitador que Pedro assume na história.
Mais tarde, já grávida, Lisa olha um quadro de Santo Antônio pendurado numa das paredes
de sua casa, quando essa idéia de casamento frustrado é retomada (p. 81).
Em diversos trechos, o retrato da interioridade de Lisa (muitas vezes o seu ponto
de vista enquanto olha pela janela do quarto, está deitada na cama ou anda pela cidade – p.
08-09, por exemplo) se mistura a índices de modernização urbana, como o cinema (p. 09,
66 e 67) e o burburinho urbano, com seus automóveis e bondes (p. 08 e 67), e ao cotidiano
da cidade (p. 09)
E alguns momentos, esse retrato interior (justaposto a índices de modernização
urbana e/ou ao cotidiano) é intenso, quando temos a representação literária do fluxo de
consciência de Lisa, justapondo-se mundo exterior e interior, e passado e presente (Lauro, o
antigo noivo, e Pedro, o novo amor, por exemplo) através do descentramento da voz
narrativa, que passa de 3ª para 1ª pessoa:

“Em pouco, esses dois quadros abandonaram os
olhos de Lisa, que se fecharam suavemente. E a
atenção se voltou toda para os rumores da noite.
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Bem ao longe, passando lá na rua importante, o
bonde. O rumor vai se sumindo, vai se transformando
num zumbido de abelha – zzzzuummm – e se
extingue. Um cachorro late muito distante. Outro
cachorro responde mais perto. O som de um violão –
pelo menos parece que é som de violão – o som de um
violão, quase apagado. Passos na rua, apressados.
Passam agora pela janela do quarto, vão indo, se
somem.
Ruído na casa ao lado. Parece que arrastaram um
móvel muito pesado. Deve ser o seu Justiniano. Hoje
de manhã, à janela, fumando o seu cigarro de palha,
seu Justiniano parecia tão alegre...O pijama novo.
Listrado. Alamares de seda. O abono. Há tanto tempo
que ele discutia com o Governo. Que era interino, que
interino não tinha direito. ‘Uma injustiça, uma grande
injustiça, dona Lisa!’ Mas com certeza lhe
reconheceram o direito ao abono e lhe deram os
atrasados de embolada. ‘120$000 por mês, dona Lisa.
Uma ninharia!’ Desde janeiro. Então, são 360$000. Dá
pra comprar o pijama novo, sim, de alamares de seda e
listras bonitas. Os sapatos de seu Justiniano é que são
velhos. Sapatos, não. Botinas. Pelo menos nunca
manda lustrar. O bigode de seu Justiniano é amarelado
pelo fumo e pela sopa. Seu Justiniano não deve tomar
banho muito seguido. Pobre da dona Jovita...Como era
grossa a sola do borzeguim do verdureiro! As calças de
veludo verde, as calças de imigrante. A mulata
comprando-lhe cousas. O namoro. A aliança muito
grossa. Os cabelos dos dedos enredando-se no ouro da
aliança. O som do violão – é violão mesmo229 – vem se
aproximando, passa pela janela do quarto, se afasta um
pouco, mas continua bem perto. Deve ser na ‘avenida’
aí de fronte. Não vá terminar em briga, em facadas,
tiros, gritos. A lavadeira, hoje de manhã, a...a...a sai
Firmina dando bom-dia. O galego da venda também
dando bom-dia, lá de dentro do balcão. Os cachorros
recomeçaram a conversa de latidos. O daqui: - ‘Como
vai o senhor?’ O de longe, gritando para se fazer ouvir
– ‘Bem, obrigado, e o amigo?’230 Como as cousas,
como a rua, como tudo brilhava, sob o sol forte, à
saída da pensão, hoje de manhã. O auto azul. O
fardamento azul, o garance do rapaz [Pedro]. Roçoulhe o corpo. O bigode ralo. O sorriso desaforado, o
jeito audacioso e atrevido. Roçou-lhe o corpo. Se Lisa
não se defendesse com o braço, teria roçado os seios
229

Note-se como as duas referências ao violão, primeiro de que “pelo menos parece que é som de violão” e
depois “é violão mesmo”, contribuem de forma significativa para a eficácia do retrato da interioridade de
Lisa.
230
Temos aí a presença do inusitado (os cachorros) misturado ao ponto de vista da interioridade de Lisa.

217

no garance azul. Que quer dizer garance? Parece que
é uma planta, a cor de uma planta, um azul especial.
Azul? Ou encarnado? Parece que encarnado. As calças
do fardamento, vermelhas é que eram garance. É, sim,
Lauro lhe explicou uma vez. CINE AMERICA. Hoje.
Hoje. Clark Gable, Franchot Tone e...
A resolução veio de súbito. Tão intensa, que Lisa
estremeceu debaixo das cobertas, despertando do
quase sono em que estava imergindo.
Vou no aniversário de Zilda! Vou, porque vou e
porque vou!” (p. 23-25).

Essa mesma intensidade no retrato da interioridade de Lisa ocorre, por exemplo,
entre as páginas 90 e 91, quando diversas cenas e personagens de sua vida cotidiana,
mencionados em momentos anteriores do texto (como o verdureiro, a mulata, o padeiro, o
caminhão do lixo, o anúncio do Cinema América, entre outros) ressurgem em sua mente
justapostos à angústia pela gravidez e pelo sumiço de Pedro. Temos aí também a idéia de
repetição.
A referência à cor azul, no início do texto, também é utilizada por Vergara para
intensificar o retrato existencial de Lisa. É assim que a narração em 3ª pessoa mistura-se
aos pensamentos de Lisa, em 1ª pessoa, através de referências ao céu azul, a um automóvel
azul, às roupas azuis costurada por Lisa e Dona Leonor para o filho da moça da pensão e
aos fardamentos azuis de Pedro e Lauro:

“O céu, pensando bem, está mais azul, mais nítido.
A rua, as casas, as pessoas também, tudo está mais
nítido, tudo brilha intensamente (Olha como brilha o
rosto daquela mulata gorda, que conversa com o
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verdureiro, enquanto este lhe mostra os pés de couveflor. Será o mesmo verdureiro de há pouco, o do
borzeguim de sola grossa? Parece que é, sim. A calça
de veludo verde, a calça de imigrante...), tudo está
brilhando sob o sol mais claro.
Os passos miúdos, agora, vão bem retardados, vão
sem pressa. O sorriso triste voltou aos lábios de Lisa. E
não desaparece. Continua, esboçado, dando mais
tristeza ainda ao rosto sem brilho.
A mulata conversava com o verdureiro. O
verdureiro de certo é casado. Nunca vi verdureiro
solteiro. Assim mesmo, o verdureiro, casado, está
namorando a mulata. Com certeza antes de ir embora
dar-lhe-á alguma fruta de presente. Verdureiro safado.
Não, mais safada é ela que deve saber que ele é
casado. Ele deve usar uma aliança muito larga. Aliança
de imigrante. O dedo deve ser cabeludo. Os cabelos
negros se enredarão na aliança.
Que buzina estridente a desse automóvel. Que
marca será? Lisa não entende cousa alguma de marca
de auto. Interessante, raro mesmo: este auto é azul.
O céu também é azul, mas de um azul mais claro. O
toilette do filho da moça da pensão – também é azul,
de um azul mais parecido com a cor do auto.
Azul também é o fardamento do aluno do Colégio
Militar [Pedro]. Fardamento de gala. De primeiro
chamavam garance. Não sei se ainda chamam. Azul.
Azul.
Rapazinho atrevido. Não se afastou, para Lisa
passar no portão. Lisa teve de roçar-lhe o corpo.
Atrevimento. (Os dois círculos de rubor voltaram).
O...O Lauro (o sorriso desapareceu e os passos ficaram
rápidos) chamava de garance o fardamento de gala.”
(p. 13-14)

Lisa, ao levar à moça da pensão um “toilette” completo de tricô para seu filho
(“capa, touca, vestidinho, sapatinhos” – p. 10), não deixa de imaginar Lauro casado, no Rio
de Janeiro, também encomendando uma “toilette” para o filho. Mais uma vez há uma
espécie de simetria que estrutura o texto:

“Lauro...Lauro...Casou. (...) Com outra (a descarga
do caminhão deu um estouro). E (Lisa recomeça a
caminhada, bem devagar) talvez já tenham filhos,
talvez tenham mesmo um filhinho bem pequeno, uma
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criança de meses. Talvez a mulher de Lauro haja
mandado a moça e a mãe da moça, ambas pobres e
habilidosas, fazer um ‘toilette’ completo de tricô para a
criancinha. (...) Um ‘toilette’ igual a este que Lisa,
agora, na manhã clara e morna de abril, está levando
para a moça da pensão. E, sim, por que não? – talvez,
neste mesmo instante, neste mesmo momento, na
cidade afastada do norte, a moça pobre vá levando,
pela rua movimentada, sobraçado, embrulhado no
papel de jornal, o ‘toilette’ azul do filho de Lauro, feito
de parceria pela moça habilidosa e pela mãe da moça
habilidosa.” (p. 10-11)

Pelos últimos trechos que destacamos acima, fica claro que, embora o retrato
social das personagens esteja bastante presente no texto, as angústias existenciais de Lisa
estão em primeiro plano, são o foco principal da novela. A pobreza de Lisa e Dona Leonor
aparece de forma explícita quando temos a descrição dos móveis da casa:

“O guarda-roupa feio e sem graça, o guarda-roupa
de judeu do Bomfim. O espelho liso e barato mostra o
mosquiteiro desbotado, cuja barra se some por detrás
da cabeceira da cama. Mostra ainda um pedaço da
parede e o crucifixo de madeira com o Cristo branco se
destacando sobre o fundo escuro da cruz. A cômoda
pequena, ali no canto. Os novelos de cores diversas em
cima da cômoda. O ‘toilette’ de madeira creme, de pés
tão altos – destoando do resto da mobília escura. A
tampa da poseira está quebrada. (...) O estojo de unhas.
A tesourinha está com uma ponta torcida. Quanto
custará uma nova? Três ou quatro mil réis.” (p. 21-22)

Também são pobres os parentes de Lisa que aparecem no texto, através dos quais
também surge na história aquilo que denominamos irrupção do absurdo, do inusitado, do
estranhamento, pois são personagens um tanto grotescas e estranhas: a tia-avó Finoca (um
tanto doida e cega, com seu “risinho de ventríloquo”, termo repetido várias vezes para
compor literariamente seus traços mais marcantes – p. 58, 60 e 62); a prima-segunda
Magdalena (uma solteirona que quando aparece no texto fica o tempo inteiro lendo,
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praticamente sem conversar com as outras personagens); e a viúva do filho de tia Finoca,
sua nora, portanto, chamada Rita (tuberculosa, de “aspecto soturno e assustador, com testa
de homem” – p. 59). Essas estranhas personagens sobrevivem em parte do soldo do
falecido pai de Lisa (que Dona Leonor dá às parentes) e também vendendo os doces
produzidos por Rita, que resume bem a situação quando afirma o seguinte à Lisa: “ – Diz
pra tua mãe que, mais uma vez, muito obrigada e que o dinheiro agora tem mais valor do
que nunca, porque, sem contar a insignificância do soldo do meu defunto tenente, a procura
dos doces está diminuindo muito, pois quase ninguém quer saber de comprar doce feito por
uma tuberculosa...Ouviste?” (p. 64). Outro aspecto interessante desta personagem – Rita – é
que ela se refere sempre com um certo orgulho de sua tuberculose - “MINHA tuberculose”
(p. 60 e 62) -, o que a torna mais estranha ainda.
A instabilidade e a inquietação existencial daquela casa são muito bem definidas
pela própria Rita:

“ – Está tudo doido aqui em casa, Lisa. Não
acreditas? Pois vê. Dona Finoca, cada dia mais caduca.
Só falta fazer xixi na cama...A Magdalena com medo
que a minha (o ‘minha’ sai com uma entonação estranha
de orgulho) tuberculose pegue nela. Comprou um vidro
grande de álcool na farmácia e passa o dia lavando as
mãos.
Magdalena continua, imperturbável, a leitura do

‘Eu Sei Tudo’. Dona Finoca faz o risinho de
ventríloquo. Rita prossegue:
(...) uma velha caduca, uma solteirona doida e
uma viúva tuberculosa.” (p. 60-61)
Essa irrupção do inusitado e essa sensação de estranhamento também aparecem na
figura de um barítono espírita (!) que canta na festa de aniversário de Zilda, amiga da
“Ovelhinha”. Nessa personagem estranha, que lança seus graves e agudos nada apurados
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aos convidados do baile, “baixa” o espírito de Christna, seu guia espiritual, momento em
que a irrupção do absurdo, do inusitado atinge seu ápice na história: “Christna! Christna!
Whod, Whod, Whod, Eva, Eva! Tcheng, jen, tcheng ming...Whod, Whod, Whod, Eva, Eva!
Tsin ki sing, Christna, Christna!” (p. 40).
Um detalhe importante do texto é o porquê do título – “Romance da ‘Ovelhinha’”,
que está claramente relacionado à idéia de “estrada perdida”: “A Elisabeth [nome completo
de Lisa, poucas vezes mencionado no texto] (...) é bem uma ovelhinha, uma ovelhinha
triste, jururu, caminhando pela estrada, perdida do rebanho...” (p. 23).
Ovelhinha era o apelido de Lisa, jocosamente criado por suas amigas:

“Ovelhinha...Sim, Ovelhinha. É assim que as
amigas lhe chamam, às escondidas. Lisa sabe.
Ovelhinha. Por quê? De certo, por causa dos cabelos
fartamente ondulados e de um louro ruivo. Sim,
Ovelhinha. E Lisa aceita o apelido. Não faz mal.
Ovelhinha é bicho triste, infeliz. E quem mais triste,
mais infeliz que Lisa? Quem? Ovelhinha...” (p. 20)

Outro ponto a destacar entre as características da “estrada perdida” que aparecem
no texto é a repetição, como acontece, por exemplo, na caracterização de Pedro. As
referências a seu bigode ralo, que ele mexe com a ponta dos dedos, e ao seu sorriso,
aparecem insistentemente na narrativa (p. 30, 38, 49, 51, 56, 77), prenunciando o que irá
acontecer com Lisa. O mesmo acontece com o termo “voltinha, enfiar”, repetido várias
vezes entre as páginas 17 e 18, uma referência à blusa que Dona Leonor está costurando
enquanto conversa com Lisa, o que dá ritmo e unidade àquele momento da narrativa. Outra
repetição importante: durante o passeio em que faz amor com Pedro, Lisa o chama,
carinhosa e infantilmente, de “Pedro, Pedruca, Pedruquinha” (p. 72). Estes termos são
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repetidos mais adiante, para intensificar a angústia da personagem: “Pedro não volta
mais...Pedro não volta mais, Pedruca não volta mais, Pedruquinha não volta mais...” (p.
86).
Sobre esta novela, um último ponto da “estrada perdida” que merece referência é a
tentativa de representação realista da linguagem infantil, que ocorre quando Lisa se recorda
da irmãzinha morta (o que por si só já é mais uma referência trágica de sua vida, ligada à
“estrada perdida” e ao contraponto entre passado e presente), chamada Frida, que nas
lembranças da “Ovelhinha” dizia assim: “Atele anzinho é eu. O ôtro é a Lija. Frida. Papai”
(p. 22).
Como vimos, praticamente todas as características estruturantes da “estrada
perdida” de Telmo Vergara estão presentes nesta novela, talvez uma das melhores e mais
interessantes produzidas pelo escritor.
A idéia de “estrada perdida” também está presente de forma explícita no texto
seguinte do livro, o conto “Olha o Jeito do Cruzeiro do Sul” (p. 97-105), em que temos
como protagonista Seu Chico, um cinquentão que durante a noite observa o cotidiano de
sua casa. Praticamente não há enredo: são as impressões interiores de Seu Chico ao
observar o cotidiano noturno de sua residência, com suas pequenas cenas cotidianas, as
lembranças do passado, a justaposição entre mundo exterior e interior, passado e presente,
juventude e proximidade da velhice.
O namoro da empregada mulata com um soldado, o cachorro Tupã, as filhas, os
netos, a esposa Laura (a da juventude, do passado, e a madura, do presente) o céu, as
estrelas, tudo isso se mistura ao mundo interior de Seu Chico e às lembranças do passado.
A idéia de “estrada perdida” aparece de forma explícita: “A vida foi passando, foi
passando. E sem que seu Chico se lembrasse de parar a corrida e olhar para cima.” (p. 103).
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O olhar para o Cruzeiro do Sul, sob o ponto de vista da interioridade de seu Chico,
mistura-se a outros aspectos da realidade exterior, sendo o trocadilho com a moeda
“cruzeiro” uma marca evidente de seu retrato psicológico. Na representação literária do
fluxo de consciência de seu Chico (alternando-se e confundindo-se até a narração em 1ª e
3ª pessoa), em que também está presente a descrição das cenas cotidianas daquela noite e
da paisagem de sua casa, há inclusive espaço para a lembrança de uma notícia de jornal,
tudo sob o ponto de vista de sua interioridade:

“Seu Chico avança para o parapeito da sotéia.
Descansa as mãos espalmadas no frio do cimento. E
continua fitando a noite.
Na verdade, quanta estrela! Até parece que
nasceram muitas estrelas novas, hoje. Aquela
pequenina, ali, é de jurar. Olha lá a Via-Láctea! Há
quanto tempo seu Chico não enxergava a ViaLáctea...A poeira prateada. Parece que esfarelaram
muitas estrelas, puseram o pó na palma da mão e
depois sopraram. A Via-Láctea...Sim, senhor! Há
quanto tempo...Aquilo ali é a rabiça do arado.
Constelações,
constelações,
hemisférios,
hemisférios...Mas há quanto tempo será mesmo que
seu Chico não enxergava a Via-Láctea? E olha ali o
Cruzeiro do Sul...Olha o jeito dele...Parece uma cruz,
mesmo, mas uma cruz errada. Não está direito a
posição das estrelas. Está errado, mas de fato é uma
cruz. Quando será que o Governo se resolve a lançar a
nova moeda, o Cruzeiro? Se remediariam muitos
inconvenientes.
‘A FALTA DE MOEDA DIVISIONÁRIA’
O comércio acaba de dirigir um longo memorial
à Casa da Moeda, reclamando sobre a falta de
troco’.
Vésper. Estrela da manhã. Via-Láctea. Cruzeiro do
Sul. Sim senhor, seu Chico, sim senhor, há quanto
tempo o senhor não os via!
Seu Chico abandona a sotéia e desce a escada que
leva ao pátio.
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As três vergamoteiras. O Único pessegueiro. Os
dois marmeleiros. Assim à noite, as árvores ficam com
um aspecto esquisito. O galinheiro. Amanhã de manhã
é preciso ver se a carijó pôs ovo. Não vou bem do
fígado, mas não faz mal. Olha o cocho. Ainda tem um
pouco de água suja e barrenta. Porém, mesmo assim, o
céu se reflete nele. As estrelas. Ah, é o Cruzeiro do
Sul. Se estivesse ventando, talvez a água se mexesse.
Ficaria que nem nas lagoas, quando o vento bate na
superfície. E, então, talvez e Cruzeiro perdesse o jeito
errado, se endireitasse, se desentortasse...Olha o
Tupan.” (p. 97-99)

A crítica à correria da vida moderna (e aí temos a questão da modernização urbana
e do passado rural) também aparece no conto, relacionada à idéia de “estrada perdida” (a
vida como “corrida”). Isso aparece no trecho a seguir, que também não deixa de ser uma
valorização do cotidiano, com seus momentos aparentemente pequenos e vazios, como
olhar as estrelas numa noite de verão, como faz seu Chico:

“Há quanto tempo seu Chico não olhava as
estrelas? Há muito, há muito...A vida, o trabalho, a
luta não deixa os homens olharem para cima, para o
céu. Todo mundo anda de cabeça baixa, correndo,
correndo. E não devia ser assim. Devia-se de vez em
quando parar no meio da corrida e olhar o céu, ver o
jeito do Cruzeiro do Sul...Retempera. Dá mais
coragem pra se continuar a corrida...Seu Chico há
quanto tempo não parava a corrida e olhava o céu? Há
quanto? (p. 101)

A repetição é outra característica que aparece neste conto, especialmente nas
constantes referências ao Cruzeiro do Sul (p. 98, 101 e 105). No final do texto, tudo se
justapõe: passado e presente, juventude e velhice, mundo exterior e mundo interior. Tal
como Rosa (em “Rosa Bonita, de Jardim”), que dá um grito no fim da história; ou Santuza
(em “Uma História de Amor”), que beija o menino, quase que formas de catarse para
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sublimar suas angústias, sua “estrada perdida”, seu Chico termina o conto apontando para o
céu e dizendo à esposa: “Olha o jeito do Cruzeiro do Sul!”. O cachorro Tupan, a
empregada, o Cruzeiro do Sul “errado” refletido nas lagoas, a esposa Laura em sua
juventude e na fase madura, os filhos, os netos, tudo isso se mistura e converge para a fala
final de seu Chico. (p. 104-105)
“Modinha Pra Moça Cantar” (p. 107-115) é marcado fortemente pelo contraste
social aliado à irrupção do absurdo, do inusitado. A ordem e a felicidade da casa do Dr.
Ribas (“Tudo é feliz hoje (...). Yes, yes, a felicidade escorre das paredes e dos quadros,
sobre e desce pela luz circular do abajur vermelho (...).” – p. 112), conceituado médico, de
repente é interrompida pela estranha figura de um negrinho pobre e cego que havia sido
vítima de uma explosão numa pedreira, o que deixou seu rosto totalmente deformado. Para
sustentar sua família, o cego vende coleções de modinhas – “modinhas pra moça cantar” (p.
114). A sensação de estranhamento surge no momento em que a campainha toca e o Dr.
Ribas abre a porta. Ele espera Mário, seu futuro genro, mas surge o tal negrinho, descrito de
forma grotesca – momento em que o contraste social e a irrupção do absurdo ficam
evidentes:

“A princípio, dr. Ribas não entendeu. Viu apenas
que não era o futuro genro, quem estava ali no patamar
da escada, emoldurado pela trepadeira que viceja
espessa. Não era o dr. Mario. Era uma cousa, uma
cousa incompreensível. Ou, melhor, eram duas cousas.
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Porém, os dois olhos muito brancos e os dentes mais
brancos ainda do negrinho fizeram-no entender logo.

(...)
Dr. Ribas aproveitou a conversa do cego para
compreender melhor aquele resto de rosto. A mancha
negra tomando conta de toda a metade esquerda, o
nariz repuxado, a boca sem sangue, uma fenda
pustulenta no lugar do olho. A outra metade era menos
terrível, compreendia-se melhor. Seria normal se não
fosse as pestanas não existirem e o olho estar
fechado”. (p. 112-113).

O conto termina de uma forma inusitada, dando a sensação de inconclusão, sem
um desfecho propriamente dito. O Dr. Ribas compra as modinhas do cego e acaba sendo
repreendido pela filha, para quem elas são muito antigas e ultrapassadas. E a menina
cantarola a única que considera “passável”: “Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim...”. (p.
115) E desta forma termina a história, em que também podemos destacar o retrato do ponto
de vista da interioridade do Dr. Ribas, confundindo-se 1ª e 3ª pessoa (quando ele pensa nas
filhas – p. 111) e a repetição de termos para realçar a personalidade do protagonista (as
idéias de caridade, silêncio e felicidade – p. 109, 110, 112 e 115).
Em “Estourou um Pneu” (p. 131-139), o retrato da interioridade de um
conceituado juiz de Direito, Dr. Jonatas, que em sua casa reflete sobre o sentido da vida (e,
portanto, sobre a “estrada perdida”), subitamente é interrompido por um fato cotidiano
(estoura o pneu de um carro na frente de sua casa), o que de forma totalmente inusitada e
inesperada faz com que o conto termine. Ou seja: temos aqui o inusitado e o cotidiano que
inexplicavelmente interrompem as reflexões interiores do protagonista, o que esvazia o
enredo do conto e provoca no leitor uma sensação de inconclusão. É o cotidiano que segue
seu curso, assim como o Dr. Jonatas continua a refletir sobre o sentido da vida.
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Neste conto a vida como “estrada perdida” aparece em diversos momentos – p.
134 a 137. O Dr. Jonatas é um respeitado juiz de Direito, mas chega à conclusão de que
mesmo tendo “subido na vida” não “venceu”, não se tornou o que realmente desejava ser.
Aliás, de acordo com suas reflexões, ninguém consegue triunfar na vida, pois ela é uma
“estrada perdida”:

“Sim, ninguém triunfa na vida, ninguém é o que
deveria ser. Às vezes, ou melhor, quase sempre, o
homem está convencido de que venceu, de que
justificou a sua presença na terra. Todavia, no fundo,
bem lá no fundo, há a certezazinha, a irônica
certezazinha de que é um fracassado.” (p. 136)

A repetição do termo “ninguém triunfa” (p. 136 e 137) reforça a angústia interior
do Dr. Jonatas, que vislumbra as homenagens que recebeu durante sua vida e percebe sua
inutilidade: “Raios que partam as homenagens! Uma reverência de fracassados para com
um fracassado...Toda homenagem é um deboche – para os que a recebem e para os que a
prestam...” (p. 136)
O contraponto entre juventude e maturidade também confere simetria ao conto,
pois em seus pensamentos o Dr. Jonatas, um cinquentão, compara-se a um jovem de vinte e
poucos anos que havia se suicidado. O rapaz é que estava certo, pois havia percebido que a
vida é uma “estrada perdida”:

“Então, aquele rapaz que se suicidou fez muito
bem. E não porque temesse a fome ou estivesse
apaixonado – mas, sim, porque previu a futura
decepção, previu que, um dia, depois de pensar que
vencera, chegaria à conclusão contrária...Juiz, juiz
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distintíssimo, juiz consideralíssimo, provável
desembargador – tu és uma redonda besta...Tu não és
o que devias ser...Aquele rapaz da fotografia do
jornal foi muito mais sábio do que tu.” (p. 137)

É exatamente neste momento, em que se compara ao jovem suicida, que o
protagonista escuta o “estouro do pneu”, o que interrompe suas reflexões. Esse final
inusitado, com um fato cotidiano praticamente surgindo do nada, de modo inexplicável,
tomando conta da história e definindo um final inconcluso, uma sensação de continuidade e
de certo estranhamento no leitor, é talvez o que de mais marcante temos neste conto.
Em “Celia Chamou Pery” (p. 143-148), o cotidiano de uma moça no período de
veraneio numa chácara se mistura às suas impressões interiores. Enquanto Célia, a tal
moça, toma banho no arroio, a paisagem rural se justapõe aos seus pensamentos acerca do
relacionamento com Fernando, um acadêmico de Medicina.
A presença do inusitado incorpora-se ao cotidiano e irrompe quando Célia resolve
ficar nua no arroio, e o narrador descreve a cena a partir do ponto de vista de um graveto
que flutua na água em direção ao corpo da moça. A interioridade de Célia também está
presente:

“Célia ri, ri bastante, no silêncio do arroio.
Mas pára de repente, ao ver o graveto, que apareceu
lá em cima do lajeado branco, fez aquela curva com
lentidão, depois desceu rápido, depois ainda
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ziguezagueou bem devagar, deslizando reto em
seguida, e agora está se aproximando de seu corpo.
Passou-lhe por sobre a perna direita, deteve-se
perto do joelho, continuou.
Célia ergue o ventre, muito de leve, muito a medo.
O graveto empaca. Tão de leve! Tão sem peso! Nem se
sente...
O graveto...o graveto é o barco do navegador
solitário, que veio vindo de uma terra muito distante,
atravessou mares e mares e encalhou na praia clara.
Célia baixa o ventre. O graveto se move, muito
lentamente, e prossegue. Rodeia-lhe o cimo de um seio
e estaca, preso entre as duas montanhas pequenas e
rijas.
Neste momento, o navegador solitário desceu,
saltou para a terra, subiu ao cume da montanha. Está
de mão espalmada sobre os olhos, olhando ao longe.
Que será que ele está olhando?
Célia se ergue de súbito, tomando o graveto nas
mãos, partindo-o em dois, jogando os pedaços nas
moitas da margem do arroio.
Isso não fica bem! Isso não é brinquedo de moça
direita...Onde está o sabão?” (p. 145-146)

A referência aos vizinhos japoneses, também sob o ponto de vista da interioridade
de Célia, não deixa de ser inusitada: “japonês não parece gente: parece bicho...Os olhinhos
de feijão e oblíquos, afundados na cara amarela e queimada, não são olhos de
gente...Aquele japonês que trabalhou aqui na chácara, o seu Mik...O riso dele não parecia
riso de gente. Era riso de um bicho muito delicado: de passarinho, se passarinho risse...” (p.
147).
As inúmeras referências ao “olhar” do namorado (entre as páginas 145 e 148) – e
aí temos a idéia de repetição – contribuem para a caracterização interior de Célia, ainda
mais que são contrastadas com os olhos dos japoneses (referência ao seu Mik) e com os
olhos de Pery (referência a O Guarani, de José de Alencar): “Ah! Pery... Pery cuidava o
banho de Cecy. Pery via Cecy nua, bem nua. E o seu olhar era um olhar puro, e o seu olhar
era um olhar que vigiava, o olhar de um cão fiel e zeloso” (p. 148). Na interioridade de
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Célia, misturam-se, portanto, o cotidiano da chácara, o receio de ser vista nua tomando
banho no arroio e os olhares de Fernando, seu Mik e Pery.
Mais uma vez temos uma história com enredo esvaziado, pois o cotidiano e a
interioridade são o foco principal, e que termina sem desfecho, de forma inusitada e
inconclusa, como se nada tivesse acontecido além das reflexões de Célia e suas percepções
acerca do relacionamento amoroso e da paisagem rural. No silêncio do arroio, ela chama
Pery, bem baixinho, e, de repente, levanta bruscamente, envergonhada, e pega sua toalha,
pendurada nos galhos de uma árvore. E o conto termina, parado num canto qualquer da
“estrada perdida” de Célia.
“Conto da Verinha” (p. 159-167) é um texto muito interessante porque é um dos
únicos momentos da obra literária de Telmo Vergara em que temos o ponto de vista da
interioridade de uma criança de um ano e quatro meses de idade, inclusive com aquela
tentativa de representação realista da linguagem infantil.
Em alguns trechos, a alternância entre 3ª e 1ª pessoas é o artifício utilizado por
Vergara para penetrar na interioridade de Verinha, cujos pensamentos infantis são o foco
principal da história. Pessoas conversam na sala e o que pontua todo o conto é a percepção
interior de Verinha sobre o que acontece em sua volta, justapondo-se mundo interior e
exterior:

“Dentro desse armário tem o chapéu velho da
Mamã. Mamã bota na cabeça dela. Depois bota na
cabeça da Verinha. Quando o chapéu entra na cabeça
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da Verinha, tapa-lhe os olhos. Mamã acha graça, tira o
chapéu da cabeça da Verinha e ri.
- Mamã...Mamã...
Os olhinhos fitam o chapéu de homem ali no
cabide. A cabeça pende para trás. O crescendo cantado
volta:
- Pápápápápápáááá...
Os olhinhos baixam do chapéu para o espelho, tão
alto, tão lá em cima.
Mamã, às vezes, fica defronte ao espelho lá do
quarto dela, olhando, tirando a pluma da poseirae
passando-a no rosto.
- Mamã...Mamã...
As mãos pequenas e brancas erguem a fimbria do
vestidinho, esfregando-a no rosto, que, todo ele, sorri,
faceiro, empoado com o pó imaginário.
Mamã...Mamã...
Os olhos baixam do espelhinho do cabide, passam
pela escova, descem ao longo do gabardine do dr.
Vasconcelos, ao longo do guarda-chuva empapado.
Estacam nas galochas. Arregalam-se.
Cousa preta, bicho preto, fera preta molhada e
lustrosa, monstro preto que vai pegar a Vera, roubar a
Vera da Mamã, levar pra rua, talvez praquele outro
monstro que bate nas vidraças, molhando-as,
molhando-as.
O pavor toma conta do rostinho afogueado,
enquanto o nariz começa a fungar, fungar.
Verinha corre para a sala, atirando-se nos braços da
mãe. Verinha, aflita, sem chorar e sempre fungando,
não quer colo. Quer é que a mãe venha, pra ver o bicho
preto, o bicho que quer rouba-la pro bicho-Chuva” (p.
165-166).

Ainda a destacar neste conto a forte presença do cotidiano, o final inconcluso, sem
desfecho (o comentário de uma visita sobre o choro de Verinha e o medo do “bicho preto”
encerram o texto, como se o cotidiano da conversa na sala prosseguisse após o término da
história) e a tentativa de diferenciar as classes sociais através da linguagem, o que fica
evidente na fala da babá de Verinha (“- Nada, dona Leda. Oiô pra chuva e começô a chora.
Mais já ta parando, veja.” – p. 161)

232

O saudosismo, o lirismo, a nostalgia, a contraposição entre passado e presente,
juventude e velhice, a vida vista como “estrada perdida”, são marcas fundamentais de
“Dona Juvencia, Defronte ao Jasmineiro” (p.169-179), em que a paisagem cotidiana
também é presença importante. O jornal aparece como índice de modernização urbana (p.
171), servindo de pretexto para o retrato interior do fluxo de consciência de Dona Juvencia,
a protagonista, enquanto lê uma notícia sobre um assassinato. Um detalhe interessante é a
referência a um costume muito habitual nos jornais brasileiros do final do século XIX e
início do século XX, qual seja o de editar o início da matéria numa determinada página e
publicar o fim da história muitas páginas depois, às vezes mesmo em edições de dias
posteriores. Tudo isso aparece sob o ponto de vista da interioridade de Dona Juvencia, o
que abre o conto:

“...Quando conduzido à presença do delegado, o
indignado au(Continua na página 11)
Horrível, horrível esse sistema que os jornais têm
de cortar as notícias a meio e mandar o leitor pra uma
página distante.! E logo no momento em que se vai
saber se o homem suspeito confessou o crime ou
não...Coitada! Doze punhaladas...Essas peruas...Dá
nisso...Doze punhaladas...Pobrezinha! Mas vamos ver:
página 11, não é? É. Página 5, página 9, página 11,
página 11. Taqui.
O MONSTRUOSO ASSASSÍNIO DO BECO DO
OITAVO
(continuação da página 3)
Taqui. ‘...tor encerrou-se num mutismo
comprometedor e obstinado. Depois de meia hora
de...
Dona Juvencia interrompe a leitura ao ouvir a voz
fresca e menina.
- Vovó?” (p. 171-172)
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O contraste entre a cidade urbanizada e a cidade do passado, ainda ligada ao meio
rural, é evidente. À notícia presente de um assassinato no meio urbano, aparece como
contraponto a tranqüilidade dos traços rurais da cidade do passado, a partir das lembranças
de Dona Juvencia, quando também temos a contraposição entre juventude e velhice:

“ – Tempo bom, minha querida...A gente, quando é
criança, não dá valor, mas é o tempo melhor...Brincar
de roda, de macaca, de pular na corda, jogar peteca –
tanta cousa boa...Nos domingos, a gente acordava cedo
pra passar o dia na tia Elisa. Se embarcava na
carretilha, uns carros que hoje não tem mais,
caminhava-se mais de meia hora e se chegava na casa
da tia Elisa...A casa da tia Elisa era um sobrado de três
andares no fim da rua. Depois vinha um campinho,
que tinha a fonte no meio. A Cacimba dos Padres. A
tia Elisa esperava a gente com os chifres cheios de
leite, dependurados na parede.
(...)
Depois do campinho tinha um morro e no tempo da
semana santa o papai acompanhava a gente pra ir
apanhar marcela no morro...Chá de marcela é muito
bom pra consertar o estômago. Nunca tomaste?” (p.
176-177)

A narrativa é esvaziada, pois o que importa são as impressões interiores de Dona
Juvencia em meio à paisagem do pátio de sua casa, vendo a neta brincar no jardim com as
amigas, sendo que a justaposição entre mundo interior e exterior é evidente em toda a
história. O final é inconcluso, marcado pelo retrato do cotidiano. O contraste entre
juventude e velhice é evidente, especialmente no momento em que Dona Juvencia olha a
neta e relembra sua infância:
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“Aquela cabecinha loura, de cabelos puxados para
trás pela fita azul e revelando a testa ampla, aqueles
olhos azuis e vivos, mais azuis que a fita. Como é
bonitinha! Que moça bonita não irá ser!...Hoje é
menina, um dia será moça. Mas quando for velha se
lembrará que um dia foi menina...
Menina...meninice...
Belo, belo, belo!
Tenho tudo quanto quero,
Tenho a minha bela
Do vestido amarelo...
Ta cantando, vó?” (p. 173)

A repetição dos versos que citamos no trecho acima (uma quadrinha que teria sido
feita pelo pai de Dona Juvencia, num daqueles passeios pelo morro para colher marcela)
contribui para a composição do seu retrato psicológico e dá ritmo ao conto – páginas 173,
174, 177 e 178. Temos aqui, portanto, diversas características estruturantes da obra de
Telmo Vergara, que também permeiam a visão de mundo e a inquietação existencial de
Dona Juvencia diante da inevitabilidade da velhice e dessa tentativa impossível (mas, com
certeza, catártica) de recuperar aquilo que já passou, de voltar ao passado, de retornar a
pontos já percorridos de sua “estrada perdida”.
Deste livro ainda gostaríamos de comentar “O Alfaiate José e sua Tesoura” (p.
117-130), intensamente marcado pelo contraste entre as classes sociais, em que temos a
história de um alfaiate ameaçado de despejo por não pagar o aluguel, que, no final do
conto, corta bruscamente com sua tesoura a longa barba do oficial de justiça que lhe havia
trazido a comunicação do juiz – isso justifica o título. O mais interessante desse texto é a
forma com que o contraste social é retratado. Seu José, o tal alfaiate, usa “lâmpadas de
quinze velas” para trabalhar noite adentro e garantir o sustento da família. Seu vizinho rico
(o Dr. Siqueira) utiliza lâmpadas de até “duzentas velas”. As referências ao gasto de luz na
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casa de Seu José e na casa do “doutor” são intensamente repetidas durante o conto,
reforçando o contraste social e a angústia existencial do protagonista, que está prestes a ser
despejado de sua residência:

“É verdade que lâmpadas de quinze velas dão
pouca luz. (Seu José para com o alinhavo) Não dão
tanta luz como essas aí da casa do doutor. Sessenta,
cem, duzentas velas. (Seu José olha, pela meia folha
levantada da janela de guilhotina, a luz da casa do dr.
Siqueira, ali defronte, no lado oposto da rua, jorrando
abundante pela porta aberta da sacada, pelas janelas
largas e altas). Um baile na casa do doutor gasta de luz
mais ou menos, seis... não: dez meses de
lampadazinhas de quinze velas na casa do alfaiate
José. Mas, em compensação, para um alfaiate
honestíssimo, que estraga os olhos pela noite dentro,
afim de conseguir o pão de cada dia, lâmpadas de
quinze velas têm um aspecto mais de trabalho, mãos
honroso (...). E, com elas, a despesa do mês não passa
da taxa. (...) Graças a Deus! Não, não resta dúvida:
acender diversas lâmpadas de cem velas é roubar a si
próprio.
(...)
Ricos... Ricos perdulários e descuidados...
Lâmpadas de cem velas, contas de trezentos mil réis
pagas no fim do mês, lá no escritório da companhia...
(...) Ricos gastadores, luz demais pode dar choque,
pode fazer circuito... (...).” (p. 118-119 e 122-123)

A interioridade de seu José também aparece nesse retrato social feito a partir do
contraste entre a utilização da luz. Na casa do Dr. Siqueira há luz abundante durante o baile
de aniversário de sua filha. No entanto, na imaginação de seu José, havia pouca luz na casa
do vizinho rico, pois ele acabara de morrer. Aqui fica evidente o contraste entre vida e
morte, luz e escuridão, alegria e tristeza, riqueza e pobreza. A luz é a alegria dos ricos; a
escuridão, a de seu José:
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“Porém, de repente, a amargura que envolvia o
peito do alfaiate passou. Uma alegriazinha veio vindo,
devagar a princípio, mas depois com rapidez, tomando
conta, fazendo seu José sorrir com inteira satisfação
pela primeira vez nesta noite.
A casa do doutor escurecera. (...) Os autos eram os
mesmos. Tudo era igual ali na rua.
Apenas esta diferença, lá dentro: uma porção de
homens acotovelados na escada do ‘hall’ e no
corredor, todos de cada compugida e séria; um homem
dobrado sobre uma mezinha escrevia qualquer coisa no
caderno aberto; ouvia-se um choro lancinante, que
vinha lá de cima do segundo andar; e, na sala grande
com todas as lâmpadas de cem velas apagadas, sobre a
eça negra imponente, de incrustações douradas,
cercado pelas quatro velas longas e grossas, dentro do
caixão riquíssimo, rosto encoberto pelo lenço de seda
– o corpo do dr. Siqueira.” (p. 124-125)

O contraste social, o ponto de vista da interioridade do protagonista, a repetição e a
justaposição entre mundo interior e exterior são as características mais evidentes deste
conto.
A partir do que foi visto até aqui, acreditamos ser possível perceber novamente a
presença, em 9 Histórias Tranqüilas, das características estruturantes da “estrada perdida”
da obra literária de Telmo Vergara. É óbvio que, dependendo do conto, elas aparecem em
maior ou menor quantidade e/ou intensidade. Mas, vistas em seu conjunto, elas estão
presentes, definindo a literatura produzida pelo autor.
Prosseguindo nossa viagem, vamos agora ao nosso último destino dentro da
“estrada perdida” de Telmo Vergara: o romance de mesmo nome que, de certa forma, é o
princípio e o fim de nossa jornada. Foi a partir dele que redescobrimos o escritor Telmo
Vergara, num canto empoeirado qualquer de uma biblioteca ou, quem sabe, num
acostamento esquecido de uma “estrada perdida”, nos cafundós de um trecho malconservado da “estrada principal” da literatura brasileira; e é nele que temos explicitada a
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nossa idéia-metáfora”, com seus múltiplos níveis de análise (alguns deles aqui explorados),
que norteia nosso trabalho, guia-nos em nossa viagem e encerra nossa empreitada.
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6 – Estrada Perdida (Editora José Olympio, 1939)

O romance Estrada Perdida, publicado pela José Olympio, em 1939, contém,
como já foi dito anteriormente, algumas das características fundamentais da obra literária
de Telmo Vergara, a começar pelo título, que por si só foi decisivo para a elaboração da
idéia-metáfora que estamos utilizando para tentar situa-la na história da literatura brasileira.
A história se passa em Porto Alegre, num período que compreende o final da 1ª
Guerra Mundial (1918) e as vésperas da 2ª Guerra Mundial (1938). O enredo gira em torno
da vida de uma série de personagens neste período de aproximadamente vinte anos,
revelando suas alegrias, tristezas, angústias, sucessos e frustrações, enfim, as modificações
por que passam suas vidas e as mudanças ocasionadas em Porto Alegre pelo processo de
modernização urbana. O livro é dividido em quatro partes, dispostas num total de 417
páginas; 1) “Alguns dias de 1918” (p. 05-238); 2) “Um dia de 1919” (p. 239-247); 3) “Um
dia de 1920” (p. 249-256); 4) “Alguns dias de 1938” (p. 257-417).
Ele começa narrando as aventuras e brincadeiras dos primos Luís, Ligia e Roberto
(os meninos estudavam no então “Ginásio Anchieta”) na propriedade do avô (Doutor
Ferreira), localizada nos altos do Partenon (hoje bairro Santo Antônio), nas proximidades
da atual Igreja de Santo Antônio do Partenon. No jardim do casarão ou no mato espesso das
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proximidades eles faziam suas estripulias, contemplando muitas vezes a paisagem vista do
alto do morro: o rio Guaíba, o centro da cidade a as torres da Igreja das Dores. Luís e
Roberto fumavam escondidos do avô e colecionavam as figurinhas de artistas de cinema do
cigarro “Para Todos”, primeira aparição de um indício de modernidade urbana que aparece
no livro. Maria Walkamp, Edie Polo e Francesca Bertini são alguns dos artistas citados
pelos meninos da coleção que tinha mais de oitenta figurinhas. O cinema também aparece
através de termos de uso comum na época, influenciados pela crescente presença dos filmes
no cenário sociocultural, como é o caso de “fazer fita”: (- Não morde não. É só fita...O
sinhô não sabe que cachorro que munto ladra não morde?” – p. 121). Filmes em série,
como o famoso “Monstro Encapuzado”, sucesso nos anos 10, também são citados quando
Ligia, Luis e Roberto revelam suas preferências cinematográficas: “É. Monstro
Encapuzado. O jornal tem figura. Ele tá com o capuz enfiado na cabeça e os ólho aparece
nos buraco...Ele tá querendo isganá a mocinha...” (p. 118). Neste cenário dos altos do
Partenon os primos também brincam de “1ª Guerra”, um dos assuntos do momento: “(...)
Vamo na pedreira. Vamo brincá de guerra. A Ligia vai junto. Tu é a Alemanha. Eu sou a
França. Ela é a Inglaterra. Vale pedrada. Tá?” (p. 11)
Além dos primos Telmo Vergara nos apresenta outras personagens deste mesmo
ambiente cotidiano: Dr. Ferreira, o avô austero, mas condescendente com algumas das
traquinagens dos garotos; Dona Ritoca, sua esposa; Umbelina, a empregada negra de fala
“tatibitate” (“Puça piguiça danada” – p. 09; “Puça homi teimoso! Eu sei pa tê ti tu té os
tatocentão...” – p. 18); Peleu, o “negro velho”, o “bugio alquebrado”, o “macaco velho” que
trabalha para o Dr. Ferreira e também na Companhia Força e Luz, viúvo, que arruma uma
nova mulher (Sia Marica, bem mais nova do que ele) e que na juventude correu mundo,
primeiro sendo protegido de um capitão da Real Armada, quando freqüentou a côrte no Rio
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de Janeiro, acompanhou o imperador na inauguração da estrada de ferro Santos-São Paulo e
trabalhou em obras de infra-estrutura para os imigrantes alemães no Espírito Santo; e
depois por um inglês (“Mist Charle”), com quem foi para a Argentina e o Paraguai, onde
aprendeu até mesmo algumas palavras em espanhol (“Buenas, che! Como le vá, amigo?” –
p,. 76), e depois para Porto Alegre, onde se apaixonou e se casou com uma mulher branca
(Tomasia, já falecida) que o fez ficar por lá; e Marciano, filho de Peleu, que desejava ser
jóquei (ele montava com sucesso nas corridas de cancha reta no Passo da Cavalhada) e
acabou trocando uma carreira certa no Rio de Janeiro pelo casamento com Isaltina (uma
mulatinha “furada”, que havia entregue sua virgindade ao carteiro), o que fez com que se
entregasse totalmente aos vícios da bebida. Além destas personagens há mais algumas
outras secundárias que comentaremos mais adiante. O livro conta, então, o desenrolar da
vida destas figuras durante os vinte anos que fazem parte da narrativa. O período entre 1918
e 1938, como vimos no primeiro capítulo, é marcado por profundas modificações na
cidade. Desta forma, na medida em que a cidade muda também vai se alterando a existência
das personagens. Telmo Vergara entrelaça as duas coisas, a vida das pessoas e a cidade,
compondo os caminhos de sua “estrada perdida” e entrecruzando, assim como nos seus
contos, o retrato psicológico, o retrato do cotidiano e a modernização urbana. Nesse
sentido, é interessante fazer um contraponto entre as duas maiores partes do livro, que são a
primeira (p. 05-238) e a última (p. 257-417): fica nítido que, na primeira parte, o cenário
principal ainda é o mundo rural ou semi-rural, dos arredores e arrabaldes da cidade, da
chácara do Dr. Ferreira; na segunda, o mundo urbano aparece de forma muito mais intensa.
Isso mostra que no romance aparece uma Porto Alegre em processo de urbanização,
aparecendo aqui uma das características da obra literária de Vergara, que é justamente o
contraponto entre o rural e o urbano, e entre o passado e o futuro.
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Em novembro de 1939, o então diretor da Revista do Globo, Justino Martins,
convidou Telmo Vergara para fazer uma entrevista-reportagem sobre a paisagem de
Estrada Perdida. Os dois, mais um fotógrafo, foram para os altos do Partenon e registraram
a paisagem do livro, a mesma paisagem da infância de Telmo, segundo ele próprio, o que
nos revela a nostalgia do próprio escritor. Escreveu Justino Martins:

“Estávamos, pois, em meio da paisagem de
‘Estrada Perdida’, entre árvores, pássaros, velhos
matagais e pitorescos recantos sossegados. Telmo
relembrando sua infância passada naquele morro, entre
aquelas árvores, correndo por aquele campo.
(...) as paisagens da minha infância [diz Telmo]
estão dentro de mim com a mesma força das margens
da estrada por que passei domingo último.
(...)
Por isso, quando começo um livro, não tenho o
trabalho de inventar o cenário, de criar paisagens.
Dirijo-me ao meu fichário de paisagens, pois não são
inventadas, são lembradas, ou melhor, evocadas. Daí,
talvez, a força que os críticos querem ver nas minhas
pobres árvores e nos meus pobres morros.”231

A nostalgia de Telmo Vergara com relação à Porto Alegre do passado, antes da
modernização da cidade, é a mesma de suas personagens depois de adultas, todos
vislumbrando a paisagem do alto do morro. Diz o próprio autor:
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MARTINS, Justino. Telmo Vergara e a paisagem de “Estrada Perdida”. In: Revista do Globo,
11/11/1939, p. 44-45 e 50.
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“- E os três guris ficavam a contemplar a cidade
distante, já com as torres altas da Igreja das Dores, o
sol descendo, como que mergulhando no rio, por entre
as ilhas verdes...
(...)
- Olhe lá - arranha-céus, casas, muitas casas,
janelas reverberando, chaminés de fábricas, viadutos, a
catedral crescendo – uma paisagem diferente da que os
guris contemplavam. Da antiga, só as ilhas e a Igreja
das Dores.
Telmo fala num tom enfático. Sofre, não há dúvida.
E eu [Justino Martins] também. Sofro com ele a
transformação por que terá passado essa paisagem que
hoje guarda somente a Igreja das Dores como uma
marca do passado.”232

Telmo Vergara prossegue descrevendo a paisagem bucólica em que Luiz, Ligia
e Roberto faziam suas peraltices, já invadida pelos sinais da modernização:

“- Está vendo estas carquejas, estas macegas, estes
gravatás (...)? Eles pertencem a este morro, reino
infantil de Ligia, Luiz e Roberto. Daqui, sentados, eles
seguiam os revolteios da pandorga do negro João. Eles
brincaram aqui, eles correram aqui (...) eles riram aqui.
Ali está a pedreira, veja. De cima dela o labuno cego
caiu, no dia em que escapou do potreiro. A Umbelina
vinha saindo daquele mato...
Olho o mato... É ralo e ao pé dele já passam os
automóveis luxuosos, céleres noutra faixa de
cimento...
(...)
- Este mato é gente e é meu amigo, Justino.
(...)
- Vamos entrar no mato? – propus [Justino propõe].
- Não, não [diz Telmo]. Me desculpe. Não convém.
Juro-lhe que, se entrássemos aí, Ligia, Luiz e Roberto
começariam a cirandar em torno de nós, cantando,
gritando, rindo. E nós ficaríamos encabulados, talvez
mesmo comovidos.”233
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MARTINS, Justino, Op. cit., p. 44-45.
Ibidem, p. 50.
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Os indícios de modernização da cidade aparecem em todo o livro, em especial na
última parte, quando são mais ressaltados, especialmente porque em 1938 Telmo Vergara
nos mostra o quanto as personagens mudaram nos vinte anos em que se passa a história, e
isso é relacionado com as mudanças da própria capital, combinando-se tudo com uma certa
nostalgia do que já passou, com os caminhos que já fazem parte da “estrada perdida” de
todos eles.
O contraponto entre o mundo urbano e o mundo rural aparece em diversos trechos,
mostrando-nos o agito da cidade que aos poucos toma conta da paisagem do alto do
Partenon. Já na primeira parte do livro, que se passa em 1918, a situação aparece. Na
passagem a seguir, por exemplo, temos a impressão de Marciano a respeito:

“Marciano ainda ficou olhando a rua, através dos
gradis. Notou outro ford de radiador amarelo, que
passou também fazendo barulho, levantando pó e
soltando fumaça. Outro? Quem sabe é o mesmo?
Talvez seja o mesmo, sim. Vem do fim da linha pra
cidade, e o que assustou o zaino ia pro fim da linha,
pro mesmo rumo do Dr. Ferreira.
Agora passou o bonde, desengonçado e também
barulhento.” (p. 16)

O mesmo acontece neste outro trecho, em que Ligia, Luis e Roberto escutam
aquilo que Vergara chama de “zumbido abafado da cidade”:
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“Vem uma pausa, em que os três se calam,
enquanto aos seus ouvidos chega o zumbido abafado
da cidade, lá em baixo, quase apagada pela distância
mas deixando adivinhar as paredes brancas das casas,
os telhados vermelhos e escuros, o revérbero das
janelas, as chaminés de algumas fábricas, as duas
torres erguidas e altas da Igreja das Dores, subindo,
subindo, parecendo quase da altura do morro, a tira
azul-claro do rio, serpenteando, abraçando a cidade,
deslizando reta, os recortes das ilhas fronteiras, a
distância sem contornos da outra margem do rio, a
outra margem que vai, vai, leva a paragens
desconhecidas e inatingíveis. Os guris vêem tudo isso,
olham a cidade coberta pelo nevoeiro tênue e
acinzentado.
Agora os olhos curiosos acompanham a alavanca
do bonde, passando lá em baixo, na rua próxima. A
alavanca vai indo, vai indo, parece existir sozinha.
Perde-se. E com ela o rumor do bonde”. (p. 23)

Mais adiante, na última parte do livro, já em 1938, a evocação de uma cidade e de
uma paisagem que não existem mais se mistura à evocação de uma vida que também não
existe mais. A nostalgia de Luis, já adulto, reúne as evocações de sua infância e da Porto
Alegre de vinte anos atrás:
“Os maricás terminaram logo. E deram lugar aos
chalés de madeira, de telhado vermelho, pintados a
óleo, de todas as cores, com o pequeno avarandado na
frente, de sarrafos pintados de branco. Todos com o
mesmo feitio. Do lado oposto, do outro lado da faixa
de cimento, as casas antigas, os casarões cinzentos e
frios, de altas, de largas janelas, galgando pesadamente
a lomba acentuada. Depois os chalés terminaram por
sua vez. E vieram os três bangalôs, de um só andar,
novos, bonitos, de jardinzinho bem cuidado à frente.
Como está diferente, a lomba!
(...)
Hoje os maricás desapareceram, deram lugar aos
chalés, floriram em chalés de madeira, chalés de
operarios, de eletricistas talvez, de eletricistas que
voltam cansados, à tarde, empunhando a bolsa das
ferramentas.
(...) Os chalés e os bangalôs obstruem a vista
conhecida, roubam a Luis a paisagem evocadora,
a...a...sim, a estrada perdida!” (p. 287)
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Além destes trechos citados, os índices de modernização urbana e o contraste entre
mundo urbano e rural aparecem em diversas partes do livro, como é o caso das páginas 28,
48, 62, 64, 94, 118, 160, 252, 259-160, 286, 360-361, 403, só para citar mais alguns
exemplos234.
Um dos aspectos mais importantes do livro, que contribui significativamente para
a composição das características que em conjunto denominamos “estrada perdida”, é a
existência de diversas simetrias, digamos assim, na narrativa, muitas vezes intimamente
ligadas a outras particularidades dessa “estrada perdida”, que, como vimos, geralmente
estão entrelaçadas – afinal, fazem parte do mesmo sistema, de algo maior que é o estilo do
escritor. Há várias simetrias, contraposições, que podem ser percebidas no livro: Luís, por
exemplo, que é, pode-se dizer, o protagonista da história, fracassou na vida assim como o
pai. Ambos chegaram apenas à função de 4º escriturário do Tesouro. Eram, portanto,
burocratas de quarto escalão. Luís, que fracassou na vida real, brincava de guerra com os
primos na infância, e era sempre a Alemanha, país derrotado na guerra (na primeira e na
segunda). Luís, que gastou toda a herança de seu avô Dr. Ferreira, não tinha dinheiro para
comprar o “otomovelzinho” da filha, Mariazinha. Nos bons tempos, no entanto, havia sido
dono de três automóveis de verdade. Luís teve duas experiências amorosas grotescas e
repugnantes para ele (que podemos associar à idéia de irrupção do inusitado, do absurdo):
uma na infância, com Umbelina, e outra na fase adulta e decadente, quando deita com a
empregada, Etelvina, que havia ganhado na loteria, num momento extremo de humilhação
física, moral e existencial.
Outras simetrias também podem ser percebidas com relação a outras personagens,
o que vai pontuando o desenrolar de suas vidas no período entre-guerras, na passagem de
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uma Porto Alegre mais voltada para o mundo rural (primeira parte) para uma cidade em
processo crescente de urbanização (última parte do livro). Marciano, cujo sonho era ser
jóquei, acabou se tornando um cuidador de cavalos. Lígia, da mesma forma como ocorreu
com tia Biloca, inexplicavelmente bebe (conscientemente) a água do poço contaminado,
pega tifo e morre. Em vários momentos da narrativa, Lígia brinca com os primos fazendo o
papel de louca (p. 24), e na vida real inexplicavelmente bebe a água contaminada e morre.
Ela também brinca de gripe espanhola (p. 162), e mais de uma vez se finge de morta. Chega
a dizer numa brincadeira que morrer é algo bom (p.37). Ou seja: ela morre nas brincadeiras
e morre na vida real.
O contraste entre a família de Luís na vida adulta e seus vizinhos (Elvira e
Serapião, de origem alemã), também não deixa de conferir simetria à narrativa,
especialmente pela contraposição entre uma família bem-sucedida e uma família chefiada
por um fracassado socialmente. O mesmo acontece na contraposição entre o fracasso de
Luís e o sucesso do primo Roberto. A descrição da morte de diversas personagens, em
decorrência da gripe espanhola, quase sempre sob um ponto de vista inusitado,
especialmente de Seu Nunes e Dona Ritoca, também “costura” e dá ritmo à narrativa.
Enfim, essas simetrias e contrastes conferem unidade ao livro, compondo e construindo os
alicerces do conjunto de características da “estrada perdida”.
O retrato da sociedade da época e dos contrastes sociais também é uma marca
importante do livro. Telmo Vergara parece ter sido um dos poucos escritores gaúchos da
época a tratar dos negros da capital com uma certa profundidade. Eles podem não ser os
protagonistas, mas desempenham papéis fundamentais para a composição da história, como
é o caso de Peleu e Marciano, por exemplo. De acordo com o pesquisador Gregory
Rabassa, em seu livro sobre O Negro na Ficção Brasileira, embora em outras regiões do
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País o negro apareça com regularidade na literatura da primeira metade do século XX, no
Sul isso era bem mais raro, especialmente no Rio Grande do Sul.
De acordo com o pesquisador,
“Aquele que se dispuser a estudar o negro no sul do
Brasil tem de se valer dos romancistas urbanos para
uma adequada descrição dos personagens negros em
número suficiente para chegar a alguma conclusão.
Isso se deve a dois fatores: primeiro, um grande
número de romances que preponderantemente
descrevem a vida urbana e, segundo, o fato de que o
elemento negro, com o passar dos anos, vem
proporcionalmente decrescendo nas populações rurais.
A região onde é mais difícil encontrarem-se
personagens negros em romance é o estado do Rio
Grande do Sul, extremo sul do País, cuja capital é
Porto Alegre. Esta região foi tradicionalmente uma
área de pecuária e, como os escravos negros não se
adaptavam facilmente a esse tipo de trabalho, a
maioria dos trabalhadores é composta de brancos ou
caboclos, e através dos anos a atividade do gaúcho se
tornou tradicional (...). Havia outros tipos de
atividades rurais na região e o escravo negro não era aí
um completo estranho, tendo alguns pretos chegado a
se adaptar à vida do gaúcho (...). Com o
desenvolvimento de Porto Alegre, alguns negros do
norte vieram se estabelecer na cidade, mas uma
imigração em maior escala proveniente do Velho
Mundo, especialmente da Alemanha e da Europa
Oriental se constituiu num fluxo crescente e rápido, de
forma que, proporcionalmente, a população negra
nunca atingiu a expressão do Rio ou de São Paulo”.235

Não nos interessam aqui as análises feitas por esse estudioso com relação aos
processos migratórios internos e externos do Brasil, nem as descrições que faz a respeito da
sociedade brasileira da época e sua formação, mas, sim, o fato de que ele constata algo que
podemos perceber na prática ao analisarmos a literatura gaúcha da época de Vergara:
realmente o negro aparecia pouco, se comparado a outros Estados brasileiros. Telmo
Vergara e Athos Damasceno Ferreira talvez sejam dos poucos escritores a dar um espaço
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mais amplo para o negro naquele momento. O interessante é que o estudo de Rabassa
aponta justamente Estrada Perdida como um romance que trata dos negros de Porto
Alegre. É a única obra de um escritor do Sul analisada pelo autor, que descreve
especialmente as principais características e ações na narrativa de Peleu, Umbelina e
Marciano (entre as páginas 353 e 359 de seu livro). Interessa a Rabassa não o trato literário
que Vergara confere aos negros, mas pura e simplesmente como é possível perceber no
romance sua presença e seus costumes na sociedade porto-alegrense. Daí ele afirmar que a
importância de Estrada Perdida está num estudo dos negros de Porto Alegre, que não pode
ser comparado a “estudos mais completos” feitos em outros Estados (p. 359) – vemos aí
uma postura claramente sociológica diante da literatura, o que não condenamos, mas
certamente não é apenas o que nos interessa neste trabalho. Mesmo assim, Rabassa destaca
a intensa presença de personagens negros no livro, mesmo que não sejam os protagonistas:

“Este romance sobre os negros de Porto Alegre não
está realmente interessado neles como personagens
principais, desde que são secundários para os
protagonistas brancos. O autor, no entanto, não os teria
selecionado para usá-los como figuras de fundo sem
algum interesse especial, desde que a autêntica cor
local nesta cidade não estaria propensa a incluir muitos
negros.”236

As personagens negras são muito importantes na história de Estrada Perdida e
freqüentemente aparecem com destaque, sendo descritas características relevantes sobre os
negros daquela época. O carnaval, por exemplo: basta lembrar que Isaltina, esposa de
Marciano, faz parte da Filhos do Sul, uma sociedade carnavalesca que realmente existiu em
Porto Alegre – isso fica claro na página 280. Marciano é uma das personagens mais densas
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da história, sendo que o retrato de sua interioridade é um dos mais intensos do livro,
misturando-se passado e presente, e mundo interior e mundo exterior. O mesmo ocorre com
Peleu – aliás, seu casamento é que encerra a história, na Igreja de Santo Antônio do
Partenon.
Peleu, aliás, é quase um caso à parte no livro com relação ao retrato dos negros.
Sua história de vida, por si só, já é um episódio interessantíssimo do romance. Nasceu na
Bahia em 1848; foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como escravo no Palácio Imperial
da Quinta da Boa Vista; alcançou a liberdade em 1888, passando a trabalhar como operário
na construção de estradas em São Paulo e obras de infra-estrutura para a imigração alemã
no Espírito Santo; protegido por um inglês, foi para o Paraguai e Argentina, inclusive Punta
Arenas, onde trabalhou e aprendeu algumas palavras em inglês e espanhol; e, finalmente,
chegou a São Leopoldo, onde se casou pela primeira vez e foi apadrinhado pelo Dr.
Ferreira, indo mais tarde com ele para Porto Alegre, onde acabou se aposentando na
Companhia Força e Luz. Uma biografia, sem dúvida, fascinante e impressionante.
Sobre Peleu também é fundamental destacar as referências que através dele são
feitas à cultura negra. A referência a alguns versos e a uma dança, supostamente cantados e
dançados pelo povo baiano em frente à Igreja do Senhor do Bomfim, quando Peleu ainda
estava em sua terra natal, serve para demarcar as lembranças do “bugio velho” com relação
à sua “estrada perdida” e inclusive para retratar sua interioridade – páginas 42, 79 e 221.
Um exemplo:
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“Não foi preciso que Luís, cujos olhos se arregalam
na representação da cena descrita pelo negro – não
foi preciso que Luís pedisse. Porque o canto
começou, grave, no compasso de macumba:
Ivem, ivem o quizomba
Ó querida mariposa,
O quizomba!
Tem anel de prata,
O quizomba,
Pra dá pras mulata,
O quizomba!
Peleu está possuído pelo ritmo molenga e gostoso.
Peleu não é mais o negro Peleu. É o pai de Santo, é o
próprio Oxu, o próprio Ogum, o próprio AgeXalunga, é um bugio fortíssimo, musculoso, retinto,
prenhe de langor, a pular, mole, mas de uma moleza
extranhamente vigorosa, que, aos poucos, vai
crescendo, vai se transformando em fúria.
Ivem, ivem o quizomba,
Ó querida mariposa,
O quizomba!
Tem anel de ouro,
O quizomba,
Pra dá pras crioula,
O quizomba!
A fúria mística está chegando ao auge, a voz grossa
está se transformando num grito lamentoso, os pulos
do bugio parecem querer atingir o céu, parecem
querer levar o dono para o reino de Exu, de Ogum e
de Age-Xalunga.
Ivem, ivem o quizomba,
Ó querida mariposa,
O quizomba!” (p. 42-43)

Fato interessante é que Estrada Perdida é citado por José Ramos Tinhorão em seu
estudo sobre A Música Popular no Romance Brasileiro, no qual o autor identifica a canção
lembrada por Peleu: a “dança do Quizomba” é, na verdade, “Chô Araúna”, uma
composição de origem negro-brasileira passada de geração em geração pela tradição oral.
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De acordo com Tinhorão, a sobrevivência dessa canção no imaginário popular intrigava,
ainda em 1929, Mário de Andrade, que a havia recolhido no Nordeste e escrito artigo a
respeito para a Revista Brasileira de Música237. Ainda segundo o pesquisador, a versão
gaúcha do “Chô Araúna” realmente deve ter sido ouvida por Telmo Vergara a partir do
cantarolar de algum negro velho em Porto Alegre, “tal a convicção com que repete seus
versos em três diferentes momentos do romance”238.
O contraste social entre o mundo dos brancos e ricos e o dos pretos e pobres é
evidente, além dos laços de apadrinhamento. Um exemplo: Dr. Ferreira, médico formado
em São Paulo, conheceu Peleu em São Leopoldo, no início da carreira médica, quando o
negro trabalhou para ele. Dr. Ferreira foi padrinho de seu primeiro casamento e o ajudou
financeiramente (ver páginas 128 e 131 do romance). O contraste social entre brancos e
negros aparece em diversas passagens. Numa delas, os primos Lígia, Luís e Roberto
visitam a casa de Peleu. Marica, sua companheira, diz que “pobre não toma leite de vaca,
mas de cabrita” (p. 130). A mesma Marica diz a Lígia que “pobre não tem tempo de sentá...
Pro móde disso é qui os sofá é duro...” (p. 123). Note-se que aí temos mais um elemento
importante para a diferenciação das classes: a tentativa de contrastá-los através de uma
tentativa de representação “realista” da linguagem, o que também é feito no livro com
relação à linguagem infantil (os primos Luís, Lígia e Roberto, na infância, e Mariazinha,
filha de Luís na fase adulta). No que se refere aos negros, isso fica evidente em todas as
falas de Peleu, Marciano, Umbelina (que ainda por cima é “tatibitate”, mais uma
diferenciação na representação da linguagem), Isaltina, Marica, etc.
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Outro contraste social interessante entre os negros e os brancos da história é feito
quando temos a referência à cama em que Lígia foi criada quando bebê, a mesma que, anos
mais tarde, é utilizada pela filhinha de Marciano e Isaltina. Diz o narrador, em 3ª pessoa:
“A cama de ferro da mulatinha sem-vergonha já foi azul [quando era de Lígia]. Agora, é
toda cor de ferrugem, com poucas lascas de pintura azul” (p. 124). Esta passagem também
reforça os laços de apadrinhamento existentes entre as famílias brancas e negras da
narrativa. Em outro momento, temos mais um comentário de Marica bem ilustrativo destes
contrastes sociais: “Janela em todos os quarto, é luxo de rico (...). Fresta é janela de
pobre...” (p. 182-183).
Mas esse contraste não aparece apenas na relação entre negros e brancos, mas
também entre ricos e pobres, não importando a cor. No episódio da Gripe Espanhola (de
que falaremos mais adiante), uma modista (Dona Assunta) e sua filha também sofrem com
a pobreza. Com sintomas da “hespanhola”, Dona Assunta recebe a visita do Dr. Ferreira,
quando temos um diálogo que revela esse retrato social da pobreza:
“Dr. Ferreira sente a atmosfera de miséria asseada,
que se exala do quartinho sem ar. Diz:
- Por falar em descanso, a senhora precisa trabalhar
menos, Dona Assunta...
A filha é quem responde:
- Trabalhar menos como, Doutor?!
Os olhinhos pretíssimos de bruxa de pano se
agitam, angustiados:
- É mesmo, Doutor. Trabalhar menos de que jeito?
Lá pobre pode ter descanso, doutor? Quando é que eu
e minha filha descansamos, doutor? Essa nossa
obrigação de entregar os fardamentos, com prazo
certo, tira todo o tempo de descanso...Só descansamos
dormindo! E assim mesmo as duas nesta cama de
solteiro...A minha filha, coitada, moça, está na idade
de se divertir, de namorar. Mas cadê tempo?!” (p. 173174)
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Além do contraste social, outras características estruturantes da “estrada perdida”
de Telmo Vergara aparecem no livro de forma muito bem delineada. A irrupção do
absurdo, do inusitado, do irracional, está presente em diversos momentos de forma intensa.
Exemplo disso são as referências ao Curupira e ao Saci quando dos encontros de Umbelina
e Marciano no mato da propriedade do Dr. Ferreira. Importante lembrar que Umbelina dava
dinheiro ao mulato para que ele pudesse comprar cachaça e sustentar seu vício; em troca,
exigia seus “serviços amorosos”. Esse inusitado das referências ao Saci e ao Curupira
pontua os encontros dos negros na escuridão no meio do mato, e não deixa de ser também
uma espécie de alusão ao folclore brasileiro e à cultura negra, contribuindo para a
caracterização das personagens, mesmo efeito da “dança do Quizomba” com relação a
Peleu.
A irrupção de fatos estranhos, inusitados, absurdos e/ou irracionais também
aparece em diversos outros momentos. Aliás, a narração sob pontos de vista inusitados é
característica marcante de Telmo Vergara em toda sua obra. No episódio do lubuno cego,
ele inexplicavelmente corre pelo mato e acaba espatifado no chão, após bater violentamente
nas árvores e pedras do caminho. Interessante que a narração, em terceira pessoa, se dá a
partir do ponto de vista da interioridade do cavalo cego, como se a cena estivesse sendo
descrita da forma com que o lubuno a estava sentindo e “vendo”:
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“Esta pancada do frontal duro no tronco grosso
cortou os beiços pretos, sujando-os de sangue. A nova
batida da paleta na outra árvore – trouxe a loucura à
cabeça inquieta, trouxe a fúria aos olhos mortos.
E a corrida começa. As narinas arquejantes e
banhadas de sangue enfeiam a figura esculpida do
brigue doido, que, como naquele dia distante, vai
rompendo o sargaço dos cipós, vai batendo nos
escolhos rijos dos troncos, vai balouçando no tropeço
das raízes distendidas, bate surdo na pedra redonda e
grande, se esfrega em mais caules de árvores altas,
corta-se em espinhos traiçoeiros e em agudos pedaços
de galhos – corre, tropeça, cai, ergue-se, corre sempre,
rumo à luz do morro, pressentida por entre as frestas
das últimas árvores.
Os olhos sem vida, neste momento, já de volta à
liberdade do morro – fitam, sem receio, a luz total do
sol fortíssimo. Fitam, fitam, banhando-se de luz.
(...)
É alegria que, agora, traz este vago brilho aos olhos
mortos do lubuno pisado, do lubuno arranhado e
sangrento. É alegria que lhe faz esquecer os possíveis
perigos e faz nascer este trote desenvolto de cavalo que
enxerga, trotre que é quase galope e vai subindo o
aclive pronunciado do morro empapado de sol. É
alegria que canta neste relincho grosso e prolongado,
neste relincho que sobe, que sobe o morro, perde-se lá
em cima, bem lá no alto onde a mancha branca da
igrejinha se revela, com a cruz de ferro no topo.
(...)
Os dois sulcos paralelos e fundos não param mais,
prosseguem lentos, apesar de toda a angústia que agita
os olhos mortos, apesar de toda a força que os
músculos contraídos das pernas distendidas empregam,
apesar do profundo, do dorido apelo que grita na
cabeça erguida para o sol, apesar da pungente tristeza
que berra no relincho desesperado.
Nada, nada conseguirá deter os sulcos paralelos e
fundos.” (p. 100-101)

A irrupção do inusitado também não deixa de aparecer nas duas experiências
sexuais de Luís: com Umbelina, na infância, e com Etelvina, na vida adulta, tal o grotesco
de ambas as passagens. A morte da filhinha de Marciano e Isaltina é outro exemplo. A
criança é comparada a um balão:
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“Outra vez as pequenas narinas arroxeadas parecem
desprender o hálito de um gigante.
Neste momento, o hálito do gigante se apressou
tanto, soprou com tanta intensidade que pareceu que as
pequenas narinas arroxeadas iam estourar, pareceu que
o próprio peito doente, que a própria mulatinha semvergonha e macrecéfala ia estourar, como um balão de
brinquedo cheio demais.
A noite, invadindo o quarto do casebre pela fresta
larga, transformando em silhuetas vagas os vultos
negros de Peleu e da Marica, o vulto mais claro da
Isaltina, todos absurdamente cercados de um halo de
claridade – a noite convidou o balão de brinquedo a
subir, a vagar pelo céu estrelado, a ser mais uma
estrela entre as tantas estrelas do céu. Por isso, o balão
não estourou. Subiu, rápido, vertical, súbito”. (p. 183184)

A descrição da morte de Dona Assunta também é feita de modo inusitado. O
desespero de sua filha é narrado comparando-a a um “pássaro louco”, que grita
inconformado dentro do pequeno quarto, e Dona Assunta, referida várias vezes no texto
como “bruxa de pano”, é descrita morta como uma “marionete magra e sem recheio”:

“O pássaro louco, o pássaro de enormes asas
distendidas quer fugir do quarto espremido. Tatala as
asas pesadas, bate com o peito na máquina de costuras,
no lavatório branquíssimo, no telhado meia-água.
Desesperado, vibrante, num arremesso histérico, o
pássaro louco quer fugir do quarto das marionetes mal
feitas, das marionetes que murmuram, que gesticulam,
que se agitam, cercando a marionete magra e sem
recheio”. (p. 185)

O ponto de vista inusitado também aparece nas inúmeras descrições da morte de
outras personagens devido à gripe espanhola, como Seu Nunes, Dona Ritoca e Primo
Rodrigues, que comentaremos mais adiante. Uma das passagens mais interessantes é
quando, entre as páginas 399 e 404, temos o que podemos tranqüilamente chamar de uma
longa descrição que procura representar literariamente o ponto de vista da interioridade de
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um cachorro. O descentramento da voz narrativa e a alternância entre 1ª e 3ª pessoas estão
presentes, e temos uma interrupção da narrativa principal para ver uma longa descrição de
cenas cotidianas e divagações a partir da interioridade do cachorro. Vejamos um pequeno
trecho:

“Quando
os
olhos
tristes
e
humildes
compreenderam, viram o fundo lodoso da pedreira, o
grande corpo pisado recuou assustado, desviou-se
rápido.
E o trote desenvolto recomeça, embicando para a
esquerda, rumo ao mato próximo, cujas árvores
grossas e altas já se mostram, já se revelam aos olhos
tristes e humildes.
É por aqui! É por aqui o caminho que leva à grande
casa dos homens, que leva ao gostoso pedaço de carne,
ao amável pedaço de osso, de osso fresco, cheio de
tutano!
(...)
Os passos cautelosos das grandes patas pesadas
recomeçam, aproximam o corpo da escada de leque, da
escada de corrimão com colunas, onde não há a
mancha lilás e branca das hortências e onde apenas se
nota o pedaço seco de galho morto, quebrado a meio,
sem atingir as colunas.” (p. 401-402)

Também é um cachorro que anuncia de forma totalmente inusitada e inesperada a
morte do Dr. Ferreira, ao surgir do nada, sem ninguém conhecê-lo, entrar na casa da família
e se postar no quarto do Dr. Ferreira, embaixo de sua cama (p. 256).
A vida muda muito para as personagens de Estrada Perdida, assim como a cidade
também se transforma. Um dos episódios marcantes do livro é a passagem pela capital da
famosa “Gripe Espanhola”, ou simplesmente “Hespanhola”, como se dizia na época,
epidemia que, no segundo semestre de 1918, matou milhares de pessoas em Porto Alegre.
Várias personagens do livro morrem em decorrência da “Hespanhola”, pretexto para Telmo
Vergara traçar o retrato psicológico de diversas delas. Este é o caso de Seu Nunes, o
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comerciante, que Vergara apresenta sempre, em todas as situações em que aparece, com o
cacoete de esfregar as mãos, “satisfeito”. Sobre a “Hespanhola” ele diz a um freguês:
“ – E os Finados anteontem, hein? Quanta gente na
véspera pensava que ia visitar os defuntos e foi
visitada, hein? Quem está ficando rico são as floristas
do cemitério, hein?
O freguês faz o novo sorriso sem vontade e
desaparece na rua coberta de sol. Seu Nunes faz um
ultimo ‘hein’, baixinho, abafado. E recomeça a
esfregação das mãos velozes, das mãos rápidas, das
mãos satisfeitas.” (p. 189)

No entanto, a morte vem e Seu Nunes, um fofoqueiro, que sempre queria saber da
vida dos outros, não pode mais esfregar as mãos, “satisfeito”. O retrato psicológico da
morte é agudo e preciso, quase do ponto de vista do próprio morto e de suas mãos
incontroláveis:
“Nem que quisesse, seu Nunes, neste momento,
poderia esfregar as mãos. Não que elas estejam
amarradas, não. Mas porque, na postura de reza, de
dedos entrelaçados, as mãos de seu Nunes são imóveis,
são duras, são geladas, parecem de ferro.
Se pudesse mexer com os dedos duros e pudesse
esfregar as mãos geladas – seu Nunes de certo o faria.
Porque deve haver um profundo, um longo prazer,
naquela calma, naquela impassibilidade, naquele corpo
hirto e duro, que agora desaparece oculto pela tampa
negra da madeira onde a cruz dourada se destaca.
Nem com esta luz claríssima, nem com este céu
sem nuvens, nem com esta manhã luminosíssima, que,
neste instante, está envolvendo as madeiras pretas e
que seguramente há de perpassar as madeiras pretas –
nem assim seu Nunes consegue bolir com as mãos e
esfregá-las satisfeito.
Duro, hirto, frio, de mãos imóveis, de olhos
cerrados – seu Nunes vai.
Vai.
Vai.” (p. 204)
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A descrição deste cotidiano horrível da “Hespanhola” na cidade muitas vezes é
feita de modo inusitado, tal como vimos com relação aos contos de Cadeiras na Calçada.
Telmo Vergara nos fala de “vultos inertes” e “vultos vivos”, sob o ponto de vista do
carroção que recolhe os mortos pelas ruas:

“Na treva, na treva espessa, furada apenas pelas
poucas e fracas lâmpadas trêmulas, o carroção vem
vindo silencioso, vem passando em silêncio pelas ruas
desertas.
Agora, depois de dobrar esta esquina, o carroção
inicia a subida. As correntes tinem compassadas. As
três parelhas de burros escuros diminuem a marcha.
Na quietude da lomba, escuta-se o resfolegar das
ventas abertas, escuta-se o barulho dos cascos roçando
o chão duro, o chão pichado de escuridão.
O carroção pesado, o carroção cheio de carga, sobe
lentamente, aproxima-se lentamente da mancha branca
do muro longo, que se adivinha na treva, bem no alto
do morro.
Quando o carroção está bem perto do longo muro
branco – o portão de ferro se abre e os vultos saem
para a rua. Os vultos cercam o carroção. Um deles abre
a parte de trás do carroção, desdobra-a, como si o
carroção fosse despejar terra sobre o chão pichado de
negrume. Mas do carroção não sai terra. Saem os
vultos inertes, alguns de olhos fechados e sorriso
beatífico, outros de olhos esbugalhados e boca
contraída no rictus amedrontador.
Os vultos inertes são levados pelos vultos vivos
para o lado de dentro do portão, iluminado pela vaga
claridade das lâmpadas distantes.” (p. 191-192)

Outra personagem de quem Telmo Vergara compõe o retrato psicológico a partir
da “Hespanhola” é o Dr. Rodrigues, primo do Dr. Ferreira, que também é vitimado pela
peste. Ao descrever os efeitos da “Hespanhola” na cidade, Dr. Rodrigues sempre refere-se a
ela como “cadela” ou “cadelíssima”, e àqueles que dela têm medo como “cagarolas”.
Vergara exaustivamente coloca na boca de sua personagem estes termos, repetindo diversas
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vezes e compondo o retrato de alguém que, no fundo, apesar de esbravejar, também tem
medo da gripe. Diz o Dr. Rodrigues à prima Sinhá, sua irmã:

“ – Estou frito, mana! A Espanhola me pegou! Mas
que venha, com todas as suas castanholas e os seus
mantones...Não tenho medo, mana! Você bem sabe
que eu não sou nenhum cagarola! Que venha, a cadela!
Não sou como todos esses cagarolas de Porto Alegre!
Nunca vi gente tão medrosa, mana! Imagine você que
fui na rua da Praia, passei pela Praça da Alfândega, fui
ao Banco, andei pela rua Sete e quase que não vi
ninguém! As ruas estão quase que desertas, mana! Os
colégios estão fechados! As repartições com quase
ninguém! Os cinemas também fechados! Na Praça 15
não tem carros! Os boleeiros sumiram-se! Que cidade
de cagarolas, mana! Mas a gripe que venha! Si pensa
que me borrarei, está muito enganada! Que venha, essa
cadela! (...) Cadela! Cadelíssima!” (p. 177-178)

Dr. Rodrigues, pouco tempo antes de morrer, chega à conclusão de que “cadela”
não é apenas a Gripe Espanhola, mas a própria vida, a “estrada perdida”. Diz ele a seu
primo, o Dr. Ferreira:
“(...) Mas essa calma não me impede de gritar
cadela, cadelíssima...Cadela é tudo, primo! É a morte,
é a gripe! E, pensando bem, primo, também é a vida!
Cadela! Cadelíssima! Cadelíssima!” (p. 193)

A morte do primo Rodrigues também não deixa de ser descrita de uma forma
inusitada, como se essa descrição fosse feita a partir do ponto de vista da interioridade do
próprio morto, o que fica claro a partir da referência aos generais no trecho a seguir:
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“- General Petain! Macanudo velho! Ombro armas!
General Foch! Macanudíssimo! Ombro armas!
Grioto terrível da voz distante e gutural:
- Ordinário, marche! Um-dois, um-dois, um-dois!
Alto!
(...)
- Eu gosto muito de vocês, generais de
borra...Vocês têm coragem, não são cagarolas!
(...)
Outro, outro grito terrível:
- General Foch! Ombro armas, general!
No quarto que está escurecendo aos poucos, não se
vê o General Foch de fuzil ao ombro. Mas o dr.
Rodrigues de certo está vendo, tamanha é a emoção
que brilha nos olhos fitos, nos olhos que se arregalam,
que se esbugalham, enquanto as unhas das longas
mãos translúcidas ficam roxas, se maquilam de roxo.
(...)
O tubo, o longo tubo de borracha vermelha está
colado às pálidas narinas frementes. O tubo é o
narguile inefável, o narguile sutil que traz o ópio
gostoso do nirvana, do nirvana que se aproxima
vagaroso, lento, precedido pela plácida, pela amável,
pela completa inconsciência.
Os olhinhos miúdos e acinzentados não mais se
esbugalham. Cerram-se no torpor do ópio gostoso. As
mãos longas e translúcidas repousam inertes, com as
unhas sempre maquiladas de azul.
O mar, o agitado mar de pano verde, foi serenando,
lentamente, preguiçosamente, até se transformar no
mar calmo e iluminado de sol, no mar que segue as
tempestades”. (p. 196-198)

Os primos Ligia, Luis e Roberto chegam a brincar de Gripe Espanhola, tal como
faziam com relação à 1ª Guerra Mundial:
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“ – Vamo brincá de gripe!
Os guris estranham:
- De gripe?
Ligia explica rindo:
- De gripe, sim. É tão bom! Hoje de manhã, na hora
do café, o vovô disse pro papai Qui a gripe começa
com espirro, com tossezinha e a pessoa vai morrê de
falta de ar...De gripe, sim. Um brinquedo bom. Vocêis
qué vê?
Ligia espirra o espirro colossal:
- Atchim!
Tosse, tosse. Caminha vagarosa. Cambaleia. Cai
de rijo sobre a pedras frias do pátio, estende-se ao
comprido. Os grandes olhos negros se arregalam. A
respiração fica difícil, transforma-se na dispnéia de
agonizante. Os olhos se fecham, docemente. O corpo
se enrija. A respiração pára.
(...)
- Tô morta! Morri de Gripe Espanhola!” (p. 162)

Logo após o episódio da “Hespanhola” temos a morte de Ligia, que bebe a água
contaminada de um poço, no mato próximo à propriedade do avô, que já havia vitimado sua
tia, “Siá Biloca”, que morreu de tifo. Ligia dizia que não temia a morte e resolveu
espontaneamente beber a água do tal poço. Este acontecimento marca profundamente a
vida de Luis, que, na verdade, era apaixonado pela prima.
A sucessão de mortes prossegue em 1919, na segunda parte do livro, com o
falecimento de Dona Ritoca, esposa do Dr. Ferreira. Telmo Vergara mais uma vez nos
descreve a cena de um modo inusitado, praticamente do ponto de vista da própria mulher
morta:
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“Dona Ritoca, deitada na cama grande e alva, está
vestida como si fosse sair. Os cabelos estão penteados,
repartidos ao meio, puxados para trás. Dona Ritoca de
olhos fechados, dona Ritoca de mãos postas sobre o
peito cavo, dona Ritoca tão magra, tão menor que o
vestido domingueiro, dona Ritoca de braços sem
carne, os ossos revelados, dona Ritoca de faces
cavadas – dona Ritoca parece que vai sair, que vai à
missa, assistir à prédica.
Mas dona Ritoca, já com os dois sapatos pretos e
novos, de sola sem uso e rebrilhantes – dona Ritoca
não vai sair. De olhos fechados, de mãos postas sobre
o peito cavo, de braços caquéticos – dona Ritoca não
necessitará sair para ouvir a prédica do capuchinho.
Porque daqui mesmo ela escuta a prédica, que, por
certo, é bem interessante, pois que o sorriso feliz se
esboça no rosto descarnado e calmo."239

A morte do Dr. Ferreira, narrada na terceira parte do livro, já em 1920, também
não deixa de ser mostrada de forma inusitada, como já havíamos comentado anteriormente.
É um cachorro branco, desconhecido da família, que inesperadamente entra no casarão do
alto do Partenon e se dirige ao quarto de Dr. Ferreira, prenunciando seu falecimento. Na
porta do quarto, ele força passagem, entra e põe-se a chorar embaixo da cama. O padrasto
de Luis, seu José, diz ao resto da família: “- Estou arrepiado...Parece um aviso...”. E então o
leitor sabe que Dr. Ferreira morreu.
A tentativa de representação “realista” da linguagem também aparece no livro.
Assim, a uma suposta linguagem culta dos brancos, de posição social superior, temos como
contraponto a dos negros – Peleu, Isaltina, Marciano, Marica, etc. Pouco nos importa aqui
se esta representação “realista” é bem sucedida literariamente, pois a representação da
realidade e da linguagem não é o foco do nosso trabalho. O que importa é a existência dessa
diferenciação como característica importante da obra de Telmo Vergara.
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Ibidem, p. 241.
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Um exemplo do linguajar dos negros é a seguinte fala de Marciano: “- Acho que o
mulato canaia ia acaba se matando...Foi achado memo o serviço no Sanatório...De servente,
mais em todo causo dá...(Tom amargo) Dá pros gasto da Isaltina com os baile dos Fio do
Sul...”. (p. 281). Umbelina, além do linguajar dos negros, é caracterizada pela linguagem
“tatibitate”: “- Ta fio o tê! Ei ti estento...Puça home! Tu inté pa’ece ma’ica!” (p. 51), diz
ela, dirigindo-se a Marciano.
A diferenciação da linguagem também é feita por Vergara com relação à idade, a
contraposição do mundo adulto e do mundo infantil. É assim no início do livro, com as
brincadeiras dos primos Luís, Lígia e Roberto. Este último diz a Luís: “Chi! Óia o lesma!
Óia o pandorga! (...) Não pode pega uma menina.” (p. 12). O mesmo ocorre com a filha de
Luís, Mariazinha: “To passando a lôpa... (...) A lôpa do Zuão... [João] (...) O Zuão...O
munéto que tu me deu...” (p. 328). Mariazinha canta uma música que também é identificada
por José Ramos Tinhorão em seu estudo, tal como aconteceu com relação à “dança do
Quizomba” de Peleu. Ela canta:

“O dalo, quanto canta, é dia,
é dia,
Malia,
É dia,
Malia...” (p. 329)

Segundo Tinhorão, esta música, que Mariazinha ouve tocar no rádio da vizinha,
dona Elvira, é uma marcha intitulada “O Cantar do Galo”, de Benedito Lacerda e Darci de
Oliveira, gravada pelo cantor Almirante e uma das cantadas no carnaval de 1938 em todo o
Brasil:
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“O galo quando canta é dia,
É dia, Maria,
É dia...
Mas quando canta fora de hora
É moça roubada
Que vai dando o fora...”240

Um dos aspectos fundamentais da “estrada perdida” de Vergara é a representação
a partir do ponto de vista da interioridade das personagens, explorada de forma intensa
neste romance, confundindo-se muitas vezes presente e passado, mundo interior e exterior e
até mesmo as vozes narrativas. Há inúmeros exemplos disso em todo o livro.
Só de Luís, o protagonista, há uma enormidade de passagens desse tipo. Entre as
páginas 138 e 142, onde temos a experiência sexual do menino Luís com a negra Umbelina
(“que que a Umbelina queria? Parecia que queria comer, aniquilar o Luís... Babusou a cara
de Luís. Nojenta!” – p. 140), há um longo trecho em que se misturam uma série de
impressões interiores suas, ligadas ao convívio cotidiano com Lígia, Roberto, primo
Rodrigues, seu Nunes, Peleu, Marciano, etc., tudo contraposto ao verdadeiro pavor em que
se constituiu o “ataque” de Umbelina. O mesmo ocorre nas seguintes páginas: 230-231,
236-238 e 343-345, em que as lembranças de Luís, especialmente de Lígia, por quem se
apaixonara quando criança, misturam-se ao seu presente e ao mundo exterior.
Entre as páginas 387 e 398 é que temos realmente uma longa representação do
ponto de vista da interioridade de Luís, trechos em que efetivamente temos fluxo de
consciência, misturando-se passado e presente, mundo exterior e exterior, a situação social
de Luís, a guerra, Mariazinha confundindo-se com Lígia, o lubuno cego, o
“otomovelzinho” de Mariazinha, o dinheiro da loteria ganho por Etelvina, dois relógios
parecendo a ele dois africanos selvagens, as estrelas do céu vistas como moedas de ouro,
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como a fortuna que Luís jogou fora, enfim, uma justaposição de elementos, momentos e
pessoas importantes de sua vida que perpassam sua interioridade e que compõem sua
existência. Neste longo trecho estão presentes praticamente todas as características da
“estrada perdida”, e só não o reproduzimos aqui devido a sua enorme extensão. Só para
citar um exemplo de tudo isso, o interessante é que nos devaneios de Luís é Mariazinha que
corre pelo mato com seu automovelzinho, tal qual o lubuno cego, em direção à pedreira.
Ela é avisada do perigo por Lígia. E quando Luís acorda de seus delírios, tudo o que vê é
Etelvina, a empregada, com quem acabara de transar após a mal-sucedida tentativa de
roubar o dinheiro que estava embaixo da cama, o extremo da humilhação e do fracasso de
Luís. E Etelvina ainda pergunta se Luís vai voltar no dia seguinte, ela, com sua “saia cor de
saco, seios moles aparecendo no decote frouxo, trescalando catinga, sorrindo o sorriso de
poucos e esverdeados dentes” (p. 398).
Entre as páginas 322 e 325, a angústia interior de Luís é apresentada de uma forma
muito interessante. De carona no automóvel de Roberto, seu primo, ele sente o peso de todo
o seu fracasso. Intercalado com os diálogos, repetidamente, diversas vezes, temos o ponto
de vista de Luís olhando pela janela do carro, o que dá ritmo à cena e intensifica a sensação
de angústia da personagem.
Vejamos um pequeno trecho, só para exemplificar:
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TINHORÃO, José Ramos, Op. Cit., p. 308-309.
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“Roberto ri:
- Estás vendo que embalada rápida? Se ponho o pé
no fundo assim na descida, somos capazes de levantar
vôo...V-8 é uma coisa muito séria...
Na janela aberta do auto veloz, a paisagem passa
rápida. Árvores, árvores, casas, casas, guri na porta da
casa, mulher gorda caminhando de chinelos, árvores,
casas, árvores, casas, auto vindo em sentido contrário.
Roberto torna:
- No tempo que tinhas auto não havia V-8, não?
Casas, casas, esquina, guarda dando passagem com
o braço estendido, bonde, casas, casas, namorados na
porta, arvorezinhas, arvorezinhas, auto em sentido
contrário. Luis responde:
- Havia o primeiro tipo. Muito feio. Não tinha a
velocidade deste.
Roberto ri:
- Foste trouxa, hein, Luís?
Casarão maior, casas menores, arvorezinhas,
bonde, auto em sentido contrário, trilhos paralelos e
cintilantes indo, indo, outro guarda mandando parar.
(...) – Estás vendo que embalada?” (p. 322-323)

O retrato da interioridade de Mariazinha também não deixa de ser interessante,
especialmente por representar o ponto de vista de uma criança. É o que acontece no
seguinte trecho, em que o leitor adentra os pensamentos da menina (o trecho, em 1ª pessoa,
está disposto entre outros dois narrados em 3ª pessoa. O narrador em 3ª também aparece, no
entanto, no trecho a seguir):
“O auto quase pegou a galinha. O auto. O
automovelzinho. Papai disse que vai dar. E com
buzina. Com buzina que faz pii-pii. Mas papai só vai
dar quando tiver ‘dim’. (A ruga leve e vaga vinca, um
pouco mais, a testa claríssima, rente ao ouro da franja)
Por que o papai não tem ‘dim’ pra dar o
automovelzinho? Ele sempre traz, de vez em quando,
uma porção de ‘dim’, uma porção de pedaço de papel
de ‘dim’. E mamãe dá o ‘dim’ pro homem da carne,
pro homem do pão. Por que o homem do pão e o
homem da carne ganham o ‘dim’ do papai? Por que
que o pai não dá o automovelzinho à Mariazinha com
o ‘dim’ que a mamãe dá pro homem da carne e pro
homem do pão? Mariazinha vai dizer pro papai. É!
Mariazinha vai dizer, agora mesmo.” (p. 330)
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Outras duas personagens cuja interioridade é retratada de forma intensa e marcante
são Peleu e Marciano. Há diversos trechos em que passado e presente, mundo exterior e
interior se justapõem, seja em 1ª e/ou 3ª pessoas, muitas vezes confundindo-se as vozes
narrativas. Uma passagem em especial é muito importante, entre as páginas 376 e 386, em
que temos três situações apresentadas ao mesmo tempo, alternadamente, muitas vezes
confundindo-se: (1) Marciano, agonizando, doente, num quarto, e suas angústias interiores;
(2) Peleu e as lembranças de sua “estrada perdida”, desde a Bahia até Porto Alegre; (3) e o
namoro de Elmira, filha de Marica, com o noivo. O entrelaçar destas três situações é bem
representativo do estilo de Telmo Vergara, a partir da justaposição de elementos do mundo
exterior e interior.
O retrato da interioridade de Marciano e Peleu (assim como de praticamente todas
as personagens com as quais isso acontece241) está geralmente associado à repetição de
temas, passagens e palavras representativos de sua vida, seja do passado ou do presente, o
que contribui de maneira significativa para a composição da idéia de “estrada perdida”. No
trecho a seguir, em que Marciano sofre um acidente no trabalho, o mundo exterior se
mistura à sua interioridade, e ele se vê como um famoso jóquei, sonho perdido e não
concretizado:
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É o esfregar de mãos de Seu Nunes; os termos “cagarolas” e cadelíssima”, utilizados pelo primo
Rodrigues; as lembranças que Luís tem de Lígia; o fracasso de Marciano como jóquei; a trajetória de vida de
Peleu, etc. Cada uma dessas situações é intensamente repetida ao longo da narrativa, possuindo inclusive um
léxico característico que volta e meia reaparece na história, compondo a “estrada perdida” e a interioridade
das personagens.
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“Se quisesse, Marciano era jóquei. Ora se era! Com
os seus cinqüenta e três quilos, com todas aquelas
vitórias na cancha reta, na cancha reta do Passo da
Cavalhada. O homem quis leva-lo pro Rio de Janeiro.
Pagou-lhe a passagem de terceira. Marciano, quando o
vapor apitou, saltou, fugiu rumo à mulata furada, à
mulata bonita, de corpo cheio e morno...Muito burro,
mulato besta...As corridas do Passo da Cavalhada (...)
Os cascos dos dois cavalos, batendo na terra dura.
Tarará-tarará-tarará-tarará...E os gritos do povaréu...
(...)
Marciano pára, segurando-se à janela sem vidro.
Olha, olha a paisagem verde, a planície interminável,
com as torres quase imperceptíveis da Igreja de
Viamão, apontando por sobre o verde escuro dos
matos, o rio coleando sempre por entre recortes
esfumados de morros.
Os olhos raiados de sangue demoram-se na planície
interminável, que comporta todos os matizes do verde,
que se alonga, faz a reentrância leve do vale, se alonga,
se alonga, sempre verde, pontilhada das manchas de
casas, dos quadrados de terra vermelha, dos quadrados
dourados das roças de milho.
(...)
A planície, alongando-se, estendendo-se, é...é...é o
prado imenso! As manchas brancas das casas são
cavalos tordilhos, correndo, correndo no prado verde,
no prado sem fim...Aquela casa mais adiante é o
tordilho que vai na frente de todos, o tordilho
inatingível, velocíssimo, o tordilho que é montado pelo
grande, pelo incomparável jóquei Marciano...
A mão mulata, a mão calosa e trêmula abandona o
apoio da ampla janela sem vidros. Os passos lentos, os
passos vagamente gingantes aproximam Marciano da
paisagem amável. Os olhos raiados de sangue fitam,
fitam o imenso, o interminável prado verde, onde os
tordilhos correm, correm, imóveis de tão distantes.
Os passos vagarosos e levemente gingantes
aproximam Marciano, ainda mais, do prado
interminável. Os passos vagarosos e levemente
gingantes pisam o vazio, pisam o nada.
A terra dura do chão do Sanatório recebe o corpo
frágil do jóquei Marciano, que se desprendeu da
estrela-do-mar colossal e inerte.” (p. 340-341)

A quarta parte do livro, já em 1938, é marcada pelas lembranças das personagens
que sobreviveram com relação ao passado, seja de suas vidas ou da cidade. É aí que temos
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com mais força o entrelaçamento do retrato cotidiano, do retrato psicológico e da
modernização urbana. Luis, personagem principal do livro, já adulto, fracassou na vida.
Herdou muito dinheiro do avô e gastou tudo. Ficou quase na miséria. Conseguiu um
emprego de 4º escriturário do Tesouro. Seu salário era ridículo se comparado ao do primo
Roberto, advogado rico e bem sucedido. As lembranças de sua infância, de seu amor por
Ligia, enfim, de sua “estrada perdida”, passam a fazer parte de seu angustiante cotidiano e
misturam-se às próprias mudanças da cidade.
Luis casou com Mira, uma moça pobre, com quem teve uma filha, Mariazinha. Ela
quer um automóvel de brinquedo (“Papai eu télo esse otomovelzinho pá mim andá!” – p.
267). Luis, que já teve diversos automóveis de verdade, luxuosos, não tem dinheiro sequer
para comprar o “otomovelzinho” para a filha. Luis sente-se um fracassado.
Vergara associa este fracasso à impossibilidade de Luis em desfrutar dos
progressos materiais do mundo urbano, compondo seu retrato psicológico:
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“Luis estragou a sua vida, não soube caminhar pela
estrada perdida, pela maldita estrada perdida... Olha! A
primeira sessão daquele cinema terminou. Quanta
gente, saindo...Muitos estão se dirigindo para os autos,
enfileirados rente o passeio da praça. O zelador está
abrindo a porta do vastíssimo, do lustrosíssimo
Oldsmobile...O senhor alto e gordo e a senhora
bonitaça entraram. O homem alto e gordo deu o níquel
ao zelador, que fez uma curvatura rápida e embolsou o
níquel no gesto hábil...
O Oldsmobile se foi silencioso (...). E o
Studebacker? E o Buick? E o Auburn de quase trinta
contos? ‘Papai, eu télo esse otomovelzinho pá mim
andá!’ Que barulho de autos saindo, afastando-se da
praça, cortando a multidão, buzinando no concerto
estridente e variado... Quanta gente foi ao cinema de
auto...E os autos se afastam, rebrilhando, cheios de
gente feliz, de gente sem problemas que foi ao
cinema...Senhor! Senhor! Luis vai virar as costas para
o lado do cinema, vai olhar o outro extremo da praça.
O bonde passou, lá, veloz, entre os dois plátanos
grossos, iluminados pela luz baça do foco branco.
Daqui a pouco, Luis deverá pegar o bonde, se tocar
para o arrabalde, rumo à casinha de aluguel (...)” (p.
266)

O agito do mundo urbano oprime Luis, que se sente perdido em meio a uma
verdadeira “tempestade”, tempestade exterior e interior:
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“A passos largos, Luis enveredou pela rua menos
movimentada, afastou-se da tempestade, da intensa, da
inaudita tempestade, cujos relâmpagos teimosos
continuam a brilhar nos inúmeros letreiros acesos, nas
janelas iluminadas dos arranha-céus, nas portas abertas
dos cafés e dos cinemas, nas vitrinas iluminadas, nas
lâmpadas que cercam os cartazes dos cinemas, nos
focos brancos dos combustores da praça, nas sinaleiras
pálidas dos automóveis. A passos largos, Luis
enveredou pela rua menos movimentada, afastou-se da
tempestade, da intensa, da inaudita tempestade, cujos
relâmpagos teimosos explodem em sons rascantes, em
sons estrídulos, em sons agressivos e agudos, em
klaxons estridentes, em apitos grossos de bondes, em
campainhas tilintantes, em guinchos de trilhos, em
vozes, em gritos, em pregões, em zum-zuns, em tuctucs distantes de embarcações cortando o rio próximo,
em silvos perdidos de trens forasteiros.
A passos largos, Luis foge da tempestade” (p. 267268).

A iminência de início da 2ª Guerra é relacionada à própria vida fracassada de Luis.
Afinal, o que seria a guerra da Europa perto da “guerra interior” de um homem:

“Sim, sim, lá na Europa os homens estão com
vontade de se destruir uns aos outros. Guerra! Guerra!
Bombas! Petardos! Gazes! Horrível, na verdade.
Porém, muito mais horrível é um homem chegar aos
trinta e dois anos e verificar que destruiu a própria
vida, lentamente, fez a guerra a si próprio, jogou sobre
si mesmo bombas e mais bombas, destruiu-se, ficou
igualzinho a uma cidade arrasada... Isso sim é que é
horrível! A guerra não é nada, comparada a um
homem que se destruiu a si próprio...Um homem que
não soube andar pela sua estrada, um homem que não
soube andar pela estrada perdida, como vovô Ferreira
chamava a vida...” (p. 264-265)
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Já em 1938, o negro Peleu lamenta as agruras da “estrada perdida”. Telmo Vergara
parece dar “luz” ao aspecto humano de suas personagens, embora a morte seja um apagar
da luz da vida:

“Mister Charles, louro, alto, de óculos, morreu na
estranja distante...Mister Charles morreu, Tomasia,
doutor Ferreira, dona Ritoca, doutor Rodrigues, dona
Sinhá, Umbelina, os tres filhos do Marciano – todos
morreram...Pulmão, coração, gripe espanhola, água de
poço velho, mosquiteiro queimado, caimbra de sangue
– tudo foi levando os homens, as mulheres, os
meninos, as meninas, os brancos e os negros, para a
terra desconhecida, de onde não se volta mais...A
morte leva a gente, acaba com a gente, apaga a gente,
como...como...como a lamparina do Senhor do BomFim, quando Marica esquece de renovar o azeite...A
gente se apaga como a lamparina...Mas não devia ser
assim! Está errado! Pelo menos, as pessoas boas não
deviam morrer...” (p. 381)

Para Luis, a nova Igreja de Santo Antônio do Partenon, enorme, colossal, indício
do progresso urbano de Porto Alegre, é muito diferente da igrejinha de sua infância, em
cujos arredores brincava com Ligia e Roberto. A paisagem está mudada. Os cabelos de
Mariazinha são bem diferentes dos cabelos de Ligia. Essa nova paisagem, interior e
exterior, em que se misturam aspectos pessoais e existenciais às alterações advindas da
modernização urbana, impede que Luis rememore com perfeição os traços de sua “estrada
perdida”. Temos aí a perfeita combinação entre a modernização urbana e o retrato
psicológico:
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“Como está diferente, a igreja, como é diferente da
igreja daquele tempo! A igrejinha branca e pequena,
com a cruzinha de ferro no topo – desapareceu. Floriu
na igreja imponente, floriu na igreja colossal, cuja
torre quadrada e alta, se ergue, majestosa, cheia de
orgulho. É outra, a igreja!... E a igrejinha branca, de
cruzinha no topo? E... e... – mas que nitidez, meu
Deus! – e Luis correndo atrás de Roberto, e Ligia,
inatingível, agilíssima, fugindo de Luis!... E, depois, o
cansaço, o descanso nos degraus de laje da igreja, com
a paisagem esfumaçada da cidade distante, com as
torres erguidas da Igreja das Dores, com o rio
serpenteando por entre o recorte verde das ilhas
fronteiras... Ligia. Os cabelos longos e negros de
Ligia, os cabelos bem diferentes dos cabelos louros de
Mariazinha... Os grandes olhos negros de Ligia... O
riso de Ligia...Mas...mas, como era o rosto de Ligia,
com todos os detalhes? Moreno era. Mas como era, no
todo? Como era? Será possível que Luis não se lembre
do rosto de Ligia? Como era o rosto de Ligia?” (p.
289)

O livro termina com o casamento de Peleu, na Igreja de Santo Antônio do
Partenon. Há muito tempo amigado com Siá Marica, eles resolvem se casar, para que ela
não tenha problemas financeiros no caso de morte do “macaco velho”. Peleu fica confuso.
Casar, com mais de noventa anos? O que pensaria a Tomasia, a falecida, lá do céu? A
confusão interior de Peleu mistura-se ao cotidiano da “urbs”. Peleu se sente sufocado pela
angústia interior e pelos ruídos da cidade. Mais uma vez confundem-se retrato do cotidiano,
retrato psicológico e modernização urbana:
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“Os olhos embaciados de Peleu, os olhos velhos e
sem vida, fitam o azul da manhã quente e clara,
aparecendo, limpo, numa faixa estreita, por entre o
cimo dos arranha-céus...
(...)
- Sinhô do Bom-Fim!
Esse zum-zum, esse vozerio, essas campainhas,
esses guinchos, esses klaxons esganiçados, esse rumor
de multidão caminhando apressada... Como a cidade
mudou! Essa gente, acotovelando, roçando, quase
derrubando, quase pisoteando Peleu – essa gente é
hostil... Essa gente na verdade quer matar o negro
velho, quer aniquilá-lo! Esse zum-zum tinindo nos
ouvidos do negro velho, esse rumor de campainhas, de
guinchos, de metais se partindo, de klaxons
esganiçados, de vozes desencontradas, de tacões de
sapatos, de tantos, de incontáveis tacões de sapatos, esse barulho vai arrebentar a cabeça do negro velho...
Essas casas tão compridas, tão altas, essas casas duras
e rijas vão cair, vão soterrar, vão sepultar o negro
velho...
- Sinhô do Bom-Fim!
(...)
- Como a cidade mudou!” (p. 356-357)

Telmo Vergara descreve as lágrimas de Peleu para retratar seu estado interior,
misturadas elas ao “zum-zum” urbano:
“Depois que a risada grossa cessa, as lágrimas
tornam aos olhos embaciados de Peleu. As lágrimas
não deixam Peleu ver o movimento da avenida
bulhenta, os bondes que descem velozes, que sobem
velozes, os autos que passam rápidos e lustrosos.
As lágrimas fáceis fluem, fluem sempre, cortando a
cara enrugada e retinta de Peleu, em cujos ouvidos
chegam o zum-zum indistinto, o apito grosso dos
bondes, o guincho fininho de curvas de trilhos, os
pedaços de frases desencontradas, o rumor de tacões,
de inúmeros tacões de incontáveis sapatos, o tilintar
estridulo de campainhas renitentes, o sirenar afastado e
angustiante de uma assistência velocíssima.” (p. 361362)
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Na saída casamento de Peleu, Luis desce as escadarias da Igreja de Santo Antônio
do Partenon, abraçado a Mira e Mariazinha, e vislumbra a paisagem do alto do morro, que
também é sua paisagem interior, de sua estrada perdida. Telmo Vergara parece “pintar” esta
paisagem, através de uma descrição quase fotográfica, destacando a incidência de luz sobre
os motivos retratados:
“Luis olha a paisagem incendiada de luz. Olha a
cidade distante, lá em baixo, com claros-escuros nos
relevos das casas, com reflexos nas janelas faiscantes,
a cidade eriçada de chaminés de fabricas e de vultos de
arranha-céus, a cidade erguendo as eternas torres da
Igreja das Dores, a cidade embaciada de distancia, a
cidade avançando rio dentro na península tímida, a
cidade abraçada pela faixa azul-claro dos rios, dos rios
que confluem, formam o rio único e grosso, o rio que
ziguezagueia, que serpenteia, que desliza reto e firme,
que se imiscui entre os recortes verdes das ilhas.
(...)Luis, Roberto e Ligia. (...)aqui neste mesmo
lugar. (...)Ligia. Ligia correndo, os cabelos esvoaçando
soltos ao vento... Naquele dia, sentados aqui neste
lugar, eles olhavam a cidade distante, a cidade bem
menor, a cidade sem arranha-céus, mas com as
mesmas torres da Igreja das Dores, com o mesmo sol
intenso, com o mesmo rio faiscando ao sol.” (p. 415416)

Luis rememora tudo isso e chega à conclusão de que “o trecho inicial da estrada
perdida é que é lamentado... Já o meio é asqueroso, é execrável (...)” (p. 416). Só lhe resta a
companhia de Mira e Mariazinha, enquanto vislumbra a paisagem interior e exterior de sua
“estrada perdida” e da Porto Alegre que não existe mais, descendo os degraus da Igreja de
Santo Antônio do Partenon e avançando “na direção da cidade afastada, na direção do rio
faiscante” (p. 417).
Nesta paisagem vista por Luis das escadarias da igreja temos uma espécie de
síntese das características da obra de Telmo Vergara que analisamos neste trabalho,
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relacionadas à idéia de “estrada perdida” e à confluência entre modernização urbana, retrato
psicológico e retrato cotidiano, entremeados de uma terna, mas amarga, nostalgia, repleta
de lirismo, com que o autor descreve suas personagens e situações e afirma seu estilo como
escritor.
Como vimos, neste romance aparecem de forma explícita as idéias centrais a partir
das quais procuramos analisar a obra literária de Telmo Vergara, destacando diferentes
níveis de análise e particularidades essenciais daquilo que denominamos, não por acaso,
“estrada perdida”. Mesmo nos contos dos livros analisados anteriormente, essas idéias por
vezes já apareciam de forma objetiva e também explícita, mas é neste romance que temos
uma espécie de síntese dessa visão de mundo do autor que acaba por delinear sua obra
literária a partir dos diferentes níveis possíveis de análise de nossa idéia-metáfora. É aí –
nesse conjunto de características - que nos parece estar a singularidade de Vergara como
escritor e sua importância para a história da literatura brasileira.
Embora nossa jornada já esteja praticamente terminada, ainda faremos a seguir
uma rápida visita às “estradas” de alguns “parentes” de Telmo Vergara, procurando
encontrar semelhanças e diferenças entre suas obras.
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7 - Percorrendo Outras Estradas: Alguns “Parentes” de Telmo Vergara na
Literatura Brasileira de Sua Geração

Já foi dito neste trabalho que a literatura de Telmo Vergara é bastante singular, o
que torna extremamente difícil classificá-lo a partir de rótulos literários, escolas, estilos,
etc. ou enquadra-lo histórica e teoricamente em algum lugar pré-estabelecido da trajetória
da literatura brasileira. Nosso objetivo, portanto, de tentar encontrar um lugar para ele nessa
história, vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ou seja: não tentamos aqui
partir de um conceito ou rótulo consagrado e então classifica-lo como tal, mas a idéia foi ter
como ponto de partida suas próprias características como escritor para, então, tentar mostrar
sua singularidade, o que de certa forma explica seu apagamento da história da literatura
nacional.
Procuramos fazer isso a partir da idéia-metáfora da “estrada perdida”, que reúne
em si um conjunto de particularidades de sua obra. Um aspecto importante que está
presente neste rol de características é o fato de que Telmo Vergara não se enquadra nem no
rótulo de “literatura social” e nem no de “literatura intimista”, embora tanto o social como o
intimismo sejam parte fundamental de seu retrato literário. Como já dissemos
anteriormente, Vergara aborda o social, mas sempre em função do existencial. É por isso
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que o mais importante em Estrada Perdida, por exemplo, não é a epidemia de Gripe
Espanhola nem as duas grandes guerras mundiais, mas os efeitos destes grandes fatos
sociais na vida das pessoas, vistos freqüentemente a partir de sua interioridade e
subjetividade individual. Isso quer dizer que o social está presente, mas não como foco
principal. O mesmo acontece em seus contos: as classes sociais estão lá, os conflitos de
classes, os ricos e os pobres, mas o existencial e a interioridade das pessoas sempre estão
em primeiro plano. É justamente aí que está a contribuição literária de Telmo Vergara e a
sua singularidade. Enquanto o “romance de 30 típico”, para usar termo de Fernando Gil,
trata dos “grandes temas” e esquece dos aspectos humanos, existenciais, interiores e do
cotidiano das pessoas, Vergara faz exatamente o contrário, trabalha com o existencial, com
a interioridade, sem deixar de retratar a sociedade, trata dos momentos aparentemente
fugidios, pequenos, mas que moldam e ao mesmo tempo são reflexo dos grandes temas
sociais. E tudo isso ele o faz através do conjunto de características que, reunidas,
denominamos “estrada perdida”, que nos parecem bastante úteis para definir suas
singularidades como autor.
Já vimos que Telmo Vergara não pratica a literatura do “romance de 30 típico”,
além, é claro, de ter como forma privilegiada o conto, e não o romance. Mas quem seriam
os seus “parentes” dentro da literatura brasileira de então? A seguir, pretendemos percorrer
rapidamente algumas “outras estradas”, que talvez tenham alguns pontos semelhantes aos
de Vergara, mas que, no conjunto, são diferentes de sua “estrada perdida”. É óbvio que não
temos o objetivo de analisar com profundidade e esgotar o estudo destas “estradas” de
outros autores, e sequer tratar de todos os escritores daquela geração que poderiam ter algo
de semelhante com Telmo Vergara. Isso seria tarefa ingrata e para diversos volumes, o que
não é o nosso caso. Apenas a título especulativo, o que pretendemos é destacar alguns
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poucos pontos de aproximação e distanciamento de alguns importantes escritores (não
todos) com relação à obra de Telmo Vergara, justamente para mostrar que ela realmente
parece ser singular e que esse conjunto de características da “estrada perdida” não encontra
paralelo com outros autores da época, pelo menos com os nomes de que pretendemos tratar
e de outros dos quais temos notícia.
Mas quem seriam os possíveis “parentes” de Telmo Vergara em sua geração? Se
aceitarmos o fato de que ele poderia ser enquadrado no conceito de “romance da
urbanização” (embora sua forma privilegiada seja o conto, lembrando dos romances
Estrada Perdida e A Lua Nos Espera Sempre e da novela Figueira Velha), especialmente
pelo fato de sua obra se situar numa espécie de transição entre o rural e o urbano, não ter
como centro o social, sendo que às vezes se prende no cotidiano e na interioridade das
personagens, com um certo esvaziamento da narrativa, e ser produzida fora do eixo central
da produção econômica do País (Rio-São Paulo), poderíamos considerar como seus
“parentes” os autores analisados por Fernando Gil em sua tese: Dyonélio Machado, Cyro
dos Anjos e Graciliano Ramos. Falemos rapidamente de cada um deles e vejamos algumas
semelhanças e diferenças com relação a Telmo Vergara.
Tendo como referências de Dyonélio Machado a coletânea de contos Um Pobre
Homem (1927) e os romances Os Ratos (1935) e O Louco do Cati (1942), podemos
perceber o quanto sua literatura é diferente daquela praticada por Telmo Vergara.
Importante lembrar sempre que a “estrada perdida” deve ser vista como um CONJUNTO
de características. É óbvio que estas características, se vistas separadamente, serão
amplamente utilizadas por escritores como Dyonélio Machado, por exemplo. É claro que
em Os Ratos temos, por exemplo, uma forte penetração na interioridade da personagem
principal, o que lembra Vergara. No entanto, parece-nos que o enfoque social é muito mais
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forte do que na obra de Telmo Vergara. Neste, entretanto, o descentramento da voz
narrativa (alternância entre 1ª e 3ª pessoas, por exemplo, confundindo-se às vezes) e a
irrupção do inusitado para retratar a interioridade das personagens aparecem com muito
mais freqüência. Em Telmo Vergara também é bem mais forte o esvaziamento da narrativa
em prol dos fatos cotidianos, o que em Dyonélio não ocorre com tanta intensidade, talvez
pela presença mais intensa dos aspectos sociais, ao menos em Os Ratos. O inusitado e/ou
absurdo já é bem mais forte nos contos de Um Pobre Homem e em O Louco do Cati, mas
nem sempre acompanhado de um retrato tão intenso da interioridade das personagens, do
descentramento da voz narrativa ou do retrato do cotidiano. As narrativas “sem final”, com
o cotidiano pura e simplesmente seguindo seu curso, também não são características de
Dyonélio. Vejamos alguns contos de Um Pobre Homem: em “Ronda de Gotas”, temos o
ponto de vista inusitado, mas sem a presença da interioridade tão forte como em Telmo
Vergara e sem descentramento da voz narrativa. Além disso, há desfecho no conto. O
mesmo acontece em “Um Caso de Bonecas” e “Nitucha”, narrados em 1ª pessoa. Em “O
Sr. Ferreira”, o retrato social é mais forte do que o retrato interior e existencial. Em “Um
Pobre Homem” e “Melancolia” temos o contraponto entre o rural e o urbano, mas neste
último isso não é feito de forma tão intensa quanto em Vergara e nem tão marcado pelo
retrato da interioridade das personagens. Quanto a O Louco do Cati, embora estejam
presentes o retrato psicológico e a irrupção do inusitado, além de indícios de modernização
urbana, essas características aparecem bem menos do que em Vergara. O retrato sob o
ponto de vista da interioridade da personagem principal só aparece de forma intensa na
parte final do livro, e não ao longo de toda a narrativa, como geralmente ocorre com
Vergara. Também em Os Ratos vemos a intensificação do retrato interior (tal como Telmo
Vergara faz) em algumas passagens do livro, mas não de forma tão intensa em todo o texto
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como no autor de Estrada Perdida. A repetição de cenas, palavras e ações, para demarcar a
“estrada perdida” das personagens, também é um artifício pouco utilizado por Dyonélio, se
comparado com Vergara.
Enfim, podemos afirmar que embora existam pontos de aproximação entre os dois
escritores, ambos são bem diferentes quanto ao tratamento literário de seus temas e
personagens. De um modo geral, podemos dizer que o social é mais forte em Dyonélio e a
interioridade, o descentramento da narrativa e o cotidiano (além do esvaziamento de
enredo) são mais intensos em Vergara, embora ambos trabalhem com o social e o retrato
psicológico.
Comparando Telmo Vergara com Cyro dos Anjos, a partir dos romances O
Amanuense Belmiro (1937) e Abdias (1945), podemos perceber algumas semelhanças e
diferenças. Em ambos os livros parece haver um certo esvaziamento da narrativa, a partir
da valorização do cotidiano, mas sem aquela relação com a notação psicológica tão forte
como ocorre com Telmo Vergara. A nostalgia do passado (as lembranças de Belmiro e
Abdias) está presente, além de um certo desencanto com a existência presente, o que
lembra a idéia da vida como “estrada perdida”. Mas há um ponto em que se nota uma nítida
diferença entre os dois autores: o caráter auto-reflexivo da obra de Cyro dos Anjos, com a
narração em 1ª pessoa, quase que uma espécie de “diário” em que as personagens principais
despejam suas angústias, reflexões e impressões sobre a vida e o mundo, o que conduz a
narrativa, o que acaba sendo seu fio condutor; isso não aparece em Telmo Vergara, cujos
procedimentos narrativos são bem diferentes. A ausência de notação psicológica tão forte e
a estrutura em forma de diário também são apontadas por Alfredo Bosi como características
da obra de Cyro dos Anjos, o que o diferencia de Telmo Vergara:
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“O diário é a estrutura latente deste tipo de
narração. E o enredo tende a perder os contornos, as
divisões nítidas, e a diluir-se no fluxo de memória, que
vai evocando os acontecimentos. Para configurar essa
realidade (...) Cyro dos Anjos não privilegiou o
monólogo interior: preferiu trabalhar com os recursos
tradicionais do diálogo, do relato irônico, da análise
sentimental.”242

Com relação a Graciliano Ramos, se pensarmos em São Bernardo (1934) e
Angústia (1937), também é possível fazer algumas aproximações. Angústia certamente se
aproxima mais da literatura de Telmo Vergara, especialmente pelo intenso retrato da
interioridade do protagonista (Luís da Silva), pela idéia de irrupção do inusitado/absurdo
(como acontece quando Luís imagina Marina serrada viva, com as partes cortadas, a parte
inferior como um rabo de lagartixa243), pela repetição de idéias e termos para acentuar o
retrato psicológico (por exemplo, “chi, chi, chi”, “chap, chap, chap”244) e pelo contraste
entre o passado rural e o presente em processo de urbanização. A própria idéia de “estrada
perdida” de certa forma está presente, uma certa nostalgia do passado, uma fragmentação
da narrativa em prol da interioridade de Luís da Silva, justapondo-se passado e presente. É
como afirma Marilene Felinto:
“Acontece que tecnicamente Angústia é o livro
mais complexo de Graciliano. E é com tanta maestria
que nele o autor compõe um mundo de fantasias que se
mescla ao mundo de realidades, que Angústia fica
sendo um dos livros fundamentais de sua obra. Nesse
romance (...) Graciliano serve-se da imaginação
criativa para fazer uma coisa que ele mesmo chama de
misturar coisas atuais a coisas antigas, num jogo para
se recuperar não se sabe bem o que; para reorganizar
um mundo a partir de seu início – a infância – e fechalo num círculo que justifique e explique a sua
existência de homem adulto.
(...)
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Em Angústia o mundo e as pessoas são uma espécie
de realidade fantasmal. A narrativa não flui, constróise aos poucos, em fragmentos, num ritmo de vai e vem
entre a realidade presente, a constante evocação do
passado, a fuga para o devaneio e a deformação
expressionista.”245

Apesar dessas semelhanças, assim como acontece com Cyro dos Anjos, a narração
em 1ª pessoa, em tom confessional e auto-reflexivo, quase um “diário”, no caso de
Graciliano reforçando bastante o ponto de vista da interioridade de Luís (mais do que em
Vergara), acaba por diferenciá-lo definitivamente de Telmo Vergara. Além disso, retrato do
cotidiano e o descentramento da voz narrativa são muito mais fortes em Vergara, em que
uma realidade objetiva dos conflitos sociais também está mais presente, não tão filtrada,
digamos assim, pela interioridade como na obra de Graciliano Ramos. Em São Bernardo,
embora o social esteja presente de forma mais intensa (neste caso, ao contrário de Angústia,
mais presente do que na obra de Telmo Vergara, o que já se constitui numa diferença
importante), novamente o tom confessional e auto-reflexivo da narração em 1ª pessoa, além
do fato de não se fixar tanto nos momentos fugidios do cotidiano, revela uma profunda
diferença entre os dois autores. Portanto, assim como em Cyro dos Anjos, a modalidade de
narração em 1ª pessoa nos parece decisiva para diferenciar Graciliano Ramos de Telmo
Vergara, visto que não se refere apenas à voz narrativa, mas interfere no conjunto da obra –
em Angústia, por exemplo, acaba por reforçar o retrato interior do protagonista, com uma
infinidade de monólogos interiores, muito mais intensos do que em Telmo Vergara.
Ainda gostaríamos de falar rapidamente de Reynaldo Moura e Erico Verissimo,
que também poderiam ser considerados, em parte, “parentes” de Telmo Vergara, não
apenas por fazerem parte da mesma geração de escritores, mas também por possuírem
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algumas características em comum. Reynaldo Moura pelo fato de ser freqüentemente
enquadrado na linha “intimista”, da qual Vergara, de certa maneira, por alguns aspectos de
sua obra, poderia fazer parte; e Erico por ser um dos grandes nomes da literatura gaúcha e
brasileira da primeira grande geração de escritores que trabalhou com a temática “urbana”,
onde também, em parte, poderíamos enquadrar o autor de Estrada Perdida.
Quanto a Erico Verissimo, parece-nos que, de um modo geral, ele se afasta
bastante da literatura de Telmo Vergara porque realmente seu enfoque é mais social e
menos introspectivo, excetuando-se Noite (1954), em que o retrato psicológico é bastante
forte, aparecendo inclusive aquilo que denominamos irrupção do inusitado/absurdo.
Vergara se “equilibra” entre os dois, digamos assim, enquanto Erico está muito mais
voltado para o mundo concreto. Esvaziamento do enredo, descentramento da voz narrativa,
repetição, nostalgia, justaposição/contraste entre mundo exterior e interior, e entre passado
e futuro, valorização dos aspectos existenciais das personagens em detrimento dos aspectos
sociais e irrupção do inusitado/absurdo são características muito mais fortes na obra de
Telmo Vergara. Pontos de aproximação podem ser notados quanto à representação na
literatura dos processos ligados à modernização urbana e o contraste/justaposição entre as
classes sociais – e aí basta lembrar de Caminhos Cruzados (1935), Música ao Longe
(1936), Olhai os Lírios do Campo (1938) e O Resto é Silêncio (1943), por exemplo, em que
essas características aparecem, em maior ou menor nível. Em Erico, portanto, o social é
muito mais forte do que a introspecção, enquanto em Telmo Vergara a interioridade das
personagens é muito mais intensa, mesmo que o retrato da sociedade também apareça em
suas obras. A literatura de Erico é, pois, muito mais próxima daquele modelo do tradicional
“romance de 30”, ou, como diria Fernando Gil, o “romance de 30 típico”.
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Com Reynaldo Moura acontece exatamente o contrário: sua literatura é mais
voltada para a introspecção do que a de Telmo Vergara, aparecendo muito pouco o retrato
da sociedade da época, que no autor de Estrada Perdida é mais forte. Se pensarmos em
Noite de Chuva em Setembro (1939) e Intervalo Passional (1944), por exemplo, isso fica
evidente.
Telmo Vergara, apesar de retratar a interioridade das personagens, tem um pé
fincado na realidade exterior, o que não ocorre com Reynaldo Moura. Neste, há
esvaziamento da narrativa e um aparente trato do cotidiano, mas tudo isso em função do
intenso retrato psicológico das personagens, do ponto de vista de sua interioridade. Em
Telmo Vergara isso também acontece, mas muitas vezes temos apenas o cotidiano, o
mundo exterior, sem uma presença tão forte da interioridade das personagens. O
descentramento da voz narrativa, no entanto, parece-nos mais acentuado em Vergara,
confundindo-se as vozes narrativas, o que não ocorre de maneira tão intensa em Reynaldo
Moura, que inclusive usa o recurso do “itálico” para representar os pensamentos em 1ª
pessoa das personagens – isso em Noite de Chuva em Setembro (p. 22 e 23) e Nevoeiro no
Atlântico (p. 114 e 117)246, por exemplo. Nesse sentido, parece-nos que Telmo Vergara é
mais criativo, variando mais a utilização das técnicas para representar a interioridade das
personagens e tornando o descentramento da voz narrativa mais evidente. A irrupção do
inusitado/absurdo também aparece em Reynaldo Moura, mas sempre com um retrato
psicológico mais intenso, como é o caso das últimas páginas de “Intervalo Passional” (a
morte de Verônica), cuja intensidade lembra um pouco O Louco do Catí, de Dyonélio
Machado.
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Se a idéia da vida como “estrada perdida” é tema recorrente de toda a obra de
Telmo Vergara, em Reynaldo Moura é a morte um dos assuntos mais abordados. A vida
como “estrada perdida” não deixa de aparecer, mas sempre mais voltada para a
interioridade do que em Vergara. Em Intervalo Passional, por exemplo, termos ou frases
do tipo “o tempo que se escoa” (p. 29), “a dimensão fugitiva da vida” (p. 30), “o insensível
tempo” (p. 33), “o relógio roia o tempo” (p. 34), “a vida como ensaio instável” (p. 194)
lembram a idéia de “estrada perdida”. Mas as chances de felicidade parecem ser maiores do
que em Telmo Vergara: em alguns momentos, há chance de sucesso, de não se perder na
estrada. É o caso de Luiza e Lúcio, que imprevista e inesperadamente se encontram e se
amam durante uma “noite de chuva em setembro”. Em Nevoeiro no Atlântico, como afirma
a professora Maria Luiza Remédios, há alguns personagens que “aspiram à reconciliação
com a vida, através da ciência (Walter), da morte no mar azul (Verônica) e da literatura
(Marcelo)”247. Mesmo assim, a efemeridade da vida e a morte são temas recorrentes em sua
obra, o que a aproxima da “estrada perdida” de Vergara. Aliás, o fracasso das personagens
é outro fato em comum entre os dois autores, embora a realização literária seja diferente:
um equilibrando-se mais entre o social e a introspecção, e outro centrando-se mais na
interioridade das personagens. Não seria a Verônica de Intervalo Passional a “ovelhinha”
de Reynaldo Moura? No entanto, ela se liberta através da morte; a morte é vista como
libertação, enquanto Lisa prossegue sua existência, ou seja, não consegue se libertar de suas
angústias. O mais importante, no entanto, a diferença mais fundamental entre os dois
escritores, é que Vergara se equilibra mais entre o social e a introspecção, enquanto o
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enfoque de Reynaldo Moura está muito mais voltado para a interioridade de suas
personagens.
Bom, diversos outros autores da geração de Telmo Vergara poderiam ter sido
citados, mas nosso objetivo foi apenas fazer algumas aproximações, em caráter
especulativo, para saber o que alguns de seus “parentes” mais evidentes têm de semelhante
e diferente. Parece-nos que existem pontos de aproximação, mas a “estrada perdida” de
Telmo Vergara, analisada no conjunto de suas particularidades, constitui-se num estilo
literário bastante singular, realizado concretamente no conto, no romance e na novela por
um escritor que, pelas suas qualidades e justamente por essa singularidade de sua obra
frente a outros importantes expoentes de seu tempo, merece ser trazido à tona e ocupar um
lugar de maior destaque em nossa história literária.
A “estrada perdida” de Telmo Vergara, portanto, deve ser vista de dentro para
fora, sem ser enquadrada em rótulos pré-estabelecidos; a menos que esses rótulos, esses
conceitos, sejam bastante ampliados, abrangendo outras obras cujas características fujam
dos modelos predominantes de uma época, do cânone estabelecido como tal por sabe lá
quem... Sua literatura é singular e diferente dos modelos predominantes de sua época.
Aproxima-se, talvez, do “romance da urbanização”, de Fernando Gil, embora sua forma
predominante seja o conto, e não o romance. Talvez por tudo isso sua obra literária tenha
ficado por tanto tempo esquecida num canto qualquer de uma estrada secundária da
“estrada principal” da literatura brasileira. E também da sua própria “estrada perdida”...
O lugar de Vergara na história da literatura brasileira parece ser realmente, como
veremos a seguir, um “entre-lugar”...
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Introdução deste trabalho nos propusemos a encontrar respostas para quatro
questões fundamentais:

1. Por que Telmo Vergara “desapareceu” de nossa história literária?
2. Quais as suas principais características temáticas e estilísticas como
escritor?
3. Quais as relações que podem ser estabelecidas entre seu “apagamento” e as
características de sua obra?
4. Quais as qualidades literárias que justificariam a retomada e a permanência
dos estudos de sua obra até a atualidade, apesar do seu “apagamento”?

As nossas respostas para as perguntas em pauta estão intimamente relacionadas à
idéia-metáfora da “estrada perdida”, que nos guiou no decorrer de todos os capítulos; às
características estruturantes da obra literária de Telmo Vergara (listamos treze delas no
capítulo 4 , que nos parece serem as mais importantes, as quais procuramos identificar em
vários de seus textos); à biografia do autor; e à conclusão (praticamente uma síntese das
anteriores) de que ele ocupou o que poderíamos chamar de um “entre-lugar” na história da
literatura brasileira.
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Ao tentar responder à questão sobre “qual o lugar de Telmo Vergara em nossa
história literária?”, a conclusão a que chegamos é de que ele não ocupa lugar algum, mas
um “entre-lugar”, fator decisivo para o seu esquecimento, mesmo aqui no Rio Grande do
Sul. Vejamos, a seguir, a linha de raciocínio que explica o porquê desta conclusão.
Em primeiro lugar, é preciso criticar a cultura dos manuais e do cânone. É
extremamente difícil quebrar, romper esta tradição. E, infelizmente, o cânone e os manuais
(ou melhor, aqueles que os estabelecem, que os produzem) parecem sempre valorizar mais
aquilo que é mais facilmente classificável, em períodos, escolas, estilos, etc. Ou então,
quando a classificação e o enquadramento dos autores são praticamente impossíveis e as
intenções mais que evidentes, inventa-se coisas absurdas como a idéia de Pré-Modernismo,
que reúne uma série de escritores totalmente incompatíveis (de Simões Lopes Neto a
Augusto dos Anjos) na mesma “gaveta” para ressaltar o Modernismo paulista. Luís
Augusto Fischer tratou e debateu a questão em diversas oportunidades, entre as quais o
texto “Pré-Modernismo é a Mãe”, publicado originalmente no jornal ABC Domingo, de
Novo Hamburgo (em 1998), e incluído na coletânea de ensaios Para Fazer Diferença
(Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1998, p. 174-176).
Diz ele:
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“O caso é que o termo ‘Pré-Modernismo’ não
presta. Ou melhor: presta, mas para um específico fim
- ressaltar o Modernismo paulista. Sim, é exatamente
assim: o termo Pré-Modernismo foi inventado, ou mais
precisamente, fortalecido, por São Paulo, a partir da
figura totêmica de Mário de Andrade e da USP em
geral. Os paulistas resolveram que seu Modernismo
deveria estar no centro da história da literatura
brasileira, tanto quanto estivera o Romantismo.
(...)
Mas se deram conta de que alguns autores
anteriores a 22 tinham lá algum valor, como (...) Lima
Barreto, Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha e
outros. Então o que fazer com eles?
Então inventaram a categoria Pré-Modernismo,
para enquadrar os autores que, segundo o parecer dos
paulistas, anunciaram os novos tempos, isto é,
anunciaram a chegada dos Messias Mário e Oswald.
Aos anteriores, só restava o papel de joões batistas.”248

Bom... Telmo Vergara não teve a sorte (ou seria azar?) de produzir na época do
Pré-Modernismo. E sua obra definitivamente não é de fácil classificação, considerando os
modelos preponderantes em sua época e que sobrevivem no cânone e nos manuais.
Pode-se começar dizendo que ele está um tanto deslocado das formas literárias
predominantes de seu tempo. Como bem afirma Gilda Neves Bittencourt, ao longo dos
anos 30 (época em que Telmo Vergara publica suas obras de maior repercussão, que
poderíamos estender até os anos 40)

“(...) a preferência pela forma da narrativa curta
entra em declínio com a ascensão do romance,
refletindo, aliás, o que acontecia no âmbito mais geral
da literatura brasileira. Com isso, o conto gaúcho passa
por uma fase intervalar, em que diminuem
significativamente as produções e onde o romance
passa a representar a forma literária por excelência da
representação ficcional.”249
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Diz ainda a autora que:

“(...) não houve, no conto gaúcho, uma ‘fase
modernista’ que coincidisse com o que se fazia na
poesia e no romance, ou que se assemelhasse às
produções similares já praticadas em outros pontos do
país (Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro)
onde já aparecia o conto urbano e intimista. A
verdadeira renovação do conto rio-grandense só vai
ocorrer a partir da década de 60 do século XX, quando
se dá, de fato, a sua atualização em termos de
linguagem e temática. É o momento em que desponta
uma nova geração de escritores e em que se
generalizam traços característicos da ficção
modernista, ampliando os modos de representação
artística, em consonância com o que se fazia nas
demais formas literárias.
A fixação de uma periodização do conto no Rio
Grande do Sul é, assim, bastante problemática, já que
ela se reduz a praticamente duas grandes fases: aquela
essencialmente
regionalista
(...)
e
a
fase
contemporânea, que começa com a década de 60 e
vem até os nossos dias.”250

Ou seja: Telmo Vergara, que publica grande parte de sua obra nos anos 30 e 40, e
que tem no conto a sua forma predominante, localiza-se exatamente nesta “fase intervalar”
de que nos fala Gilda Bittencourt com relação à história do conto gaúcho, quando o
romance, não apenas no Estado, mas em todo o País, era o gênero da “hora”. Antes desse
momento de transição e de predomínio do romance, o conto de cunho regionalista; e
depois, a partir dos anos 60, a fase contemporânea, com a incorporação do mundo urbano e
do intimismo, nas suas mais variadas nuanças.
Nesta fase de transição (neste “entre-lugar”), Vergara equilibra-se entre o retrato
do cotidiano urbano e rural, a interioridade das personagens e a tematização dos processos
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de modernização urbana, além da sociedade de sua época. O fato de aparecer em seus
contos o cotidiano urbano e rural é importante, e inclusive relacionamos isso, no decorrer
do trabalho, ao conceito de “romance da urbanização”, de Fernando Gil. Mas nem aí o
enquadramento é totalmente possível, pois trata-se de contos, e não de romances.
Telmo Vergara está e não está em todos esses “lugares”; ou melhor: ele está
ENTRE todos eles, numa espécie de “corda-bamba”.
Como afirma Gilda Bittencourt, sua obra assumia uma “feição de certo modo
híbrida”251:
“As preocupações de Vergara oscilam entre a linha
intimista e os retratos do mundo exterior, não só em
relação ao espaço em que se movimentam as
personagens e à paisagem, mas também pela fixação
do espaço social, representado pela precária e
incipiente sociedade capitalista sulina, uma vez que
inúmeras histórias retratam as dificuldades materiais
vividas por indivíduos das classes média e baixa da
população da cidade de Porto Alegre, assim como as
injustiças geradas pelas diferenças sociais.”252

A mesma autora, ao analisar a obra de Vergara e de outros escritores gaúchos que
escreveram contos nesta “fase intervalar”, caso de Dyonélio Machado, Erico Verissimo e
Ernani Fornari, ressalta as qualidades e “traços modernizantes” do autor frente a seus pares:
“A preferência pelo gênero e a configuração
literária de seus textos fazem dele um dos importantes
precursores do conto contemporâneo no Rio Grande
do Sul, pois, em sua obra, é possível perceber, bem
mais freqüentemente do que na dos autores anteriores,
traços modernizantes, tanto no trato da linguagem
como na estrutura da narrativa, identificando-o, assim,
com um tipo de prosa que já se praticava em alguns
pontos do país, sob a inspiração reformista gerada pela
Semana de 22.”253
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Ibidem, p. 69.
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293

Concordamos com Gilda Bittencourt nesse ponto, pois a autora apresenta Telmo
Vergara como um dos mais importantes precursores da tal segunda fase da história do conto
gaúcho, que, segundo essa visão classificatória, viria a se materializar definitivamente a
partir dos anos 60. Portanto, apenas esse fato, ao nosso ver, já seria suficiente para
reivindicar a ele um maior espaço na história da literatura gaúcha e brasileira e mais
estudos sobre seus livros e biografia: foi precursor no Rio Grande do Sul e no Brasil de
toda uma vertente literária, que se delineava aos poucos, segundo Gilda Bittencourt, e que
mais tarde viria a ocasionar o aparecimento de toda uma nova e importante geração de
escritores no Estado.
Mas Gilda Bittencourt afirma que a Vergara faltava uma “visão crítica” dos temas
sociais, predominando uma postura conservadora a esse respeito. Ela parece exigir dele
uma espécie de “literatura engajada”, que, além de “modernizante” estilística e
literariamente, fosse comprometida com a busca de “soluções” para os problemas sociais.
Diz a autora:

“O tratamento que o tema recebe do autor, no
entanto, não se insere numa visão crítica e
desmistificadora da estrutura social vigente no Rio
Grande do Sul, que tinha no setor rural a sua fração
hegemônica, impondo-se cultural e economicamente.
Nos contos que apresentam situações de desníveis
econômicos, não se oferecem soluções, nem se
apontam caminhos fora daqueles já consagrados pela
ideologia vigente - como o casamento por interesse
financeiro e a necessidade de enriquecimento rápido -,
e a atitude que assumem os mais carentes é
invariavelmente a aceitação e o conformismo,
atribuindo a si mesmos (à sua fraqueza de espírito e
falta de vontade) a culpa pelo atual estado de
necessidade.”254
253
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Ora, justamente a singularidade da obra de Telmo Vergara é não cair na
simplificação de uma literatura panfletária e ideológica - e nem na abstração de um
intimismo deslocado da realidade social. O fato de estar num “entre-lugar”, trabalhando o
social, o psicológico e o cotidiano de forma equilibrada, é o que o diferencia e dificulta sua
classificação e enquadramento em rótulos - como, por exemplo, o dos escritores que
possuem “visão crítica” acerca da realidade social. Caberia aqui perguntar o que
exatamente significa ter uma “visão crítica”. Não serão o cotidiano e o mundo interior das
pessoas tão importantes quanto os grandes fatos da realidade exterior e do mundo social?
Peter Pál Pelbart, em seu estudo sobre os textos de Gilles Deleuze a respeito da
questão do tempo, citado anteriormente, afirma, com relação à importância dos fatos
cotidianos na vida das pessoas, que é justamente nos fatos mais simples do dia-a-dia,
aparentemente banais e esvaziados de sentido, que muitas vezes até mesmo as revoluções
(possíveis temas para escritores com “visão crítica”) se esboçam. Esses fatos cotidianos
estariam justamente ENTRE os “grandes fatos” de nossas vidas, aqueles entre os quais
estabelecemos sentido, aqueles que SÃO entre si (por exemplo, o nascimento, o casamento
e a morte); isso significa que temos vários momentos importantes em nossas vidas e
ENTRE eles um interstício, que é o cotidiano. E o cotidiano é o intolerável, pois não nos
proporciona um sentido racional para as coisas. Ele seria o E, o devir. Nele não existiriam
as tradicionais dicotomias da modernidade: espírito-matéria, patrão-empregado, bem-mal,
ficção-realidade, etc. Elas se diluem, se quebram, se justapõem. Nestes E do cotidiano, que
fazem parte do Todo do tempo, do “tempo em estado puro”, sem um sentido racional e
linear, teríamos mais “perambulação” do que “ação”.
Diz Pelbart:
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“(...) o E é a diversidade, a multiplicidade, a
destruição das identidades. (...) O E não é nem um nem
o outro, é sempre entre os dois, é a fronteira, uma linha
de fuga ou de fluxo, mas que não se vê, porque ela é o
menos perceptível. E no entanto é sobre essa linha de
fuga que as coisas se passam, os devires se fazem, as
revoluções se esboçam.”255

Telmo Vergara, além de tratar do cotidiano, dessa “linha de fuga”, desse
“interstício” ou “fronteira”, também trabalha com o mundo interior de seus tipos, outro
lugar em que nem sempre é possível estabelecer parâmetros e sentidos racionais e lineares
- e, diga-se de passagem, onde também poderia se esboçar revoluções. Além disso, ele
próprio está num “entre lugar”, na “fronteira” de diversas formas e modelos literários
predominantes em seu tempo e em épocas posteriores e que acabaram entrando para o
cânone e para os manuais, com suas visões muitas vezes classificatórias e rotulizantes. Isso
sem deixar de lado o retrato da sociedade de sua época.
Não seria isso uma “visão crítica” da realidade, não apenas “social”, mas incluindo
aí o cotidiano e o mundo interior das pessoas?
Além disso, não se pode esquecer que Telmo Vergara foi, junto com Athos
Damasceno Ferreira, um dos primeiros autores gaúchos a tratar dos negros com certo
destaque, o que por si só é uma contribuição bastante relevante. Isso sem contar
contribuições estilísticas importantes, como o fato de ser um dos contistas brasileiros
pioneiros na utilização de termos coloquiais e no uso de técnicas literárias relacionadas à
representação da interioridade e do fluxo de consciência das personagens, como bem
apontou o crítico Assis Brasil, em texto citado anteriormente neste trabalho.
Ainda com relação às idéias de Peter Pál Pelbart sobre o cotidiano, importante
destacar as observações do crítico Eugenio Gomes, publicadas em 1935 no jornal Estado da
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Bahia, e que também revelam essas características literárias de Telmo Vergara. Para o
crítico, que compara Vergara a Virginia Woolf, o autor gaúcho se “desinteressa pelo que
geralmente passa por interessante”, “fugindo dos dados triviais da ficção” e de uma
“articulação convencional da vida”. Segundo ele, mesmo tendendo à análise psicológica e
aos fatos cotidianos, Vergara não deixa de ser “um excelente animador de tipos e de cenas”.
Afirma Eugenio Gomes:
“Sua prosa é desafetada e simples. E adapta-se às
tendências mais novas e mais vivas do nosso tempo. A
sua originalidade não reside, por conseqüência, na
forma, que lhe veste as idéias, mas no processo e na
intenção destas... O escritor gaúcho está assenhorvado
do que há de mais moderno na velha arte de efabular.
A ruptura da tradição, em sua arte, caracteriza-se por
um franco desaparecimento da intriga regular. A
narração indireta, principalmente através do monólogo
interior, eis o processo predileto do engenhoso
contista. Qual no-lo deixa entrever em suas criações, a
vida não se reduz, para ele, a uma articulação
convencional. Sua penetração abrange, de preferência,
o encadeamento sutil em que se entrecruzam os fatos
miúdos da consciência que não eram captados, outrora,
senão acidentalmente... A exemplo da perspicaz
Virginia Woolf, a vida será, antes, para ele, ‘uma série
de pequenos milagres cotidianos, de revelações, de
fósforos inopinadamente riscados na treva’. Daí, sem
dúvida, o seu manifesto desinteresse pelo que passa
geralmente por interessante. A realidade essencial do
ser, os momentos destacados de sua experiência, as
suas reações sensíveis perante o mundo exterior, as
suas volições incoerentes, a um só tempo nascidas e
estranguladas, estes os elementos que em seus contos
substituem, por via de regra, os dados triviais da
ficção... Essa tendência à análise psicológica, que é
fundamental no penetrante conteur gaúcho, não o
impede, contudo, de ser um excelente animador de
tipos e de cenas. Cite-se, dentre estas, a deliciosa cena
rural em que se movimentam as curiosíssimas figuras
de Camilo e seu Vicente, etc.”256
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É esse “entre-lugar”, o fato de estar e não estar em vários lugares ao mesmo
tempo, de estar ENTRE todos eles, que faz da literatura de Telmo Vergara uma “estrada
perdida” na história da literatura brasileira.
Ele está ENTRE o “romance de 30 típico” e o “intimismo”; ENTRE as duas
grandes fases da história do conto no Rio Grande do Sul; ENTRE o retrato do cotidiano, da
interioridade das personagens (que por si só já representam “entre-lugares” da realidade,
pelo menos enquanto vista em sua forma mais tradicional, racional e linear), da sociedade e
dos processos de modernização urbana ocorridos em sua época; e algumas vezes ENTRE
diferentes gêneros literários - não esquecer a forma um tanto híbrida de Vigília de
Quarentão e Uma Hora na Lua. É por não se fixar nestes “lugares” ou rótulos, por mais
“perambular” entre todos eles do que “agir” em um lado apenas destas dicotomias ou
opostos (para usar os termos de Peter Pál Pelbart) que sua literatura é singular e de difícil
classificação, o que explica em grande parte seu apagamento do cânone, dos manuais e da
história da literatura brasileira.
Ele está, pois, deslocado das formas literárias predominantes de seu tempo. Numa
época em que o romance estava em ascensão, ele chegou a fazer romances, mas seu gênero
principal era o conto. Num período em que a literatura social era forte, ele tratava da
sociedade, mas tendo como primeiro plano a interioridade das personagens e muitas vezes o
cotidiano, prenunciando outras formas literárias que se consolidariam mais adiante. É um
pouco aquela comparação que fizemos com relação ao cineasta Walter Hugo Khouri: fazia
filmes intimistas quando a forma preponderante era o trato dos grandes temas sociais
brasileiros, com o Cinema Novo; é como se hoje víssemos um filme iraniano à moda de
Hollywood: estaria deslocado da, digamos, “normalidade”, pois o cinema iraniano
contemporâneo de diretores como Abbas Kiarostami e Mohsen Makhmalbaf trata
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justamente do cotidiano, tem ritmo mais lento, chegando a ser comparado com o NeoRealismo italiano ou a filmes que beiram o semi-documentário. Mas Telmo Vergara parece
ir além disso: é como se Walter Hugo Khouri fizesse filmes intimistas, mas abordando
também a temática social exigida pelo Cinema Novo; ou como se um cineasta iraniano
fizesse ao mesmo tempo um filme com características do cinema clássico e convencional
de Hollywood e do cinema lento, fragmentado e realista, beirando o documentário, que
caracteriza os principais diretores iranianos da atualidade que venm ganhando nas últimas
décadas diversos prêmios em festivais internacionais.
Como “classificar” um escritor assim, que além de deslocado das formas literárias
preponderantes de seu tempo ainda está “entre-lugares”?
Um outro fator que não se pode deixar de lado quando se fala do esquecimento de
Telmo Vergara diz respeito à sua biografia. É elemento tão importante quanto as
características de sua obra para compreender por que sua estrada ficou perdida. A
dedicação a outras atividades profissionais, a diminuição de sua produção a partir do final
dos anos 40 e especialmente o trágico acidente de seu único filho homem, mais o trauma e
a conseqüente intensificação de sua doença (mal de Parkinson), apontado por seus
familiares como causa de uma profunda e crescente depressão, que o levou a uma morte
prematura, no final dos anos 60, com apenas 58 anos de idade, certamente foram fatores
decisivos para o seu “apagamento”. Além disso, o trauma da família, que também parece
ter procurado “esquecer” Telmo Vergara, para uma melhor convivência com o luto,
deixando inclusive parte de seus guardados numa gaveta quase que proibida, como contou
seu neto Cesar, também representou um momento de ruptura e descontinuidade na
divulgação de sua obra literária, fato que não pode ser desconsiderado.
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Portanto, é a partir deste “entre-lugar” que é preciso ver a obra literária de Telmo
Vergara, com suas singularidades e qualidades próprias (de difícil rotulação ou
classificação), que acreditamos ter explorado bastante nos capítulos em que descrevemos e
analisamos muitos de seus textos, relacionando-os aos diferentes níveis da idéia de “estrada
perdida” e às suas características estruturantes, apontadas no Capítulo 4.
Para chegar até lá, percorremos diversos caminhos e descaminhos da “estrada” da
literatura brasileira e da “estrada perdida” de Telmo Vergara. A empreitada não foi nada
fácil, pois havia múltiplos caminhos a escolher.
A “estrada perdida” encontrada na própria obra do autor foi nosso ponto de partida
e de chegada; foi nosso guia, nosso norte dentro de um mundo labiríntico e repleto de
possibilidades. Através de seus caminhos conseguimos definir algumas das características
estruturantes da obra de Telmo Vergara, as quais encontramos e reencontramos diversas
vezes, na medida em que íamos percorrendo os diferentes pontos, paradas e caminhos
escolhidos para nossa jornada. Encontramos algumas delas em outros escritores, mas o
conjunto delas, a “estrada perdida” propriamente dita, só a achamos na obra literária de
Telmo Vergara.
Acreditamos ter conseguido recuperar diversos níveis ou desdobramentos
possíveis de análise dessa “estrada perdida”. Trouxemos à tona um romance que é hoje
bastante desconhecido do grande público e inclusive dos meios acadêmicos – Estrada
Perdida (1939); trabalhamos com a idéia de “vida como estrada perdida”, espécie de visão
de mundo do autor, como algo determinante e estruturante da obra de Vergara;
recuperamos as “estradas perdidas” de várias de suas personagens, tanto nos contos quanto
no romance em questão – “estradas perdidas” enquanto sua visão de mundo, seu desencanto
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diante da vida, suas angústias, desilusões e, por que não, alegrias, e também como
personagens de livros esquecidos dentro da história da literatura brasileira; adentramos as
“estradas perdidas” da interioridade das personagens e dos aparentes momentos vazios do
cotidiano, justapostos ao retrato da sociedade e do processo de modernização urbana em
curso na primeira metade do século XX; e, mais importante do que tudo isso, resgatamos a
obra e a biografia de Telmo Vergara, cuja singularidade e qualidade esperamos ter
conseguido demonstrar a partir da pesquisa e do estudo que realizamos.
Nos recantos mais esquecidos destas “estradas perdidas” estão os momentos
fugidios do cotidiano, que Vergara retrata de forma muito inteligente, muitas vezes a partir
de pontos de vista inesperados, inusitados, bem distantes do convencional em se tratando de
literatura. É que para o autor, o que interessa no mundo da ficção é “copiar a vida, copiá-la
fielmente, trata-la como de fato é, quotidiana, fluindo indiferente, absurda às mais das
vezes, outras vezes de uma aterradora lógica”.257
Entre a vida “absurda às mais das vezes” ou “outras vezes de uma aterradora
lógica”, escolher o que? Ambas, é claro. Afinal, “perambulamos” sempre ENTRE as duas
opções... Assim é a vida, a realidade humana: extremamente complexa e muitas vezes
contraditória. Bem mais complicada, plural e sofisticada do que a artificialidade e a
simplificação das visões dicotômicas e classificatórias. É como disse certa vez Erico
Verissimo com relação à novela Figueira Velha: “se tem defeitos, são os mesmos defeitos
que a vida nos mostra”258. Para Erico, o que mais interessa na obra de Vergara é que nela há
muita gente “vivendo”259...

257

Revista do Globo, Correio da Revista, p. 20, 22/04/1939.
Ver nota 109, p. 79.
259
Idem.
258
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Esperamos sinceramente que este trabalho tenha contribuído pelo menos um pouco
para que o leitor do início do século XXI possa encontrar e percorrer a “estrada perdida” de
Telmo Vergara. Perder-se nessa estrada é encontrar-se por inteiro, imerso na humanidade e
na “cordialidade” de um autor que procurou viver intensamente todos os “instantes da vida
breve”.
Portanto, não podemos deixar a literatura de Telmo Vergara esquecida num canto
qualquer de sua “estrada perdida” ou imersa no quotidiano que “flui indiferente”, tal como
as suas cadeiras na calçada à espera de “qualquer fantasma cansado”. Nesse aspecto
discordamos de seu ponto de vista. Certas coisas, nesta vida, são passíveis de resgate e não
devem ser esquecidas. Não podem apenas ser vistas com a nostalgia de algo que
inevitavelmente já passou e não volta nunca mais. A obra literária de Telmo Vergara é uma
dessas coisas. Vigorosa e permanente, ela não convalesce, como seu Paulo. Faz parte da
“platéia” do mundo, palco em que Telmo Vergara clama por “cordialidade” e muitas,
muitíssimas histórias “tranqüilas”...
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ANEXO 1
“HINO A GETÚLIO VARGAS”
(Este hino, composto pelo sacerdote José Junges e publicado originalmente no
jornal A Federação, em 24/10/1930, é uma homenagem a Getúlio Vargas,
apresentando-o como o grande herói responsável
pela vitória na Revolução de 30)

1
Das fronteiras do solo gaúcho
Veio um homem de excelso valor
Que, vivendo sem fausto nem luxo,
Quis da pátria ao serviço se por.
ESTRIBILHO
Getúlio Vargas, Getúlio Vargas
Nobre Filho dos Pampas do Sul
A pátria toda, por ti remida,
Quer erguer-te a mais alta curul!
Getúlio Vargas, Getúlio Vargas,
O teu vulto de impávido edil
Terá um culto de amor eterno
Na alma grata de todo o Brasil!
2
Vendo a pátria, por todos bendita
Aviltada e sob repressão,
Brada às armas e os bravos concita
A salvar o país e a Nação.
(ESTRIBILHO)
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3
O seu grito de heróico civismo
De entusiasmo, de amor e de fé,
Rompe os nós desse vil despotismo,
Pondo o povo aguerrido de pé.
(ESTRIBILHO)
4
E do Sul para o Norte estremece
O Brasil como um só coração:
Todos pedem em fervida prece
Uma nova e geral redenção.
(ESTRIBILHO)

5
Esta santa cruzada que avança
Sob as bênçãos propícias dos céus
É sinal de ventura e bonança
É penhor dos mais altos troféus!
(ESTRIBILHO)
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ANEXO 2
SOBRE A GREVE GERAL DE 1906 EM PORTO ALEGRE

“Uma greve rebentou há dias em Porto Alegre e vai de certo modo
captando a atenção pública.
Não é o fato em si tão vulgar em outros países onde a par das
grandes indústrias existe um proletariado enorme que as fecunda com o
seu trabalho, e que de quando em vez, formula suas exigências com a
fúria de mar revolto, que aguça a curiosidade dos espíritos, mas o ter ele
por teatro esta cidade e as condições em que surge.
Em presença desse acontecimento que se nos afigura uma
anomalia, exponhamos com a clareza precisa o nosso pensamento.
Nós não temos industriais nem proletariado.
Temos pequenas manufaturas que movimentam pequenos capitais
e um certo número de trabalhadores que empregam-se aqui e acolá sem
a fixidez que dão as ocupações determinadas e constantes.
Nos grandes empórios industriais que dão serviço a enormes massas
de operários existe, como lei iniludível, a divisão do trabalho paralelamente
à especialização das funções mediante a qual cada operário entrega-se
exclusivamente a um determinado serviço.
Ora, no regime das indústrias nascentes, qual é o nosso, em que
essa diferenciação de funções ainda não acentuou-se de uma maneira
perfeita e cabal, um trabalhador que abandona seu posto é facilmente
substituído por outro, sem acarretar graves prejuízos.
No grande mundo industrial já não é assim, porque o operário que
levou toda sua vida a preparar, por exemplo, palitos para fósforos, não
sabe como se manipula a substância explosiva que entra na confecção
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do produto industrial denominado o fósforo; daí a substituição mais difícil
do trabalhador por outro.
Mas nem assim as greves nos vastos centros de produção são mais
eficazes: elas terminam sempre pela derrota e pela humilhação do
operário, obrigado pelas exigências da vida fisiológica a dobrar a cabeça
diante da onipotência esmagadora do capital.
Somos pelo operário mas somos também contra a greve, recurso
improfícuo, arma de dois gumes, mas que, entretanto, fere mais
profundamente aos que a manejam, pelas condições de desigualdade
em que se encontram os lutadores.
É a dolorosa lição de experiências sucessivas.
Temerário é quem se abalança a um encontro de tal natureza sem
probabilidades de sucesso.
Com que conta o operariado de Porto Alegre para vencer?
Com a sua pertinácia?”
(A Federação, 08 de outubro de 1906).
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ANEXO 3 – A greve geral de 1917, no centro de Porto Alegre.
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ANEXO 4 – “Um projeto para a modificação da cidade: ampliações urbanas,
abertura e alargamento das vias centrais e eliminação dos becos ainda
existentes” - Plano Geral de Melhoramentos de 1914 – Intendência Municipal
de Porto Alegre.
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ANEXOS 6 e 7 – Modernização urbana: “Um trecho da rua da Praia – hoje
rua dos Andradas, que se defronta com a Praça da Alfândega. Quem te viu e
quem te vê! Ainda se observa, mais ou menos com a feição antiga, o terceiro
prédio, a contar da esquerda. No mais, a transformação foi radical. Edificações
novas, arranha-céus, jardins, automóveis, o grande
progresso da nossa linda capital”.
(Revista do Globo, 18/07/1931).
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ANEXOS 8 e 9 – Modernização urbana na rua dos Andradas: “Ontem era
assim...Hoje, assim (...). Os automóveis e os combustores são a nota mais viva
de progresso que há neste trecho da rua de hoje.”
(Revista do Globo, 29/08/1931).

313

ANEXO 10 – A Igreja das Dores, cujas torres representam um dos elementos
mais importantes da paisagem do romance Estrada Perdida. Foi construída
entre 1807 e 1904. Como bem mostram as fotos, as torres não faziam parte do
projeto original.
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ANEXO 14 – Anúncio de Olhai os Lírios do Campos, de Erico Verissimo, na
ocasião de seu lançamento em 1938, anunciado como o “melhor romance até
hoje aparecido no Brasil”.
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ANEXO 15 – Athos Damasceno Ferreira, um dos principais escritores ligados
à Livraria do Globo com os quais Telmo Vergara conviveu intensamente.
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ANEXO 16 – Viana Moog, autor de Um Rio Imita o Reno (1939) e Eça de
Queiroz e o Século XIX (1938).
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ANEXO 17 – Manoelito de Ornellas, autor da “Carta a Telmo Vergara”,
considerada pelo autor como o prefácio do livro Vozes de Ariel (1939), em que
pretende traçar um painel da literatura gaúcha do período a partir da análise da
obra de cinco escritores importantes da época. Entre eles estão Erico
Verissimo e Telmo Vergara.
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ANEXO 18
“CARTA A TELMO VERGARA”

“Não dei ao meu livro uma feição propriamente crítica. Não me
cingi nestas páginas a nenhum preconceito estético nem me coloquei sob
os ângulos da ciência ou da moral. Meus ensaios são apenas literários.
Examino através da minha sensibilidade as figuras que surgiram ao
interesse das minhas cogitações: Erico Verissimo, no momento da nossa
transição literária e política e na sua moderna ficção; Athos Damasceno
Ferreira, na poesia e na novela; Ângelo Guido no ensaio e na pintura;
Reynaldo Moura na poesia, no jornalismo e no romance; Paulo Corrêa
Lopes na poesia, no conto e na novela.
Nas páginas que integram este volume, não há também o prurido
sectarista da gleba. Nem podia haver. Detesto a crítica eivada do
sentimento regionalista, a crítica preferencial, essa que procura os
altiplanos da fama para os nomes desta ou daquela região ou província,
obscurecendo ou diminuindo o valor dos que realizam, mais longe, uma
obra honesta e conscienciosa, não para a glória de um trato territorial
apenas, mas para a glória de uma pátria inteira e comum. Posso repetir
aqui a frase de Bilac: não há talentos do Norte nem do Sul, há talentos
brasileiros.
Não tem ainda o meu livro aqueles traços comparativos tão
vulgares no gênero e que dão à crítica um aspecto somático. Não tem,
porque toda comparação em arte resulta iníqua. Cada sensibilidade tem
o seu prisma. Cada temperamento vê a seu modo as coisas exteriores e
cada artista tem lá o seu mundo emotivo em cujo céu – como imaginou
Baudelaire – são diferentes as cores e as próprias luzes.
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Ortega y Gasset falando da mudança de atitudes da alma
contemporânea diante da música e da pintura, disse que o diafragma do
nosso sentimento artístico fez-se mais estreito e as emoções a que deixa
espaço são menos numerosas senão de menor calibre.
A música de Strawinsky conta hoje com maiores probabilidades de
satisfazer-nos que a de Wagner. E adverte: ‘o que não tem nada que ver
com a torpe questão de saber se é Wagner melhor ou maior que
Strawinsky. É penoso ouvir-se a comparação dos artistas no mesmo
vocabulário elementar que se emprega para comparar as qualidades do
sabão’.
Vejo assim alguns nomes grandes da nossa atualidade sem
prevenções e sem exagero.
Esta carta podia ser o prefácio de meu livro. Talvez o horror ao
formalismo me tenha obrigado a jogá-la para o fim. E fazê-la simples e
humana. V. acompanhou a feitura do meu livro. A ninguém melhor do que
a V. cabia o endereço desta carta.
Sua poesia, Telmo Vergara, apagou-se diante da ficção. Ninguém
mais se lembra do poeta e dos seus versos tão cheios de emoção e
novidade. Seus poemas ficaram esquecidos. Apenas justificam, no tempo,
a poderosa influência que lhe exerceu no espírito o movimento modernista
do Brasil.
V. compreendeu em seguida que dentro do poeta afogava-se um
mundo mais objetivo de criação. Sua passagem para a ficção não deixou
dúvidas a ninguém. V. nascera para a plasmagem de figuras com nervos e
sangue, para a submersão total nos pélagos da psicologia humana.
‘Na Platéia’, seu livro de apresentação, com todos os defeitos de
um livro de estréia – uma coisa evidenciava: o seu senso de observação e
a sua maneira originalíssima de ver, sentir e traduzir as coisas mais vulgares.
Sua simplicidade surpreendeu a crítica. V. revelava ainda uma técnica
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admirável num livro que era apenas uma tentativa. ‘Na Platéia’ ficou, por
isso mesmo, como um marco balizando na sua vida literária, o início de
uma ascensão.
V. publicou depois ‘Seu Paulo Convalesce’. O estreante aqui se
libertou da timidez fatal aos escritores que começam.
Erico Verissimo, o grande romancista de hoje, também trouxe,
inicialmente, para a literatura alguns bonecos inteligentes e indiscretos. Só
depois a figura humana, integral, viva e palpitante, com um destino e uma
alma sensível – entrou em seus livros para viver intensamente um drama ou
uma tragédia.
Com ‘Seu Paulo Convalesce’ V. galgou, de um salto, aquela
trajetória difícil que vai da estréia a uma realização ponderável. V.
recebeu, então, a palavra animadora de Agripino Grieco, que lhe disse: ‘A
arte de Telmo Vergara nada tem de venenosa. Lê-se com interesse não
intibiado a sucessão dos períodos, interesse que acaba por transmudar-se
em admiração real, a história desse bom velho que retorna à vida e é
festejado pela vida, mas com que reluta ainda um tanto em reconciliar-se
com as belas coisas que lhe saúdam a convalescença.’
Aqui o seu estilo ganhou muito em precisão e energia.
Veio em seguida ‘Figueira Velha’. E mais tarde os dois melhores
livros que V. realizou: ‘Cadeiras na Calçada’ e ‘9 Histórias Tranqüilas’. Com
o primeiro V. conquistou uma glória para a sua terra: o Prêmio Humberto
de Campos de 1936. Neste livro, o ficcionista toma equilíbrio, aquela
serenidade interior, capaz de facultar as grandes criações do espírito. V.
olhou o lado vulgar da vida como um espectador inteligente, ao qual não
fogem as minúcias. Entre os fatos mais simples, mas na aparência muito
afastados uns dos outros, V. descobre relações curiosas e sutis. É sua a
faculdade de observação minuciosa que acompanha a atitude plástica,
essa faculdade que parece consistir meramente em saber dizer o que está
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à vista de todos e que, no entanto, é muito mais funda como enraizada
que está nas profundezas da sensibilidade.
Edmond Jaloux faz o elogio de uma das suas qualidades: ‘Un
grand romancier, avant tout, a lê devoir d’être vulgaire, parce que la vie
est vulgaire et que lês hommens sont vulgaires, et que la prétention du
romancier est de reproduire l avie; cette vulgarité est exactement ce qui
manque em Anglaterre a Mrs. Virginia Woolf, ou em France a M. Jean
Giraudoux, mais elle est la qualité fondamentale de Balzac, de Dickens ou
de Dostoievski’. A sua identidade perfeita com os motivos mais triviais e a
habilidade e o vigor dos seus recursos dramáticos, emprestam a menos
movimentada das histórias, um sabor de novidade e um colorido pitoresco.
Em poucas páginas V. nos dá um mundo de emoções. Tchékov e Mérimée
já nos mostraram que uma novela, na sua síntese bem pode sugerir e
conter tanto de verdade sobre o mundo quanto um grande romance. V. é
simples e natural. O verdadeiro público sempre foi sensível a essas virtudes.
Katherine Mansfield só venceu a opinião inglesa, depois que publicou ‘Bliss’
e ‘Garden Party’. E o método de Katherine não foi inglês nem francês. Ela
tomou para tema de seus estudos, um dia vulgar como todos os dias.
Apenas assinalou-o por um acontecimento também banal: a mudança
dos Burnell, uma viagem acidental ou ainda um ‘garden-party’. Desse
processo de Mansfield, Maurois diz o seguinte: ‘C’est justement l’intensité
de ce jour banal qui devient cause l’émocion, d’admiration, comme chez
ces peintres qui nous font sentir toute la bauté du monde em peignant
quelque fruits, une nappe blanche’.
Tem a sua ficção aquele ‘humour’ sadio que brota espontâneo do
espírito. Não aquela ironia que Manoel Galvez acusa em Anatole. Como
Galvez devemos aceitar o ‘humour’ que vê todas as cousas com simpatia
e às vezes com entusiasmo. A ironia de Anatole não se pode confundir
com o humorismo, que pode ser um fruto de bondade. Os homens bons
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são simples, sinceros e generosos. Anatole não teve estas virtudes. Sua
ironia não vê senão o lado mau nas cousas humanas. Um homem que
tudo julga mau ou ridículo não pode ser um homem bom.
V. como os grandes novelistas também preferiu para seus
protagonistas as criaturas débeis, fracas ou vencidas. E por quê? Responde
Galvez: - porque a característica essencial desses escritores é a piedade. E
a piedade só se pode exercer sobre os desgraçados, os vencidos e os
fracos. Nem um sentimento de misericórdia inspirariam os felizes, os
triunfadores e os fortes. A ternura do artista não pode alcançar senão os
desgraçados, os infelizes. Eles necessitam de amor; os fortunosos, eles se
bastam a si próprios. Balzac, Bourget, Proust, todos eles amaram essas
criaturas que nasceram bastardas da fortuna ou destituídas de coragem
moral.
‘9 Histórias Tranqüilas’ abriu-lhe agora um caminho mais amplo. E
eu percebo que V. vão vertiginosamente para o romance. As personagens
destas suas histórias tranqüilas não são apenas argumentos com mãos e
pés. São em verdade homens e mulheres de carne e osso, terrivelmente
humanos.
V. mede a vida por uma sensibilidade viva. É preciso compreender
a sincera animação com que V. se liga à existência e ao destino das suas
criaturas. Talvez seja essa a razão por que em seus livros quase ninguém
morre. Só um cataclisma que a fatalidade histórica exigisse lhe arrastaria
ao tormento de uma eliminação. Todas as suas personagens, filhas da
realidade ou nascidas do mundo da imaginação, revelam a multiplicidade
de tendências, sentimentos e idéias que se agitam na alma do escritor. V.
no entanto é de uma discrição impecável. Jamais V. aparece ao lado de
suas criaturas. Não importuna a vida e o movimento dos seus tipos com as
intromissões do seu pensamento. É que V. realiza aquele milagre só
peculiar aos grandes novelistas: transporta-se para a alma do homem que
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plasmou ou se aloja habilmente à sombra de sua atmosfera espiritual. Do
seu último livro, fica na lembrança com a impertinência de um sonho mau
– a tragédia dolorosa de Lisa a quem V. deu uma alma sensível, a quem V.
encheu de esperanças e fraquezas humanas. Depois V. fez da vida
melancólica da Ovelhinha o que Erico fez com Amaro, o poeta sonhador
dos jardins de d. Eufrasina. V. truncou o destino daquela criatura humilde a
quem a vida negou toda a beleza de um grande sonho. Uma piedade
verdadeiramente cristã não lhe teria arrebatado dos olhos a visão daquela
manhã serenamente azul que a fazia recordar o fardamento ‘garance’ de
Lauro.
Em sua última novela aconteceu muita coisa. Surgiu a dor e a
explosão de uma grande tragédia íntima. V. saiu fora das proporções
comuns. E surpreendeu mais uma vez aos seus críticos com a revelação
quente e emocionante de um romancista vigoroso.
Chego ao fim da carta que V. me inspirou. Do panorama literário
do Rio Grande seis nomes eu deixo nestas páginas, na tentativa honesta
de um estudo sem maiores pretensões”.
MANOELITO DE ORNELLAS.
(“Vozes de Ariel”)
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ANEXO 19 – Pedro Vergara, escritor, jurista e tio de Telmo Vergara.
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ANEXO 20
“CARTA A UM NOVELISTA, PEDINDO-LHE
A MÃO DE UMA PERSONAGEM”

“Meu caro Telmo Vergara!
Acabo de ler o teu ‘Romance da Ovelhinha’, com grande dor de
coração. A história daquela rapariga triste e meio fanada que se
apaixonou pelo rapazito do Colégio Militar, entregou-lhe a virgindade tão
cuidadosamente guardada em cânfora, e depois ficou ao abandono –
deixou-me profundamente comovido. Fecho os olhos e vejo a pobre
criatura bem como a descreveste no final da tua notável história. ‘Lisa não
espera a volta do negrinho. As lágrimas descem-lhe o rosto, os passos
miúdos quase correm, enquanto os cabelos louros e ondulados, bem
como naquela manhã já distante, soprados pelo minuano, parecem
ajudar a fuga da dona, parecem empurrar a dona para frente’. Torno a
abrir os olhos mas o que vejo não são as páginas do livro, Telmo, e sim o
romance da Ovelhinha, que continua na minha imaginação. Prevejo-lhe
um fim desgraçado. A velha, a surrada, a melancólica história de todos os
tempos se vai repetir. Como pudeste ser tão cruel para com uma rapariga
desamparada como Lisa, para com uma pobre alma que tinha os seus
sonhos de felicidade, que procurava instintivamente a lua? O que ela
amava naquele adolescente não era o bigodinho petulante nem a
postura de oficial de opereta vienense. Lisa amava em Pedro o próprio
amor. Se em vez de se apaixonar pelo franganito, tivesse amado
serenamente um honrado funcionário público, viúvo, quarentão e de bons
costumes, é bem provável que tivesse tido um noivado tranqüilo e, por fim,
um casamento feliz. A gente logo vê que ela nasceu para mãe de família.
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Serões mornos e íntimos, o marido de chinelos de lã, sentado na cadeira
de balanço, lendo o jornal da noite. A Ovelhinha fazendo tricô, pensando
em que é preciso pagar a conta do verdureiro, diminuir a despesa de luz,
arranjar outra criada. Estão juntando dinheiro para comprar um rádio, dos
pequenos, naturalmente. Aos domingos, o Clementino (‘É o nome do meu
velho...’) cuida do jardim, conserta o galinheiro, faz trabalhos de serrinha...
A vida é boa e Lisa reza todas as noites, pedindo a Nossa Senhora
Aparecida que lhe mande um filho...
E tu, Telmo Vergara, tens a coragem de botar nesse livro o nome
de ‘9 Histórias Tranqüilas’! Tranqüilamente, eu sei, as escreveste na paz de
um confortável gabinete. Mas haverá paz na alma de Lisa, alegria nos seus
olhos ovinos, felicidade na sua vida apagada? Telmo, a tua crueldade é
sem limites.
Mas espera lá...Alguma coisa me dói...Sinto uma sombra na
consciência. Vaga sensação de remorso me invade o ser, antes mesmo de
eu saber por que...
Sim. Aos poucos percebo...Também tenho sido cruel para com
minhas personagens. Mais cruel ainda que tu. Minha memória é uma casa
assombrada. Os fantasmas agora me chegam em tropel. Homens e
mulheres que matei, criaturas que fiz desgraçadas. E no meio do tumulto
vejo um fantasma triste cinzento, encolhido. Ele me olha com os olhos
parados de muda censura. Lembro-me de que lhe dei um destino
deplorável. Chama-se Amaro. Ama a música sobre todas as coisas e com
a mesma intensidade amou Clarissa, uma menina em flor. Aconteceu que
Clarissa tinha apenas quinze anos, ao passo que Amaro se aproximava
melancolicamente dos quarenta. Era um obscuro funcionário de banco.
Alimentava sonhos de poeta. Amava em silêncio. Poesia e amor eram
sentimentos que o meu herói cultivava clandestinamente, como se eles
fossem feios vícios solitários. Às vezes a música, a poesia e Clarissa se
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confundiam num ser único. Amaro tinha um piano no quarto. Batia nele as
suas composições em que só a sua sensibilidade achava sentido. A dona
da pensão, a gorda tia Zina, andava alarmada com o jeitão daquele
moço calado que tocava no piano alugado umas músicas que nem
jacaré entendia. Foi a esse sujeito bom, terno e inofensivo que eu dei um
sórdido destino. Certo dia, Amaro se viu desempregado e teve de procurar
um quarto mais barato. Encontrou-o na casa duma mulata gorda, viúva e
quase cinqüentona, que se tomou de amor por ele e acabou violentandoo. Amaro, horrorizado, pensou em fugir. Mas como a vida lhe andava dura
e o dinheiro havia acabado deixou-se ficar nos médicos braços de
Docelina, na esperança de que amanhã, talvez, lhe aparecesse um
emprego que lhe devolvesse a liberdade. E depois, com o correr do
tempo, veio essa coisa terrível que é o hábito. O homem, meu caro Telmo,
é um animal eminentemente adaptável. Eis um pensamento horrível. Tão
horrível que até acho que é meu mesmo.
Essa é a história de Amaro, desse Amaro que agora me olha, com
olhos parados em que não vislumbro ódio, mas sim uma espécie de
súplica. Ele como que me está a pedir que o livre do viscoso cativeiro de
Docelina. Sabe que Clarissa está tão longe de suas mãos como as estrelas
dos olhos dos sapos. Sabe que não é digno nem de pensar nela. Apesar
de tudo, quer livrar-se da triste condição em que vive. Já pensou no
suicídio, mas não teve ânimo para consumá-lo. Talvez um dia tenha
coragem de fugir, sair pelo mundo, passar fome, sofrer as maiores misérias –
mas ficar para sempre livre de Docelina. ‘O senhor sabe, no fim de contas
a gente tem os seus sonhos...’
Telmo, como eu tenho sido mau! O remorso me aperta o coração.
Preciso fazer alguma coisa em favor de Amaro.
Podíamos, eu e tu, tentar um gesto de bondade, um gesto humano
de reparação. Lisa está no caminho da desgraça. Amaro se debate em
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sua sombria prisão. Estive pensando numa coisa que me levou a te
escrever esta carta. Se fizéssemos o casamento da tua Ovelhinha com o
meu Amaro? São ambos infelizes e desiludidos; sonharam sonhos que a
vida desfez. São dois seres tímidos e ternos, amigos do silêncio e da paz.
Dariam um par ideal. De minha parte, acho a idéia ótima. Assim sendo,
tenho a honra de pedir a mão de tua personagem Elisabeth (que péssimo
costume esse teu de não dizer o sobrenome das personagens!) para o
meu Amaro Terra.
O casamento pode-se realizar com toda a simplicidade, na capela
da Glória, por exemplo. Não. A Glória não serve. Lisa se lembrará de que
foi nesse arrabalde que ela se entregou a Pedro; e seus olhos ficarão
turvados de lágrimas. A palavra ‘Glória’ levará Amaro aos seus tempos de
adolescente, quando ele sonhava com ser um grande e glorioso
compositor...Casemo-los então na igreja de Santo Antônio, no Partenon. E
quando os dois, desajeitados e cabisbaixos, descerem, casados, as
escadarias da igreja, tu e eu, graves e comovidos, nos deteremos um
instante para olhar lá da esplanada da igreja o grande casarão que dali
se avista – o Hospício São Pedro. E teremos ao mesmo tempo idêntico
pensamento: ‘Lá é que devíamos estar, compadre!’
Lisa e Amaro serão felizes, tenho a certeza. Já estou vendo o meu
poeta, num domingo de sol, empurrando o carrinho em que um bebê
rosado agita os braços gorduchos. Lisa ficou em casa preparando o
almoço. D.Leonor mora com o casal. Não acha que Amaro seja o genro
ideal; o rapaz lhe parece meio sombra, não se mexe, gosta de falar para
dentro, preocupa-se muito com música e já pensou até em comprar um
piano. Amaro suporta a sogra com resignação. Enfim, nem as estrelas são
eternas...
Fica, pois, aqui o meu solene pedido de casamento. E permite,
Telmo, que eu entre em pormenores de ordem material. Vou conseguir
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para Amaro um emprego de escriturário da Prefeitura. É coisa certa.
Agora, seria de justiça que tu, pai espiritual de Lisa, lhe desses um dote.
Está claro que não te exijo uma exorbitância. Cinco contos não ficariam
mal. Os meninos mobiliariam a casa, Lisa faria seu enxoval, Amaro pagaria
dívidas atrasadas – enfim, seria para ambos um maravilhoso começo de
vida. E nós, meu amigo, ficaríamos com a consciência tranqüila. Ou mais
ou menos tranqüila.
Espero, ansioso, a tua resposta. E – não te zangues – já que estamos
em família, peço-te que mandes aí uns duzentos mil réis adiantados por
conta do dote. É que o noivo precisa duma roupa preta e dum par de
sapatos de verniz. Não hás de querer que a tua Ovelhinha, a tua triste e
fanada ovelhinha, tenha a seu lado, na igreja, um noivo de roupa lustrosa
e de sapatos cambaios de solas furadas.
Muito teu,
ERICO VERISSIMO.
(Correio do Povo, 06 de novembro de 1938, p. 05)
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ANEXO 21
“CONCEDO, SIM, A MÃO DE ELISABETH”

“Meu caro Erico Verissimo!
Concedo, sim, a mão de Elisabeth. A minha pobre Ovelhinha se
unirá, pelos sagrados laços do himineu, ao teu sombrio, ao teu triste Amaro.
Podemos marcar o casamento para...para quinze dias depois da
investidura de Amaro no cargo de 4º escriturário da Prefeitura. Avisa-me,
pois, logo que o Amaro for nomeado.
A Ovelhinha casará, sim, com o Amaro Terra.
Muito

honrados,

orgulhosos

até,

todos

os

meus

bonecos

concordaram com essa união (Eu os consultei, sabes, pra cousas graves
como essa se recomenda o conselho de família). À propósito, eles deram
até pra ficar malcriados comigo depois da honra que lhes concedeste.
Mas, como ia dizendo, dou sim a mão de Elisabeth ao teu Amaro
Terra.
Confesso-te, porém, que hesitei muito em te mandar a resposta,
não obstante a insistência quotidiana dos meus bonecos. Hesitei, levei mais
de um mês pra pegar da máquina e te responder. Desculpar –me-ás, estou
certo, logo que souberes do motivo dessa tardança.
É que...Bem, vamos por partes, tu, de público, pediste para Amaro
a mão de Elisabeth, apesar de saberes que Elisabeth ingloriamente deixou
de ser ‘moça’. Deste-me, assim, liberdade para entrar com detalhes nesse
assunto delicado.
Estou certo, assim, que, com a tua compreensão e com o teu
grande coração, fecharás os olhos à vergonha que te vou revelar. O
Amaro, também estou certo, sujeito bom e sombrio, artista inteligente e
delicado, relevará, por seu turno, o fato de...de...
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Ainda estou sem coragem, Erico! E, ainda por cima, a Ovelhinha se
acha aqui do meu lado, puxando-me pelo braço, chorando, enchendo
de lágrimas o rosto sem vida e sem frescura, a me pedir que não diga a
cousa em público. Tem paciência, Ovelhinha, sinto muita pena de ti, mas é
preciso que eu escreva esta carta-aberta ao Erico. Seria indelicadeza
responder-lhe em carta fechada. A ficção tem razões que a razão
desconhece, Ovelhinha! Perdoa o teu responsável espiritual, mas me larga
o braço e me deixa bater na máquina...Vai!
Na verdade ainda estou sem coragem, Erico! Ainda hesito em te
dizer (Não me pega o braço. Elisabeth! Vai cuidar do teu tricô, anda!),
ainda hesito em te revelar a cousa. A cousa seríssima, encabulante, mas
natural, essencialmente biológica...
Bom, deixo de divagações e te digo, Erico. A Ovelhinha, como
conseqüência do seu mau passo, engravidou-se. Ela está grávida, meu
caro, grávida nessa época de maltusianismos! Elisabeth está grávida, tem
no seu ventre o pobre, o feio, o enrugado resultado do seu passeio aos
matos da Glória. Gravidez de três meses, já.
Cumpri, pois, Erico, com um dever de lealdade.
Não te ocultei o estado da pobre Elisabeth, da desventurada
Ovelhinha.
Depois dessa revelação, quererás ainda o casamento de Elisabeth
com o Amaro Terra?
Aventuro-me a afirmar que sim, pois que, repito, sei da tua
compreensão amável e do teu grande coração.E o Amaro? Aceitará?
Bem, esse não se precisa consultar, tu és dono de seu destino, assim como
eu o sou do destino da Elisabeth. Além do mais, vejo a cara triste do
Amaro, o seu dar de ombros, o seu muchocho: ‘Que que tem?’
Está, assim, tudo combinado. Quinze dias depois da nomeação de
Amaro, far-se-á o casamento na Igreja de Santo Antônio do Partenon. Mas
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apressa com essa nomeação, Erico. Olha que o ventre da Ovelhinha já
está crescendo, discretamente, mas crescendo. E não hás de querer dar a
Amaro a humilhação de descer a escada da Igreja ao lado de uma noiva
de ventre crescido.
Quanto aos cinco contos do dote, confesso-te que, infelizmente,
não os tenho. Os duzentos mil réis, adiantados, para a compra de sapatos
e fatiota a Amaro, tenho. Vou mandá-los à Livraria do Globo. Será
portador o seu Justiniano. Quanto aos restantes quatro contos e
oitocentos, não os posso dar a Amaro, não só porque terei os meus gastos
com o enxoval da Ovelhinha, como também porque, cadê quatro contos
e oitocentos?
Lembro-te, porém, uma solução. Mandarei o próprio Justiniano
encontrar-se com o doutor Seixas e ambos irão à casa daquele teu
capitalista, pai da Chinita, rogar-lhe essa grande caridade. Ele, por certo,
há de emprestar, ou mesmo dar. Que diabo! Não é só com Nanetes que
se gasta dinheiro, não é só pra se ouvir ‘mon bijou, mon petit-amour’ que
existe o dinheiro dos capitalistas...
Combinadíssimo, pois. Amanhã de manhã o seu Justiniano irá ter
ao teu escritório, aí na Livraria, e te entregará os duzentos mil réis para que
compres os sapatos e a fatiota do Amaro (não é preciso recibo). Aí seu
Justiniano encontrará, resmungando, fumando o cigarro de palha, o
doutor Seixas. Sairão ambos, Justiniano e Seixas, na direção da casa do
capitalista. Pelo caminho, constatando que ambos fumam cigarros de
palha, de certo discutirão, em termos violentos, sobre qual o melhor fumo,
o preto ou o amarelinho.
Bom, Erico, vou terminar, pois devo atender à Ovelhinha, que está
caída no sofá aqui na minha frente, soluçando. Mas não te assustes, que
nesse pranto, se bem que haja vergonha, há também um pouco de
felicidade, de antevisão da ventura. O teu bom Amaro há de fazê-la feliz,
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tenho certeza. Para isso, será capaz até de passear pelas praças, levando
no carrinho o filho do outro, o filho do ginasiano.
Abraça-te com amizade, o
TELMO VERGARA.
(Correio do Povo, 04 de janeiro de 1939, p. 05)
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ANEXO 22 – Telmo Vergara em 1936, aos 27 anos de idade.
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ANEXO 23 – Telmo Vergara em sua chácara de Belém Velho,
onde, no verão de 1934, escreveu a novela Figueira Velha.
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ANEXO 24 – Telmo Vergara (em pé, o terceiro da esquerda para a direita)
entre os formandos da primeira turma do curso superior de Administração e
Finanças da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, fundada em 1931
pelos irmãos maristas, futura Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS).
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ANEXO 25 – Telmo Vergara e Dante de Laytano, em foto de 1940.
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ANEXO 26 – Flagrante de um encontro de intelectuais na casa de Manoelito
de Ornelas, em Petrópolis, durante a estada de Álvaro Moreyra em Porto
Alegre, em 1942. Na foto, da esquerda para a direita, estão Reynaldo Moura,
Telmo Vergara, Casemiro Fernandes e Clóvis Assunção.

342

ANEXO 27 – Reunião de amigos: Paulo Corrêa Lopes, Mário Quintana,
Telmo Vergara e Erico Verissimo, em foto de 1941.
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ANEXO 28 – Ilustração de Telmo Vergara publicada no jornal literário “Dom
Casmurro”, do Rio de Janeiro. Uma das mais importantes publicações
literário-jornalísticas do Brasil de então, “Dom Casmurro” tinha sido criado
por Brício de Abreu e Álvaro Moreyra, e exibia entre seus colaboradores a
fina flor da literatura e do jornalismo de então: Carlos Lacerda, Rachel de
Queiroz, José Américo Almeida, José Lins do Rego, Oswald de Andrade,
Cecília Meireles, Aníbal Machado, Astrojildo Pereira, Adalgisa Nery, Jorge
Amado, Marques Rebelo, Graciliano Ramos, Murilo Miranda e Moacyr
Werneck de Castro. Vendia 50 mil exemplares por semana, número
surpreendente para um país com 30 milhões de habitantes e índices
estratosféricos de analfabetismo.
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ANEXO 29 – Ilustração de Telmo Vergara publicada
na imprensa no final da década de 1930.
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ANEXO 30
CONTOS DA VIDA BREVE – ORELHAS

“Quando o editor José Olympio instituiu, nos idos de 1936, o Prêmio
Humberto de Campos, destinado a contos, oferecia uma grande
oportunidade aos autores novos: serem editados, por aquela prestigiosa
editora, após a conquista da láurea. Movimentaram-se os meios literários,
desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. A inscrição de originais atingiu
o significativo número de 82 candidatos. Escritores da província, sobretudo,
viram nessa iniciativa a chance de publicação dos seus trabalhos na
metrópole. A comissão encarregada de conceder o prêmio trabalhou
meses. Revelou escritores que, tempos depois, viriam a honrar a nossa
literatura. De há muito não se realizava certame daquela natureza. José
Olympio restaurava, no melhor estilo, uma promoção incentivadora dos
escritores novos, revigorando os quadros da ficção brasileira. Coube o
prêmio a um escritor do Rio Grande do Sul. E o gaúcho premiado
embarcou para o Rio de Janeiro, a fim de receber o prêmio e conhecer o
seu futuro editor. Título do livro premiado: Cadeiras na Calçada. Seu autor:
Telmo Vergara. Estreara, no gênero, dois anos antes, em 1934, com o
volume Seu Paulo Convalesce, em edição da Livraria do Globo, seguido
da novela Figueira Velha, que Schmidt lançou. Cadeiras na Calçada,
porém, viria dar-lhe um decisivo lugar de relevo na moderna ficção
brasileira, confirmando os seus méritos de escritor. Críticos dos mais
autorizados saudaram o aparecimento daquele seu livro.
Plínio Barreto, na sua prestigiosa coluna de O Estado de S. Paulo,
afirmava: ‘O Sr. Telmo Vergara, para tecer os contos delicados que
compõe, afasta-se do mundo exterior e instala-se dentro do espírito e da
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alma das personagens. É dali que observa e dirige tudo. É ali mesmo que
associa o leitor ao seu trabalho de inspeção psicológica. Abre a cabeça
da personagem, mete-se com o leitor lá dentro e põe-se a contemplar o
que a personagem faz e a traçar-lhe o perfil com os pensamentos que lhe
vai surpreendendo. A anotação psicológica é sempre aguda e segura’.
Telmo Vergara continuou, vitoriosamente, sua carreira de contista.
Em 1938, publica 9 Histórias Tranqüilas e, em 1940, as Histórias do Irmão Sol.
Em 1939, porém, surpreendeu os seus leitores com o lançamento do
romance Estrada Perdida, que, a exemplo das suas demais obras, teve a
melhor acolhida da crítica e do público. Mas a história curta, o conto, o
gênero em que iniciara sua carreira, continua a predominar em sua
preferência literária. E ele escreve novas narrativas. Estas, inéditas, reúnemse agora neste volume, que apresenta, em sua primeira parte, uma
seleção dos contos anteriormente publicados em livros. Temos, assim,
nestes Contos da Vida Breve, uma visão conjunta da obra de contista de
Telmo Vergara.
Nelson Werneck Sodré acentua, com razão, que ‘quem conseguiu,
como o autor de Cadeiras na Calçada, esse prodígio de bom gosto e de
delicadeza, de emoção e simplicidade, merece, por certo, o título que lhe
outorgaram’. Isto é: o Prêmio Humberto de Campos. E salienta em Telmo
Vergara um ‘domínio pleno do diálogo, uma exata pintura das
personagens, segurança no modo de narrar, clareza – clareza cristalina –
da língua, naturalidade e simplicidade das situações’.
É, pois, com a maior satisfação, que as Edições O Cruzeiro
oferecem, no ano do 30º aniversário de publicação de Cadeiras na
Calçada, este panorama do conto de Telmo Vergara, conto que é, ao
mesmo tempo, um painel do velho cotidiano gaúcho, da vida nos
arrabaldes porto-alegrenses, com o luar branquejando as ruazinhas onde
os moradores, sentados em cadeiras na calçada, falam do calor, ouvem
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programas de rádio no botequim da esquina, enquanto as mocinhas
sonhadoras passeiam de braços dados. Um grande contista, numa
coletânea que reúne os seus melhores contos.
A 1ª parte do livro contém, em redação definitiva e em ordem
cronológica, histórias extraídas de livros publicados entre 1934 e 1946,
enquanto a 2ª parte enfeixa alguns dos contos escritos desde essa última
data até o ano de 1963. Tanto para uma como para outra parte, houve
um critério seletivo, valendo-se o autor, quanto à 1ª parte, mais da opinião
da crítica e dos leitores da época do que da sua própria opinião.
Determinados contos da 2ª parte foram publicados em revistas ou
suplementos literários, tendo, entretanto, recebido revisão para a inserção
neste excelente volume que ora é entregue ao público”.
FERNANDO SALES.
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ANEXO 31
“UM PECADILHO SURPREENDENTE...”

“Já lembramos que, em diversos autores, tem sido atribuída à
Academia Brasileira de Letras a realização do concurso Grande Prêmio de
Romance Machado de Assis, em 1935. Bem sabemos, no entanto, que essa
promoção cultural foi idealizada e efetivada pela Companhia Editora
Nacional, de São Paulo, ao comemorar seus dez anos de fundação. Teve
o apoio da Associação Brasileira de Imprensa.
À propósito desse equívoco perpetrado até por gente de alto
coturno, é surpreendente que um dos vultos maiores das letras riograndenses tenha tropeçado, tão facilmente, nessa pedrinha de seu
caminho, sempre vencido por passos seguros e tranqüilos.
Em 1944, o grande Moysés Vellinho – como crítico, Paulo Arinos –
lançou uma coleção de magníficos ensaios sob o título de Letras da
Província. Até mereceu uma significativa homenagem dos intelectuais
gaúchos, através de um concorrido jantar, o que era comum naqueles
bons tempos de elegância e sobriedade.
Pois bem. Em 1960, a Editora Globo reedita a obra dentro de sua
prestigiosa Coleção Província. Nesta segunda edição, confrontado o texto
com o da primeira publicação, verificamos que o ilustre autor,
extremamente cioso de suas preocupações com o estilo, introduziu
inúmeras alterações na redação do seu excelente estudo sobre Dionélio
Machado – Do Conto ao Romance. É lógico que não modificou em nada
o conteúdo do ensaio, mas fez questão de aparar, aqui e ali, até o final de
suas páginas, algumas arestas que, na sua autocrítica rigorosa, seriam
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passíveis de uma pequena cirurgia estética. O ideal seria que todos
tivessem esta peculiaridade estilística do consagrado Moysés Vellinho.
E o que teria ocorrido no caso ora enunciado?
É de estranhar, sem a menor dúvida, que o arguto ensaísta tenha
cometido o mesmo lapso praticado por outros mortais. Na segunda
edição de Letras da Província, veremos, com certa perplexidade, a
inexplicável reincidência de um erro. Queiramos, ou não, o erro palpável,
flagrante, está contido nestas palavras, por sinal, muito simpáticas ao
romancista quaraiense:
‘Quem primeiro me falou n’Os Ratos foi
Gilberto
Amado.
Na
qualidade
de
componente do júri que devia conferir o
prêmio Machado de Assis no certame
promovido em 1934 pela Livraria José
Olympio, o notável ensaísta brasileiro
acabara de ler, entre outros, os originais do
escritor rio-grandense. Nas suas efusões de
causear, o mais animado e crepitante que já
conheci, disse-me com entusiasmo da forte
impressão que lhe deixara a leitura da
novela. No calor de suas palavras, Gilberto
Amado chegou a evocar a figura enorme
de Dostoievski, cuja sombra, densa,
opressiva, ele sentira nos duros capítulos d’Os
Ratos’.

Até nessa passagem, nota-se alguma diferença com relação à
versão original (1944), mas Moysés Vellinho, supinamente arguto em suas
análises de sobeja percuciência, não corrigiu o nome da editora que
promoveu o concurso. Ainda bem que a Livraria José Olympio foi,
efetivamente, da mesma importância da Companhia Editora Nacional no
campo da cultura brasileira.
Conclusão óbvia: nem mesmo um sumo pontífice está livre de cair
em algum pecadilho, por mais singelo e tênue que seja esse pecadilho...
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A respeito disso, aliás, a Bíblia está cheia de belas lições para todos
os filhos de Deus.
A bem da verdade, podemos acrescentar, finalmente, que até
houve motivo indireto para o pequeno engano do mestre Moysés Vellinho.
E isto porque em 1936 foi precisamente a Livraria José Olympio Editora que
conferiu a um jovem escritor gaúcho o primeiro lugar no Grande Concurso
de Contos Humberto de Campos. Quem embolsou também Rs. 3:000$000
(três contos de réis) foi Telmo Vergara, com seu livro Cadeiras na Calçada,
vencendo com galhardia uma disputa de noventa originais procedentes
de diversos pontos do país!
Telmo Vergara também não era marinheiro de primeira viagem, já
tendo merecido o louvor da crítica por outros livros, como Seu Paulo
Convalesce e Figueira Velha. Além de lhe conceder prêmio em dinheiro, a
José Olympio editou o Cadeiras na Calçada.
A Comissão Julgadora esteve constituída dos escritores Arnaldo
Tabaiá, Prudente de Moraes Neto, Peregrino Júnior, Jorge Amado e
Marques Rebelo”.
RODRIGUES TILL.
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ANEXO 32 – Poema de Mário Quintana em homenagem a Telmo Vergara.
Em sua juventude, Quintana, que sofria com problemas de alcoolismo, foi
levado por Vergara ao então Sanatório São José. Após o tratamento, a amizade
se intensificou e os dois se tornaram grandes companheiros.
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ANEXO 33
CANÇÃO DE GAROA
(Neste poema, o retrato do cotidiano está de acordo com as características da
obra literária de Telmo Vergara)
Para Telmo Vergara

“Em cima do meu telhado,
Pirulin, lulin, lulin,
Um anjo, todo molhado,
Soluça no seu flautim.
O relógio vai bater:
As molas rangem sem fim.
O retrato na parede
Fica olhando para mim.
E chove sem saber por quê...
E tudo foi sempre assim!
Parece que vou sofrer:
Pirulin lulin lulin...”
MÁRIO QUINTANA.
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ANEXO 34 – Capa de Estrada Perdida, edição de 1939.
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ANEXO 35 – Ilustração de Negro Peleu, personagem de Estrada Perdida
(1939) que já havia aparecido em um poema de Telmo Vergara, intitulado
“Negro Velho Peleu”, publicado na Revista do Globo em 1935.
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ANEXO 36
“NEGRO VELHO PELEU”

“Negro velho Peleu está sentado no mochinho perneta.
Os olhos mortos e embaciados não vêem
O registro da Festa de Santo Antônio do Partenon.
Os olhos mortos e embaciados não vêem
A lata de biscoitos, que tem dentro terra preta
Onde um dia já brotou a mancha de uma flor.
Os olhos mortos e embaciados não enxergam
As folhas trêmulas da parreira
No quadro azul-claro da janela irregular.
Negro velho Peleu
Não sente a dorzinha fixa e terrível.
Negro velho Peleu
Não sente o budum do casebre.
Negro velho Peleu
Não escuta a briga dos bisnetos sujos e retintos.
Negro velho Peleu
Não sente o peso da corrente de ouro português
Que sai do bolso do colete rasgado
E que foi presente do patrão,
Companheiro de correrias do negrinho Peleu,
Nos afastados tempos do seu Bibiano; sinhô-véio.
(Que Deus tenha na sua Santa Guarda a alma do
patrãozinho!).
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Negro velho Peleu já está caduco.
De vez em quando
Negro velho Peleu sorri, mostrando as gengivas sem dente
nenhum,
E estende a mão para agarrar...
Ninguém sabe por que negro velho Peleu sorri.
Ninguém sabe que cousa será que a mão do negro velho
Peleu quer agarrar.”
TELMO VERGARA.
(Revista do Globo, 23/03/1935, p. 12)
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ANEXO 37 – Capa de A Lua nos Espera Sempre..., edição de 1946.
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ANEXO 38 – Capa de Vigília de Quarentão, edição de 1956.
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ANEXO 39 – Capa de Contos da Vida Breve, edição de 1966.
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ANEXO 40
CONTOS DA VIDA BREVE – PREFÁCIO

“Já com trinta anos de literatura, o autor, é evidente, se adentrou
no tempo; não é mais aquele rapaz sem rugas e de cabelos escuros que
tanta emoção sentiu quando compulsou o livro de estréia.
Agora, voltado para trás, num reexame dos seus livros, sobressaltase ao constatar (antinomia estranha!) que o tempo, que se fez longo para
o escritor, permitindo-lhe produzir tantos e tantos contos, passou
tremendamente ligeiro para o homem que realizou este trabalho...
Adeus, cabelos escuros do jovem autor! Adeus, rosto sem rugas!
Na melancólica verificação, entretanto (desde que, sempre e
apenas, procurou retratar instantes da vida, da vida que agora sente
passar com rapidez demasiada, sente ser, em verdade, breve), valha-lhe
este consolo: durante trinta anos, numa atitude que, sem o perceber, tinha
muito de revide, fixou, prendeu em contos os instantes da vida breve...”
TELMO VERGARA
(Porto Alegre - 1964).
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ANEXO 41 – Uma das residências em que Telmo Vergara morou com a
família em Porto Alegre, localizada na Av. Protásio Alves, 2005. No conto
Vigília de Quarentão, que dá título ao livro publicado pela Globo em 1956, é
para esta casa que Telmo volta, à pé, acompanhando três moças na saída de
um baile. No final da festa, a nostalgia dos bailes de sua juventude: “É que o
peso que sinto nas pernas, o cansaço total com que, por entre mesas e mesas,
ziguezagueio saindo do salão, jamais me assaltou no fim dos bailes de antes, e,
tenho certeza, também não me assaltaria se, em lugar das orquestras
barulhentas, do velocíssimo ritmo, nos bailes de então houvesse a penumbra, a
moleza de agora” (p. 16). Também foi na Av. Protásio Alves que ocorreu o
acidente que vitimou seu único filho homem, o que acelerou o mal de
Parkinson e a morte prematura do escritor, em 1967.
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ANEXO 42 – No local onde atualmente existe este edifício (Edifício Oswaldo
Vergara, uma homenagem ao pai de Telmo), estava edificada a residência em
que Telmo Vergara viveu sua infância, na Rua Venâncio Aires,
nas proximidades do Colégio Militar, em Porto Alegre.
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ANEXO 43 – Sepultura da Família Dias de Castro, onde está enterrado Telmo
Vergara. Cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Porto Alegre.
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ANEXO 44
“ESSE REPENTINO DESAJUSTE”

“Olhada assim, meio de longe, a janelinha é o espelho opaco a
refletir no interior iluminado do bonde.
O bafo se colou ao vidro, construindo um limite entre a zona de luz
do bojo do bonde e a escuridão da noite, lá fora. E, enquanto o cartaz ali
de cima, com o reclame do dentifrício fazendo a banhista molhada sorrir,
os chapéus dos passageiros daquele banco, o fardamento do ginasiano
do outro banco, as alças esmaltadas sacudindo vazias, as lâmpadas fortes
do teto – se refletem com toda a nitidez na vidraça embaciada, nesta
mesma superfície as luzes das casas e dos combustores da rua, desfilando
ligeiras na zona da treva, mal se adivinham, pálidas, abafadas pela zona
de luz.
Ainda para o rosto de Rui, agora quase colado à vidraça, a janela
embaciada é o espelho nítido. A meio perfil, o nariz pouco pronunciado, a
orelha, os cabelos riscados de reflexos, o traço da boca de lábios estreitos,
as próprias sobrancelhas espessas – decalcam-se com clareza. Só os olhos
é que não se vêem direito. O branco da córnea ficou acinzentado, de um
cinza que dominou, engoliu o escuro do íris.
Rosto, rosto enorme, por onde perpassam as luzes mal entrevistas
da rua. É fantasmal, parece que existe sozinho, pertence a cabeça
independente do corpo, cabeça isolada a flutuar no espaço iluminado e
festivo. Cabeça isolada, cabeça decepada, cabeça de degolado a sorrir
na festa celeste dos degolados. Os decapitados, os degolados da história
foram convocados para a festa iluminada, os degolados de todas as
idades e tamanhos, adultos e meninos, degolados de combates e de
crimes, de latrocínios e de infanticídios. Janela do bonde, janela-espelho,
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janela fantasmal. Até dá vontade de rir. Mas também irrita. Irrita e arrepia.
É melhor limpar esse bafo. A cabeça do degolado dará o fora e também
haverá a vantagem de se enxergar melhor a aproximação do ponto onde
se vai descer. Aliás, vai ser difícil Rui não se enganar de rua, assim no
escuro. Faz tanto tempo que não vai nesse arrabalde. É, dá o fora,
degolado! Pira!
O rosto enorme está sorrindo no espelho. Mas desaparece, num
ápice, à esfregação violenta da mão de Rui. A cabeça do degolado
explodiu no espaço, com o mesmo fim das bolhas de sabão. E o espelho
furou, como se tivesse sido partido por um soco, passando a refletir o
interior iluminado do bonde só nas bordas incólumes (da moça do
dentifrício apenas a metade do rosto, a sorrir a metade do sorriso) e a
mostrar, com nitidez, no buraco do centro, os combustores da rua, as luzes
das casas, os vultos bem desenhados das próprias casas, sempre a
desfilarem na corrida do bonde.
Já vem perto a curva do entroncamento. Deve ser umas tr~es ou
quatro quadras deste edifício. Faz tempo que Rui não passa por aqui, mas
ainda se lembra bem. A três ou quatro quadras desta casa de dois
andares, com a farmácia embaixo. A Farmácia...Farmácia...não me
lembro. O bonde chegará no entroncamento e guinará para a esquerda,
enquanto os bondes da outra linha prosseguirão retos. Há quanto tempo
Rui não vai nesse arrabalde? Quatro, cinco anos? Mais, parece. E assim
mesmo só ia de passeio. Nem sei como é que tio Alfredo inventou de
morar lá, nesse arrabalde longe da cidade, agreste, decadente. De certo
é porque tem bastante campo, bastante verde. Pra quem vem de muda
de uma fazenda assim no meio, - no meio não – nos dois terços da vida, é
um consolo ver campo, ver morros, ver matos. Arrabalde assim, dá ilusão
de fazenda. Com um pouco de imaginação, tio Alfredo ouvirá, de
manhãzinha, o berro das vacas na mangueira. É, com certeza foi por isso
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que tio Alfredo escolheu esse arrabalde. E há quantos anos Rui não vê tio
Alfredo, nem tia Rosa? Muitos. De certo eles estão diferentes, mais velhos.
Capaz de tio Alfredo ter perdido aquele jeito alegrão, aquelas risadas
explosivas.
O bonde parou. As alças esmaltadas de branco, pendentes do
teto, foram diminuindo o balanço, até se imobilizarem de todo, dando ao
bonde um aspecto de caverna enfeitada de estalactites. Desceram
alguns passageiros, entre eles um ainda de jornal aberto.
O último a descer foi a negra baixota, abraçada à grande trouxa
de roupa. Ao passar pela porta que liga o corredor à plataforma, esbarrou
com um casal que ia entrando. Atrapalhação. A trouxa empurrou a moça
contra a porta e quase arrancou o chapéu do rapaz. A moça fuzilou a
negra com um olhar de ódio. Para nada, entretanto. Porque a negra,
sumindo na plataforma, já foi abocanhada pela treva.
O casal senta no banco vazio. Apito ali na rua. E, depois do chiado
da trava, o bonde arranca com estrépito, tornando a sacudir as alças do
teto e fazendo as rodas ganir na curva. O rapaz põe o braço por sobre os
ombros da esposa. Retira-o logo para atender o cobrador. Paga. Torna a
abraçar.
Do casal os olhos de Rui passam para o reclame do dentifrício,
onde a banhista abre o sorriso inestancável.
É. Parece que a boa do maiô está rindo do casal, está sorrindo
com ironia da atitude de posse do marido a passar o braço pelos ombros
da esposa, a adornar-se da mulher em público. A boa tem razão. É
ridículo, e até vagamente despudorado esse gesto marital, vagamente
obsceno. Carinho não é. Só seria carinho na intimidade, junto ao fogo de
uma lareira, o pensamento longe, voando no espaço, em meio...em meio
as cabeças degoladas. Assim em público, é posse, e é despudor. Será
entretanto que Rui vai ser assim? Não, nunca. Ainda que sinta vontade de
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abraçar a Lourdes em público, no bonde, movido em verdade pelo mais
puro carinho, resistirá. É falta de respeito para com a esposa. Dentro de
quinze dias. Está perto, meu Deus! Chega a emocionar, chega a cortar a
respiração. Em quinze dias, a Lourdes será a sua esposa, a sua esposa
queridinha, quase uma menina, tão ingênua e tão suave, tão meiga e tão
bonita. Em quinze dias só. Catorze não contando hoje. Chega a
emocionar, mesmo. Mas não é emoção de medo, que Rui bem pensou
tudo e enfrentará a luta a dois com grande coragem e muita alegria. É
emoção vaga, emoção não bem definida. A Lourdes. A queridinha. Se eu
me atraso na visita ao tio Alfredo, vai ficar brabinha, mas naquela brabeza
que não se externa em palavras. O rosto, os gestos continuam meigos. Só a
mudez e os olhos a mostrarem a zanga. Depois de muita fala de Rui é que
ela diria, isso mesmo sem levantar o tom da voz: ‘Então, faltam só quinze
dias para o teu casamento e tu chegas atrasado na visita à tua noiva?!’
Então, Rui diria rindo: ‘Quinze dias não, catorze não contando hoje’. E não
deixaria Lourdes dizer mais nada, abafando-lhe a boca no beijo súbito. É. É
preciso não demorar muito no tio Alfredo. Deixa ver que horas são. Doze
pras oito. Cinco não – a pracinha ainda não passou – três, dois pras oito,
estou na casa do tio Alfredo. Meia hora de conversa. Saio às oito e meia.
Vinte e cinco pras nove, estou no bonde. Nove horas em ponto a Lourdes
me abre a porta. Vinte minutos leva o bonde, se não atrasar. Parece que é
melhor Rui demorar só vinte minutos no tio Alfredo. Oito e vinte, sai da casa
do tio Alfredo, e embarca no bonde de volta, às oito e meia. É melhor.
A campainha toca. O bonde vai diminuindo a marcha. O
ginasiano do banco ali da esquerda levanta e corre na direção da
plataforma da frente. Desaparece. Vê-se o seu vulto pardo saltando na
noite, antes de o bonde parar. Ao grito – ‘Praanto’ – vindo da plataforma
dos fundos, o bonde retorna a marcha, ainda não interrompida de todo.
As alças do teto, que quase haviam ficado imóveis, voltam a balançar.
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Deve estar perto a pracinha. Depois dela deve ser umas cinco ou
seis quadras. Ou menos? Não me lembro. Quem sabe é melhor perguntar
ao cobrador? Não, não precisa. Estou me lembrando. A rua do tio Alfredo
é duas quadras depois da rua da igreja. Vejo o vulto da igreja lá em cima,
conto duas quadras e, pronto!, estou na rua Coronel Castro. Só não me
lembro quantas quadras há entre a pracinha e a rua da igreja. Não faz
mal. Cuido pela janela...pela...zona das cabeças degoladas. Vejo a rua
da igreja e eis o ponto de referência. Ponto de referência. Se bem que me
pareça que não há necessidade de ponto de referência para as cabeças
degoladas. O degolamento é a total perda de referência com o corpo.
Em todo o caso, para a festa, deve haver um ponto de referência. O
convite, a convocação, deverá dizer: ‘Tenho a hora de convidar-vos’, ou
melhor, ‘De ordem superior, convoco-vos para a festa das cabeças
degoladas na qual a presença da vossa cabeça faz-se imprescindível.
Ponto de reunião (olha o ponto de referência), nuvem grande, de feitio de
castelo, a 54362 metros de altura exatos’. Ah! A pracinha! Ali está ela, ali
estão os bancos, as pérgolas, batidos pela luz dos combustores, as
gangorras, o escorregador, os balanços, estes meio escondidos na sombra.
Ali está ela. Como tu vais, pracinha? Há quanto tempo, não? Dá gosto ver
a pracinha de dia, nas tardes domingueiras de sol. As meninas nas
gangorras, a fedelhada no escorregador, outras meninas e guris mais
taludos nos balanços. E os ginasianos, a correr na pista de basquete, a
bola saltando, caindo dentro do cesto furado. Os ginasianos, a correr, a
pular, para cá e para lá. Um ginasiano desceu ainda há pouco, não foi?
Desceu, desceu com o bonde caminhando. Quem sabe esse ginasiano
não jogará basquete na pracinha? Capaz de ser até campeão.
Campeão do arrabalde. Ginasiano. Ginasiano descuidoso. Ginasiano sem
problemas, ginasiano feliz, feliz de arrebentar. Ginasiano sem...sem noção
de degolamento.
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Ao novo toque da campainha, o bonde volta a parar. Imobilizamse as alças. Desce o senhor alto e vagaroso. Novo grito – ‘Praanto!’ As
alças recomeçam o balanço.
Ginasiano. Rui também já foi ginasiano, ginasiano descuidoso
arrebentando de felicidade. Ginasiano em férias. Rui já foi ginasiano em
férias, ginasiano que passava um pedaço das férias na estância do tio
Alfredo. Quanto tempo! Não, não faz tanto. Rui só tem vinte e sete anos.
Não faz. Onze anos só. No último ano do ginásio, com dezesseis, Rui ainda
foi à estância do tio Alfredo. Não faz muito tempo, não. Não faz, mas faz.
Esse é que é o problema. O ginasiano tremendamente feliz, que a gente
foi, ainda se encontra ali, bem perto, à mão, o cheiro do brim do
fardamento ainda está no nariz da gente, o gosto das puxa-puxas ainda
está na nossa língua, e, no entanto, que distância, meu Deus! Distância de
binóculo ao contrário. E a felicidade adulta, a felicidade infeliz, a pesar nos
ombros da gente, da gente que ainda se situa tão perto do ginasiano
descuidoso, do ginasiano dono da felicidade-feliz.
Mais um toque da campainha. Enquanto o bonde desembarca
dois passageiros, Rui aproveita para melhor perscrutar a treva. Cola o rosto
ao frio do vidro. E enxerga a lâmpada do poste ali da esquina transversal,
a que seguem algumas poucas luzes espaçadas de casas galgando a
noite.
Os dois passageiros sobem a calçada, passam sob a luz forte da
lâmpada. Começam a entrar na treva, quando o bonde reinicia a marcha
na arrancada violenta.
Não, não era a rua da igreja. A rua da igreja, Rui se recorda, tem
uma casa na esquina, uma casa antiga com jardim, estilo chalé, os
dragões de madeira perfurada a enfeitar os beirais. Não era a rua da
igreja. Além da casa da esquina, o vulto branco da igreja, apesar da
escuridão, deveria aparecer no cimo do morro. Não era, ex-ginasiano
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descuidoso, ex-ginasiano de férias. Férias...Férias...As férias na fazenda do
tio Alfredo. O copo de leite de manhã cedo, madrugada ainda, às vezes
trazido na cama por tia Rosa, com a quina pintando o branco da espuma,
outras vezes tomado na própria mangueira. Os rodeios. O ginasiano
ajudando a peonada a parar o rodeio. A corrida desenfreada – lept! lept!
lept! – atrás da vaca desgarrada. O Negro Ferrugem, trocista, acendendo
mosquito no Maneca, depois de lhe amarrar o tamanco na mão. O
açude, a taipa, os bugios no capão, as garças pousadas à beira do
banhado, correndo a corrida atrapalhada de pernalta e levantando vôo
pesado. A pomba rola, no mato dos fundos do casarão, ú-ú, ú-ú, ú-ú,
fugindo sempre a perseguição cautelosa da funda do ginasiano. O banho
do gado embretado à entrada do banheiro. O boi, de pernas
destendidas, escorregando, escorregando e por fim caindo na água
superlotada de guampas, pululantes de cabeças inquietas a arregalarem
os olhos esbugalhados. Os quero-queros, gritando, queroquerendo. O sol, o
sol. A creolina na ponta da pena de galinha. O peão mergulhando o dedo
na pena da bicheira. Os passeios a invernada. Os cavalos, a esperar,
pastando, de rédeas arrastando na grama, enquanto a gente descia e ia
abrir a porteira estranha, a porteira-Assis Brasil, que subia demais a um
descuido da gente. Depois, era um trabalho danado para se fechar
sozinho. E o rio! O R-I-O!! A frescura, a areia da praia, o vermelho da
barranca. O banho no rio, com a peonada, com tio Alfredo, tudo nu. A
gente caminhava, caminhava, sempre com água pelos joelhos, nada de o
perau chegar. Às vezes a gente tinha que se acocorar ligeiro, à passagem
de uma gasolina com moças nas janelinhas. E o Marques, o vizinho sovina,
rico como ele só e todo maltrapilho. Morava na ilha. Atravessava o rio de
caíque e vinha se queixar que estava pobre. Porco. Esfregava o dedo da
mão entre os dedos do pé, esfregava, esfregava, enquanto conversava
com a gente. Esfregava e, depois, cheirava, o porco. O rio! Alzira – como é
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que eu não tinha me lembrado dela ainda? – Alzira prima guria, chegando
para o Rui na beira do rio, e desafiando: ‘Tu não me pega!’ ‘Não amola,
guria!’ ‘Tu não me pega!’ ‘Não amola, guria! Não te enxergas? Não vês
que és uma fedelha e em duas passadas, te pego?’ ‘Pois me pega, quero
ver!’ A perseguição ao longo da praia, sobre a areia quente do sol, Alzira
sempre na frente, desviando, negaciando, mudando de rumo, entrando
na água do rio, voltando à areia e, por fim, sendo alcançada quando
subia a barranca. ‘Te peguei ou não te peguei, sua fedelha?!’ Alzira, o
rosto moreno sumido nos cabelos revoltos, ofegante, ainda respondeu: ‘Tu
me pegou porque eu quis!’ Guria estranha. Devia ter dez anos – é isso, dez
anos – quando Rui esteve na fazenda pela última vez. Hoje, portanto, está
com vinte e um anos. Uma moça. Bonita, de certo. Moreno de chinoca,
olhos oblíquos, mongólicos. Guria estranha. Tinha vezes que não parecia
uma menina. Parecia uma moça, parecia avançar em anos de repente.
Um jeito esquisito de olhar a gente, calada. Não dizia nada e ficava
defronte à gente, imperturbável, de olhos fitos, sem pestanejar, fazendo a
gente desviar os olhos primeiro. Guria estranha. Deve estar uma moça
bonita, sim. Aquela outra vez, puxou a cadeira quando Rui ia sentar no
alpendre. E, quando Rui se levantou em meio à risada geral, só ela não ria.
Fitava-o com o tal olhar parado, séria, outra vez avançada no tempo.
Guria estranha. Mas...Quer ver...Chi! Já deve ter passado da rua do tio
Alfredo! Quase ninguém no bonde. Deve estar bem perto do fim-da-linha.
Já passou, sim! Esse bar é bem perto do fim-da-linha.
Rui preme o botão da campainha. Caminha no corredor,
apoiando-se nos bancos vazios. Na plataforma, indaga ao motorneiro:
- Já passou a rua Coronel Castro?
Acionando o cabo da trava, o motorneiro responde, sem fitar Raul:
- Primeira parada que ficou pra trás.
- Gracias.
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Rui salta do bonde ainda em movimento.
Erguendo a chaleirinha de alumínio e enchendo a cuia bojuda de
bordos de prata, tio Alfredo cala. Só depois que pousa a chaleira no
assoalho e dá op primeiro chupão na bomba lavrada – é que continua:
- Pois é isso, seu doutor Rui. Comigo nada de cafezinho. Hei de
morrer de velho tomando chimarrão. Cafezinho é coisa da gente da
cidade. É coisa de moça, seu doutor...Eu até agradeceria a Deus se me
fizesse morrer de cuia na mão!
Grande risada, cortada em meio para dar lugar ao sorvo da
bomba, Rui olha o tio, que está sentado no mochinho ao canto da sala,
tendo a chaleira ao lado. Nota-lhe os poucos fios brancos dos cabelos,
eriçados sobre a calva luzente, fita-lhe a bombacha de xadrez, as
alpercatas, uma delas solta, fora do pé, que se esparrama no assoalho
gretado, maltratado como pé de peão.
- Tio Alfredo, pode ser que o senhor de fato esteja mais velho,
como disse. Mas o senhor ainda não perdeu a sua risada. Enquanto tiver
essa risada, o senhor será moço. Não faz mal que os cabelos brancos
apareçam...
A bomba é abandonada:
- Que cabelos?
E vem a nova gargalhada, a que se mistura o riso de Rui, de tia
Rosa, sentada ali na cadeira de balanço, de Alzira, que está a entrar na
sala com o cafezinho fumegando na bandeja.
Alzira avança a bandeja para Rui:
- Olha o teu café, Rui.
Tio Alfredo fala:
- Tome o seu café, seu mocinho da cidade...
Tia Rosa intervém:
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- Ora, Alfredo, deixa o rapaz tomar café quieto. Não hás de querer
que todo o mundo goste de chimarrão.
- Deixe ele falar, deixe ele falar, tia Rosa, - faz Rui, retirando a xícara
da bandeja. Já tomando o primeiro gole, dirige-se a Alzira, que está
postada a sua frente, de pé: - Cafezinho gostoso, Alzira. Sabes preparar...
Sorriso de Alzira, sorriso que obrigou os olhos ajaponesados a se
semi-cerrarem.
- Ué! Já esqueceste que sou bichona pra preparar café?
Rui retruca, inseguro:
- Não, não esqueci.
Continuam semi-cerrados os olhos de Alzira.
- Sim, esqueceste, sim.
Rui termina o café em silêncio. Devolve a xícara a Alzira.
- Não esqueci, não.
A moça coloca a bandeja sobre a mesinha do rádio. Pára, de
olhos no teto. Ri. Volta-se para Rui:
- Esqueceste, sim. E esqueceste aquela vez – te lembras, papai? Te
lembras, mamãe? – aquela vez do café fervendo. A cozinheira, a
Vicentina, estava doente, e a mamãe estava cozinhando, te lembras
mamãe?
Dona Rosa faz que sim, mexendo a cabeça em jeito de censura.
Alzira prossegue, sentada na cadeira ao lado de Rui:
- Esqueceste, sim, seu esquecido! A mamãe estava cansada e
ficou na mesa e mandou que eu fosse preparar o café na cozinha. Eu
trouxe as xícaras na bandeja, como indagora. Só que tem é que a xícara
que botei pra ti estava danada de quente. Eu tinha mergulhado ela na
chaleirinha chiando. E tu queimaste os beiços!
Sorriso de dona Rosa, comentário de tio Alfredo:
- Foste uma guriazita bem maluca, minha filha. Foste e ainda és...
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Rui, já mais seguro:
- É, agora estou me lembrando.
Muxoxo de Alzira:
- Estás te lembrando nada. Também, eu era uma fedelha. Como é
que o doutor aqui vai se lembrar do que uma fedelha maluca fazia pra
ele? E, mesmo, faz tanto tempo, não é, doutor?
- Não, não faz tanto tempo. E me lembro, sim, Alzira. Palavra. Me
lembro desta e de outras vezes. Me judiavas, hein?
Riem os quatro.
Alzira sai pela porta do corredor, levando a chaleira e a cuia.
Quando volta à sala, Rui diz para o tio:
- Olhe, tio Alfredo. Quando eu vinha no bonde vinha pensando.
Este arrabalde é longe da cidade, é sem recursos, está até decadente. Há
muito lugar melhor para se morar em Porto Alegre. Há arrabaldes novos,
com tudo à mão, nem se precisa ir à cidade pra nada. O senhor, com o
seu dinheiro, podia morar em zona melhor. E o senhor preferiu este
arrabalde aqui. Sabe por quê? Eu sei. Porque o senhor, aqui, rodeado do
campo, enxergando árvores, tem a ilusão de que ainda está na fazenda.
Pensei até que, de manhã cedo, o senhor era capaz de imaginar as vacas
berrando na mangueira. Não acertei?
Tio Alfredo levanta do mochinho. Esfrega as costas doídas. Depois
concorda:
- Acertaste, sim. Acertaste.
Sentado

na

cadeira

defronte

a

Rui,

prossegue

em

tom

melancólico:
- Acertaste, Rui. Ouço as vacas na mangueira, de manhã cedo, e
de tarde, também, quando as bruacas recolhem...Ouço até o apito do
‘gaiola’ saindo do porto do Marques e vindo pro meu. Acertaste.
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Pausa. Silêncio na sala, quebrado apenas pela batida da ponta
dos sapatos de tia Rosa embalando a cadeira. Tio Alfredo suspira:
- Pensas que, se não fosse a saúde aqui da tua tia, eu ia mudar de
vida nesta altura, eu ia abandonar a fazenda, ia arrendar o campo pros
idiotas da granja? Pensas que, se não fosse o coração aqui da dona Rosa,
eu ia virar homem da cidade de repente e já com quase sessenta na
cacunda? Umas pedras de fogo! Pra educação de Alzira, besteira, não
precisava. Não sou tão burro e tão analfabeto assim. O que eu ensinei pra
ela chega pra uma moça. Casamento? Ela que se arranjasse por lá. Não
faltava casamento bom pra maluquinha, lá.
Os olhos ajaponesados fuzilam:
- É. Não faltava. Não faltava matuto burro e bruto!
Continua tio Alfredo num tom melancólico:
- Bobagem, Alzira. Tem muito matuto burro muito mais decente que
rapaz da cidade. A felicidade não tem nada que ver com a burrice...
Tia Rosa cessa o embalo da cadeira. Intervém:
- Quem houve falar, Alzira, pensa que estás louca pra casar.
Alzira dá de ombros, displicente:
- Ué, louca! Só não quero é casar com bagual...
Tia Rosa se escandaliza:
- Que é isso, minha filha?
Outro dar de ombros de Alzira. Silêncio. Os olhos de tio Alfredo se
ausentam, fitando remotas paisagens campeiras. Alzira ergue o queixo, na
atitude altaneira. Muito ao longe, passa o zumbido do bonde. Tia Rosa,
recomeçando o embalo da cadeira, depois de olhar a filha com o sonho
carregado, quebra o instante de mutismo:
- E a tua noiva, Rui? Como é que se chama?
- Lourdes. Eu ainda não tinha dito?
- Não, não tinhas. Bonito nome, Lourdes, não é, Alfredo?
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Tio Alfredo não entendeu bem:
- Ahn? O que?
Tia Rosa ri:
- Vê o que foste fazer, Rui? Provocaste o Alfredo com a fazenda, e
o Alfredo ficou aí, caducando. O Rui disse que a noiva dele se chama
Lourdes, Alfredo. Um nome bonito, não achas?
Tio Alfredo concorda, com veemência demasiada:
- Bonito, sim. Bonito.
Tia Rosa prossegue, sempre a embalar a cadeira, ao passo que
Alzira, ainda de queixo erguido, parece desinteressar-se da conversa:
- É de gente boa, não é Rui? Gente de posses...
Rui sorri:
- Mais ou menos, tia Rosa. O pai é funcionário aposentado de alta
categoria, tem duas ou três casas...
- E ela é bonita, é?
Rui torna a sorrir:
- Me parece que sim, tia Rosa.
Alzira se volta para a mãe e quase grita:
- Ora, que pergunta, mamãe! Então a senhora queria que o Rui
achasse a noiva dele feia?!
Tia Rosa retruca, com energia:
- Perguntei porque quis! Não vou ter cerimônia com o meu
sobrinho! E deixa-te de malcriações que me esqueço que és uma moça e
te passo o rebenque, ouviste? Não penses que sou o teu pai!
- Pois, sim, rebenque! – faz Alzira com novo encolher de ombros. Tio
Alfredo interfere:
- Não aborreças a tua mãe, Alzira. Olha a pressão dela. Não tens
vergonha do Rui?
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Alzira se levanta da cadeira. Vai direto ao bifê, ajeita as flores do
vaso. Volta-se rindo:
- Vergonha do Rui por quê? E não estou brigando com a mamãe.
Não é, dona Rosa? (A mão se estende para o rosto da mãe, aperta-lhe o
queixo, que em vão tentou desviar-se) Dona Rosa malvada, que quer dar
de rabo-de-tatu na sua guachinha...
Tia Rosa ri, vencida:
- Esta maluca, Rui, esta maluca!
Tio Alfredo pergunta a Rui:
- Disseste que o teu casamento é daqui a quinze dias...
Rui, fitando o mostrador do relógio de pulso, responde:
- Sim, senhor. Quinze dias justos. Sem ser o sábado que vem, o
outro. Aliás, eu vim aqui para lhe visitar e também para lhe convidar.
Convidar o senhor, a tia Rosa e a Alzira. Faço questão. Convite pra casa,
não pra igreja só. Pra casa. Faço questão. E, levantando da cadeira – E
com licença. A conversa está boa, mas já estou na hora de ir.
Tia Rosa e tio Alfredo:
- Ainda é cedo!
De pé, Rui detalha:
- Não, já estou atrasado mesmo. Marquei pra Lourdes que
chegava na casa dela às nove horas. E já são cinco pras nove. Vou
chegar com um grande atraso.
Alzira tem aquele mesmo olhar parado dos tempos do ginasiano
Rui, aquele mesmo olhar que fazia a gente desviar os olhos, de forte, de
insistente, de terrivelmente calmo que era. Pausada, com grande
seriedade, Alzira diz para o primo:
- Tu é que vais entrar no rebenque.
Rui ri, tomando o chapéu no cabide:
- Acho que sim.
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Ainda pausada, ainda com o olhar parado, o estranho olhar cdos
olhos mongólicos, Alzira indaga:
- Vais casar daqui a quinze dias mesmo?
- Vou.
- Então, eu posso.
- O que podes?
O olhar estranho fica mais calmo, mais terrivelmente calmo do que
nunca, enquanto Alzira responde com brusquidão:
- Isto!
E o beijo inesperado se cola com violência à boca de Rui.
A sensação de cabula, que queimava o rosto de Rui a caminhar
na rua escura, desapareceu. Também as pancadas apressadas do
coração se acalmaram. Veio a vontade de rir e falar alto:
- Que idéia da Alzira!
Rui, sempre avançando na escuridão, rumo à esquina iluminada,
chega mesmo a manear a cabeça e repetir:
- Que idéia!
Mas pára de repente, à súbita chegada da angústia, desta
angústia que o assaltou com intensidade de avalanche e lhe dói como se
o seu peito houvesse sido dilacerado com fúria.
E a revelação fez Rui tremer.
As cabeças! A festa das cabeças degoladas! As cabeças
degoladas, a vagarem, a flutuarem, no espaço! As cabeças degoladas, as
pobres cabeças decepadas, as pobres cabeças perdidas dos corpos! Há
um instante em que os homens, chamados pela convocação inopinada,
sentem que o seu corpo morreu, que o seu corpo ficou longe,
irremediavelmente destacado, enquanto as suas cabeças vagam no
espaço, soltas, sem dono, com as bocas a gritarem gritos sem som, a
aclamarem clamores afônicos, a bradarem surdos pedidos inatendíveis, a
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darem e a receberem beijos insossos! As cabeças degoladas! Há um
instante em que as cabeças se destacam do corpo de súbito. Esse
repentino desajuste, esse repentino desconchavo...E há homens cujas
cabeças uma vez destacadas, nunca mais regressam aos corpos, cujos
corpos jamais readquirem as cabeças. E as pobres cabeças sem dono
flutuam eternamente na festa do espaço, gritam, clamam, beijam, falam,
injuriam, inocuamente. I-nó-cua-men-te! Tio Alfredo, com o abandono da
fazenda, com a sua vida contrariada na cidade, é uma cabeça
degolada. E Rui, será que também é?
Correndo para o bonde, que se aproxima bulhento da esquina
iluminada, Rui também está a fugir”.
TELMO VERGARA.
(Província de São Pedro, março de 1947, p. 83-89)
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ANEXO 45
“MÁRIO DE ANDRADE”

“A notícia da morte de Mário de Andrade chegou-nos em meio ao
tumulto jornalístico destes últimos dias.
Lembro-me que abri o jornal, de manhã cedo, em procura das
novidades políticas (Teria saído ontem o Ato Adicional?), quando li a
manchete surpreendente: ‘Morreu Mário de Andrade’.
Tamanha era a força acolhedora de simpatia humana daquela
figura escalvada e alta de Grão-Lama, mal reproduzida ali pelo matutino,
tão profundo é o significado revolucionário de Mário de Andrade no
movimento modernista brasileiro, tanto lhe devemos os de minha geração
pela influência libertária de linguagem – que fui invadido de súbita
melancolia e abandonei o jornal. Era como se eu fosse surpreendido pela
derrubada da árvore acolhedora a cuja sombra a minha leitura e os meus
planos se haviam habituado.
E era também a vitória do espírito, elemento perdurável, contra o
entrechoque egoístico e vão das paixões políticas, relegadas a segundo
plano no abandono do jornal sobre os meus joelhos...
‘Morreu MÁRIO DE ANDRADE’.
Morte prematura porque Mário de Andrade não se acomodara à
non-chalance de um solteirão de cinqüentenário celebrado e muito ainda
ia produzir; morte injusta porque Mário de Andrade, democrata como
todos aqueles para quem a liberdade de expressão e o sentimento de
igualdade são decorrência orgânica de temperamento, desaparece no
momento em que o esmagamento das forças de escravização do homem
está a ultimar-se e não poderá contemplar o mais grato espetáculo para
quem, combatendo ou fechado no silêncio do repúdio, odiou, neste
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último decênio, o fascismo internacional de todos os matizes; morte
abaladora porque veio roubar aos novos escritores brasileiros um crítico
que sabia derramar de seu coração generoso palavras de incitamento e
estímulo; morte inesperada porque vinha ele de salvar-se de mal insidioso –
o desaparecimento de Mário de Andrade feriu de cheio a inteligência
nacional.
Mário de Andrade poeta, romancista, contista, musicólogo,
sociólogo, ensaísta, crítico – repartiu-se por longa fieira de livros.
Breve resenha de fim de revista, esta pequena homenagem que
‘Província de São Pedro’ quer prestar a Mário de Andrade já com as suas
páginas rodando na linotipo – é muito pouco para quem merece estudo
alentado e consistente.
Por isso, nesse instante, limitar-nos-emos a tão só recordar alguns
dos seus livros mais significativos: ‘Paulicéia Desvairada’, poesia; ‘Losango
Cáqui’, poesia; ‘Primeiro Andar’, contos; ‘Amar, Verbo Intransitivo’, poesia;
‘Clã do Jabuti’, poesia; ‘Ensaio Sobre Música Brasileira’, estética e folclore;
‘Modinhas Imperiais’, antologia musical; ‘Remate de Males’, poesia;
‘Belazarte’, contos; ‘Música, Doce Música’, estudos; ‘O Aleijadinho e
Álvares de Azevedo’, crítica; ‘Música do Brasil’, estudo; ‘Macunaíma’,
romance.
Essa obra, que, por cerca de trinta anos de trabalho sem pausa,
subiu sempre em marcha ascensional, impondo ao Brasil o renome deste
grande paulista – representa o esforço de uma inteligência voltada sem
descanso para os labores do espírito. E, sem dúvida, constitui um exemplo
de pertinácia e amor à arte, principalmente para aqueles escritores que
irão surgir no Novo Mundo que se avizinha, um Novo Mundo em que
haverá mais calma e mais receptividade para os homens de pensamento.
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‘A tribo se acabara, a família virara
sombras, a maloca ruíra minada pelas
saúvas e Macunaíma subira pro céu, porém
ficara o aruaí do séqüito daqueles tempos
de dantes em que o herói fora o grande
Macunaíma imperador. E só o papagaio no
silêncio do Uraricoera preservava do
esquecimento
os
casos
e
a
fala
desaparecida. Só o papagaio conservava
no silêncio as frases e os feitos do herói.
Tudo ele contou pro homem e depois
abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu,
minha gente, e eu fiquei para vos contar a
história. Por isso que vim aqui. Me acocorei
em riba destas folhas, catei meus carrapatos,
ponteei na violinha e em toque rasgado
botei a boca no mundo cantando na fala
impura as frases e os casos de Macunaíma,
herói de nossa gente.
Tem mais não’.

- escreveu Mário de Andrade ao findar ‘Macunaíma’, por certo o
seu maior e mais marcante livro, romance que à gloriosa tentativa de
escrever ‘brasileiro’ se aliou o romancista poderoso e imaginoso.
Que as tribos se acabem, que as famílias virem sombra, que as
saúvas destruam as malocas. Não importa. A grande ‘fala impura’
permanecerá eterna, no seu cantar gostoso.”
TELMO VERGARA.
(Província de São Pedro, junho de 1945, p. 151-152)
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ANEXO 46 – “Seu Paulo Convalesce” (ilustração original).
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ANEXO 47 – “A Estátua de Sal” (ilustração original).
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ANEXO 48 – “Uma História de Amor” (ilustração original).
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ANEXO 49– “O Poeta Luiz Foi Caçar” (ilustração original).
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ANEXO 50 – “O Vestido da Filha” (ilustração original).
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ANEXO 51 – “Os Sapatos do Meu Amigo Vladimir” (ilustração original).
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ANEXO 52 – “Auto-Strop” (ilustração original).
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ANEXO 53 – “Meia Hora no Arrabalde” (ilustração original).
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ANEXO 54 – “Seu Vitor Encadernador” (ilustração original).
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ANEXO 55
“NEGRO FEIO”

I
“O varal da carreta vazia descansa na terra, adentrando-se pelo
capim. Pendendo das canelas finas, os dois pés, pretos, enormes, riscados
de sulcos, balouçam no espaço, esfregando a sola na umidade do capim,
que se dobra para cá e para lá, como se fosse batido pelo rebojo do
vento incerto.
Não há vento, entretanto. Nem brisa inconsistente e inócua, a bulir
com as folhas agudas das taquaras entrecruzando-se imóveis na touceira
ao lado da carreta. O único movimento, na quietude orvalhada, vem de
Amândio, o negro magro e alto, de calças arregaçadas, sentado na
carreta junto ao varal e que faz os pés enormes balouçarem 1 no ritmo de
pêndulo.
Nem sequer o cusco, deitado sobre a barriga, entre a carreta e as
taquaras, e com as patas dianteiras espichadas para a frente – se move.
Também os pés retintos pararam agora. E Amândio, os grandes
beiços em bico, começa o assobio, o assobio grosso, incrível de forte, que
sobe, revoluteia, desce, torna a subir no silêncio da manhã.
O cusco sentou sobre as patas traseiras. Olhou para Amândio,
sacudiu uma orelha, que se mexeu como pedaço de papel. Mas logo em
seguida tornou a se espichar (o papel se grudou à cabeça) – os olhos
semicerrados

mirando

a

grama

molhada,

entreadivinham pedaços de céu e de árvores.

1

No original, “balouçar”.
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em

cujo

emaranhado

O assobio continua a subir, revolutear, descer, no tom incrivelmente
forte, mas cheio de melodia, acompanhado agora pelos dedos retintos do
negro que se puseram a tamborilar no fueiro da carreta.
No instante em que subia, mais alto que as taquaras, mais alto que
o telhado do galpão próximo e abafando a voz que falou lá na casa, o
assobio é cortado de súbito. Os dedos também cessam o tamborilar,
fechando-se sobre o fueiro. Deslizam. Descerram-se ao tocar no chão da
carreta. E recomeça o balouço dos pés enormes esfregando a sola na
grama úmida.
Distante, quase inaudível apesar do silêncio, o apito de um vapor
sirenou.
O cusco notou, tornando a sentar sobre as patas traseiras e a bulir
a orelha, para logo voltar à posição espichada. Amâncio, não. Os pés
sempre balouçando sob as canelas finas, os olhos estriados de sangue
postos na distância (céu, trecho do rio, árvores da ilha fronteira, coxilhas
longe na outra margem) – Amândio não escutou o apito do vapor. A sua
cara preta está impassível.
O marulho do rio se faz ouvir, trazido de repente, como som que
vem quando se abre uma porta. Um quero-quero grita na lonjura insituável.
A voz torna a falar na casa próxima. O assobio tenta recomeçar, soprado
pelos beiços em bico. Estaca no primeiro sopro.
De beiços ainda abertos, a cara de Amândio se acinzenta. Os
grandes pés cessam o balouço. E as mãos calosas se agitam, tremem,
apalpam o peito de Amândio, enquanto os olhos estriados se inquietam na
expressão de atarantamento.
Resmungo:
- Porquera!
O tremor está tomando conta do negro todo, que salta da carreta
e repete, desta vez mais alto:
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- Porquera!
O cusco se levanta assustado e corre para o lado da touceira das
taquaras, onde se fica a fitar Amândio, a orelha de novo em pé.
Torna o impropério irado:
Porquera!
Resmungando ainda ‘porquera-porquera’, o negro, magro, alto,
chapéu de abas largas tombado para a nuca, pretume do peito
aparecendo na camisa rasgada – cerra os punhos e se enrista, como se
fosse saltar na agressão mal contida.
- Porqueira! Porqueira, sim! Um cristão gostar de uma coisa mais do
que tudo e ter que se desfazer assim de sopetão...Porqueira, porqueira,
sim! Sina de negro é assim mesmo! Quando tem uma coisa de que gosta,
pronto, lá se vai! Que lambeu, sina desgranida! Que lambeu!
À última exclamação, o pé gretado sublinha a raiva de Amândio,
batendo na grama e fazendo o cusco recuar mais para trás da touceira.
A gaita, meu Deus! A gaita, tão grande, tão bonita, tão do
Amândio! Amândio ter de se desfazer da gaita, meu Deus! A gaita tão
afinada, tão bonita nos enfeites de madrepérola, tão bonita no fole aberto
colorido, a gaita tem que ser rifada, meu Deus! Que lambeu, sina de
negro! Que lambeu, sina desgranida! A gaita, a quem Amândio quer mais
bem do que às negrinhas...Que ‘mais bem’?! Não há negrinha que se
compare à gaita, por mais fachuda...Entretanto...entretanto tem que ser
rifada, tem que passar às mãos de outro, tem que tocar para outro, abrirse nos braços de outro...Que lambeu, porqueira de porqueira!
Os olhos do negro se agitam, na procura zaranza de solução. Uma
das mãos se agarra ao fueiro da carreta, apertando-o, como se o quisesse
quebrar. Aperta, aperta. Mas, aos poucos, enquanto os olhos do negro se
vão acalmando, a mão afrouxa a pressão. Quando o fueiro é

395

abandonado, a placidez já tornou à cara de Amândio, que suspira, e volta
a sentar ao lado do varal.
O cachorro, depois de esticar o pescoço e mirar o negro com
atenção, outra vez bulindo a orelha, regressou ao lugar de há pouco,
espichando-se sobre a barriga.
Assobio da beiçorra em bico, o mesmo assobio grosso e
incrivelmente forte, a subir e a descer na quietude. De novo os pés de
Amândio balouçam, esfregando a sola clara na ponta molhada do
capim.
Que fazer? Não hay cura. O que tem de ser tem muita força. (O
assobio pára) É sina mesmo, sina de negro sem sorte, sina ruim de negro
coió! (Recomeça o assobio) Não hay cura. A mana tem que voltar, de
qualquer jeito. E cadê dinheiro, pra ela voltar lá da fronteira? Trem, diz que
dois dias...Depois a passagem do vapor...E o dinheiro pra bóia? A mana
tem que voltar...O dinheiro pra passagem e pro resto, o mano Amândio é
que tem de dar...Quem é que ia dar se não fosse ele? Negrinha
cabeçuda, mais teimosa que mula! Desembestou que ia pra fronteira, que
tinha de trabalhar na fronteira, que lá no Livramento é que ia ganhar
dinheiro, que com a família do dr. Avelino é que ela ia ficar bem...Taí em
que deu! (Pára o assobio) Negrinha burra, não vê que sina de negro é
assim mesmo? Quem sabe ela pensou que era branca? Vai ver que
esqueceu que é branca só na sola dos pés e na palma das mãos! De certo
esqueceu que os negros chegaram tarde, e na lagoa só tinha um restinho
sujo de água... (Sorriso. Cusparada. Torna o assobio) Negrinha teimosa.
Embarafustou que volta e se o Amândio não manda o dinheiro é capaz de
ficar negra de porta aberta, só pra ajuntar dinheiro e vir. E pra judiar,
também...Não, mas negra de todo o mundo tu não ficas, não! (Torna a
cessar o assobio) Sina de negro é suja, é malvada, é fedorenta, mas o
Amândio não deixa que a irmã vire mulher de porta aberta. Isso não. Não
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pede ao patrão, que o negro Amândio não pede esmola. Vende a gaita,
rifa a gaita, desfaz-se da gaita para todo o sempre, mas a negrinha volta
de trem e de vapor, volta inteira. Negra burra! (Sorriso. Assobio) Esqueceu
que a negrada coió chegou tarde...Rifa-se a gaita e pronto! Vai doer, é
verdade, mas, com o tempo, Amândio enche a guaiaca, e compra outra.
E outra vez apertará contra o peito uma gaita de fole colorido e enfeites
de madrepérola, uma gaita afinada a tocar coisas bonitas como só o
Amândio sabe tocar!
A cusparada agora acerta perto da cabeça do cachorro, que
estira o focinho e cheira o cuspo, para logo se desiludir e tornar a fitar os
pedaços de céu e de árvores, vistos através das hastes umedecidas da
grama. O assobio prossegue, grosso, forte, melodioso.
Amanhã Amândio venderá todos os números da rifa (o seu Mário
chega hoje e faz os bilhetes), venderá todos os números pro pessoal da
cidade. Churrasco de aniversário tem muito chope, muito vinho, o pessoal
fica alegre e compra todos os bilhetes. No fim do churrasco mesmo, o
Amândio fará o sorteio – (Amândio não, é melhor o seu Mário). E a gaita lá
se vai pra cidade (Baixa o tom do assobio), pra cidade nojenta, dedilhada
por mãos profanas, por mãos sem amor...Que lambeu! (Depois de parar,
logo recomeça o assobio) A 5 mangos o número, vai dar um dinheiral.
Com convidados e parentes, deve de vir vinte pessoas da cidade. Com
mais outras vinte daqui, dá quarenta. Se todos comprarem um bilhete, a
gaita vai render uns... uns tresen... quatrocen... não. Dez cinco dá... dá
cinqüenta. Quatro cinqüenta dá... cinqüenta mais cinqüenta cem, mais
cinqüenta, cento e... e cinqüenta, mais cinqüenta, mais cinqüenta d... dá
duzentos. Duzentos mangos, negro burro! Eta, dinheirama! E a gaita custou
cento e vinte naquele tempo! Até que vai dar lucro...
Neste instante, inopinadamente e sem motivo, o cusco perdeu o
interesse por Amândio. Levantou. E, sem nem sequer mirar de relance o
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negro, se foi no trote. Ziguezagueando, fuçando o chão, passou sob os
varais da mangueira vazia que está ali atrás do galpão. Saiu no outro lado
da mangueira e sumiu, a trotar no carreiro que passa pelas figueiras, roça
os cinamomos e se perde na direção do verde da várzea.
Amândio tem um sorriso, mal entortando os beiços:
- Lucro... Chô-mico!
O apito do vapor de há pouco torna a sirenar. Desta vez muito
mais perto, o ronco grosso se estende, desdobrando-se em ecos
sucessivos, passando por sobre Amândio, atravessando a touceira das
taquaras, transpondo o telhado da casa próxima, continuando no
desdobramento smorzante, até calar de todo.
Parece que o apito do vapor era sinal convencionado. Porque,
logo a seguir, o sol se libertou das árvores da ilha fronteira. E incendiou a
ramaria, brilhou na superfície do rio, reverberou no vermelho das
barrancas, refletiu-se nas vidraças da casa, cintilou na grama orvalhada,
bateu de cheio na cara de Amândio.
Lá da casa se fez ouvir o chamado:
- Amândio!
O negro se levanta, de vagar, tira o palhinha-bagana de trás da
orelha. O flanco da mão calosa bate com vigor no isqueiro de corda. Só
depois que o pitou, após três ou quatro chupões vorazes, fumega bem
aceso, é que Amândio responde:
- Já vou, seu Alírio!
E se afasta da touceira das taquaras, na direção da casa. Sem
pressa, fitando o chão, arrancando fumaradas violentas do toco de
cigarro, que está ainda mais apequenado pelo contraste da beiçorra.
Aureolado de claridade, e porque caminha na grama cintilante de
sol, Amândio parece que anda sobre um tesouro, esmagando moedas e
pedras preciosas com os grandes pés indiferentes.
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****************************************
A cabeça grande descoberta, seu Alírio se debruça no parapeito
do avarandado. E, apertando os olhos para se defender do sol, fita o rio
visto em toda a plenitude ali de cima do avarandado.
A ilha recorta contra o céu sem nuvens o verde intenso das árvores.
Por detrás da ilha, o verde mais claro da outra margem avança para o
horizonte em ondas sucessivas de coxilhas, que estão enfeitadas de
capões e de grandes fieiras de eucalipto. O rio, começando a abrir-se lá
no extremo da direita, espraiando-se no largo aqui defronte, para envolver
a ilha na cintura líquida, prosseguindo na junção dos dois braços, e
dobrando na grande curva aqui à esquerda – o rio brilha ao sol intenso. As
barrancas altas da outra margem, as barrancas menores da ilha, o
dourado sujo da areia das margens – também brilham ao sol.
O vaporzinho de rodas, mancha branca e limpa no azul do rio, que
roçava à margem esquerda, guinou na direção desta margem, o topete
de fumaça imóvel na calmaria. A canoa vem a reboque, como um filhote
de vapor seguindo o pai.
Seu Alírio está sorrindo pelo só prazer que lhe dá a paisagem,
quando a cara de Amândio aponta ali embaixo do avarandado, fruto
preto emergindo de entre a ramaria verde escuro dos cinamomos do
jardim.
- Pronto, seu Alírio! Que que manda?
O patrão percebe o desusado tom ríspido da voz do negro. De
cenho carregado, estranha:
- Quê que mando?! Pois já não sabes desde ontem que vais
esperar o vapor pra trazer as coisas cá pra cima?
Ainda é ríspida a voz de Amândio:
- O senhor me chamou...
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São enérgicas as palavras do patrão:
- Eu não estava te chamando! Estava te avisando que o vapor já
vem perto!
A cara de Amândio sumiu sob a ramagem. A sua voz sai mais
humilde:
- Eu já vinha...
Seu Alírio resolve rir:
- Mas o que é isto agora, negro? Deste pra ficar preguiçoso? Será
que estás arrepiando? Não pensas que vou te fazer trazer sozinho os barris
de chope e as caixas de vinho, não?
Branqueiam os olhos do negro, entremostrando-se ao leve balouço
do emaranhado da folhagem dos cinamomos. Voz já definitivamente
serviçal:
- Se o senhor quiser...
Gargalhada de seu Alírio, batendo com a mão aberta no
parapeito do avarandado:
- Como que vou querer, negro! Estás ficando burro também? O
que te deu? Como é que vais ter força pra trazer os barris e as caixas
sozinho lá da praia? Tu vais trazer só a bagagem do Mário e alguma outra
coisa menor. O resto, quando o pessoal voltar do campo, trazes com eles...
No sorriso largo, os bons dentes de Amândio brilham através da
ramaria:
- O seu Mário vem mesmo?
- Vem, sim.
- O sorriso continua:
- Ele vai ficar pra manhã?
Outra vez seu Alírio ri, batendo a mão no parapeito do
avarandado:
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- Mas o que que te deu hoje, negro? Que bicho te mordeu? Então
pensas que o Mário vinha à fazenda na véspera do aniversário do avô e ia
embora no mesmo dia? Claro que fica para amanhã! Acho que só volta
pra semana. Gazeia as aulas uns dias...
Resmungo sob os cinamomos:
- É...
Notando que Amândio caminhou na direção do portão do jardim,
seu Alírio pergunta, cordial:
- Gostas muito do Mário, hein?
Amândio se volta brusco. Aproxima-se da escada, que é branca, e
se abre em leque sobre as raízes de um cinamomo. Daí, mais preto contra
o branco da escada caiada de fresco, Amândio diz, com um jeito
contente brilhando nos olhos estriados:
- Gosto muito, seu Alírio. Ele é muito bom pra mim. Ele me canta
todas as toadas novas da cidade, pra eu tocar na gaita...
Seu Alírio sorri, com ternura:
- Eu sei...Eu...
Interrompe-se ao novo apito, tão perto e tão grosso que dá a
impressão de que o vapor houvesse entrado ribanceira dentro e estivesse
rente ao jardim.
Seu Alírio desce a escada, rápido.
Quando,

depois

de

andar

sob

os

galhos

estendidos

dos

cinamomos e caminhar entre os canteiros mal cuidados, chegou ao
portão, não viu mais Amândio. Apenas olhando para a margem do rio,
enxergou o tombadilho branco do vaporzinho e a chaminé fumegante,
emergindo mais altos que o barranco.
****************************************
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O ‘gaiola’ está adernando. Gente debruçada no tombadilho,
gente olhando nas janelas do salão de refeições, na amurada da proa e
da popa, gente aglomerada no portaló, todos do lado de cá, fazem o
navio inclinar mergulhando as pás da roda na água tranqüila. O letreiro,
em arco, BRASIL, parece apoiar-se na superfície do rio.
A canoa, trazida pelo marinheiro, já está encostando no portaló.
Aqui na ribanceira, seu Alírio e a negra gorda, mais preta que
Amândio, que está a enxugar as mãos no avental e tem preso à saia o
negrinho barrigudo de fralda de camisa. Debaixo, na areia suja da praia,
Amândio.
Avistando o Mário, que está no portaló e já estende a mão ao
marinheiro, para saltar na canoa, Amândio grita:
- Seu Mário! Bom dia, seu Mário!
Mário ouve a saudação de Amândio. Empunhando a maleta,
recolhe a mão livre, que se dirigia ao marinheiro, erguendo-a no aceno. Só
depois é que desce para a canoa. Amândio sorriu, feliz, ao perceber a
resposta do moço.
As pessoas que se aglomeram no portaló se afastaram. Apareceu
o barril de chope. Saltou outro marinheiro. E o barril é descido para a
canoa com grande dificuldade.
- É desgracido que pesa! – gritou Amândio no comentário feliz.
Risos na gente do tombadilho, nas caras que aparecem às janelas,
na gente aglomerada no portaló.
Pequenos pacotes são descidos para a canoa. Do castelinho de
proa (avistam-se o timão abandonado, relógios e fones amarelados), saiu
o ‘comandante’ vestido de zuarte e com o quepe de copa branca. O
‘comandante’ também se debruça ao corrimão do tombadilho.
Seu Alírio grita aqui da riba:
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- Como é, seu ‘comandante’? Só me trouxe um barril? Encomendei
dois...E duas caixas de vinho também...
Resposta trocista do ‘comandante’:
- Fique descansado, seu Alírio, que no seu aniversário não vai faltar
combustível! A canoa não agüenta o peso. O outro barril e as caixas vão
na segunda viagem...
Mais risos no vapor. Seu Alírio também ri:
- Ah, muito bem!
A canoa, com o barril, os pacotes, Mário, os dois marinheiros
remando, desamarra do ‘gaiola’, aproando para a margem. Enquanto ela
avança, seu Alírio volta a gritar para o ‘comandante’:
- Não vai me dar a honra, amanhã, ‘comandante’?
- Infelizmente não posso, seu Alírio. Teria muito prazer. Mas como é
que vou deixar o vapor?...
- Nem uma paradazinha para tomar um chope?
- Só se os passageiros descerem junto...
- Que descessem! Dava-se um jeito. Enchia-se as garrafas com
água do rio...
A proa da canoa encalhou na areia da praia ainda longe da terra
enxuta. Os marinheiros atiraram a prancha, que bateu o barulho de tapa,
levantando água. Quando Mário desceu empunhando a maleta, teve o
apoio da mão preta de Amândio, que mergulhara no rio até os joelhos.
- Como vai, seu Mário?
Já na terra enxuta, o rapaz abraça o negro, apertando-o contra o
peito. Dá-lhe palmadas nas costas, enquanto diz:
- Então, negro feio! Como vai esta força? E como vai a gaita?
Trouxe muita novidade pra ti. Vais ver...
Rindo contrafeito, Amândio tira a maleta da mão de Mário. Este vai
se dirigir para os degraus da barranca, em cujo cimo o avô lhe sorri (a
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cabeça branca de seu Alírio se destaca contra o telhado da casa e o céu
claro) quando o negro o atalha:
- Seu Mário!
O rapaz se volta:
- Que é, negro feio?
Amândio fala, olhando a areia do chão:
- Eu vou vender a gaita...Vou fazer uma rifa...
O rapaz se espanta:
- O que?!
Amândio, ainda olhando o chão, continua acelerado, com o
acento de tristeza:
- Vou rifar a gaita, sim. Amanhã, no churrasco. Vou rifar. Tenho que
ajuntar uns cobres pra mandar buscar a mana...Vou rifar, sim. E queria que
o senhor me fizesse os papeizinhos dos números, os bilhetes... – O pedido
sai repassado de angústia – O senhor me faz, seu Mário?...
Mário olha o negro. Percebendo-lhe o jeito angustiado, contrai as
sobrancelhas e responde, não muito convencido:
- Sim...Sim...
E sobe, nas passadas vigorosas, os degraus de terra da barranca,
em cuja ribanceira o avô o espera de braços estendidos.
- Então, Mário, vens passar muitos dias?
- Não, não dá. Volto amanhã, na ‘gasolina’ dos convidados. E o
senhor como vai, vovô?
*******************************
O vaporzinho já sumiu na curva aqui na esquerda. Apenas um
pedaço da canoa ainda está a aparecer. Mas, quando o apito se fez
ouvir, já meio abafado pela distância, nem a canoa aparecia mais.
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Só o rio, limpo, vazio, brilhante ao sol, se espraiando no largo,
bipartindo-se no abraço à ilha, de novo juntando as águas, sempre
margeado de barrancas vermelhas, de areia amarelo sujo, de recortes de
árvores, de campos a se estenderem para o horizonte.
Na areia da praia, os barris e os caixotes.

II

Mário chega primeiro ao alto da barranca, logo depois de seu
Alírio. E se volta para ajudar a moça, estendendo-lhe a mão.
- Me dá a mão, Dora.
Dora, alta, o moreno do rosto e das pernas nuas se destacando no
‘costume’ de linho branco, o cabelo castanho apontando sob o lenço
vermelho – está subindo com dificuldade os primeiros degraus da escada
de terra.
- Espera aí, colega. Não é preciso auxílio ainda.
Mais dois degraus são vencidos, a mão morena já estendida para
a mão mais clara de Mário. Riso dos dentes bonitos:
- Ô escadinha difícil! Nada acolhedora...
Mário ri para o avô, que está parado a dois passos:
- Mas o dono é, não, vovô?
A mão morena e a mão mais clara se encontraram, enquanto seu
Alírio também ria:
- Contraste para disfarçar, dona Dora. Quanto mais difícil a
escada, menos casmurro parece o dono depois...
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Dora é puxada por Mário, saltando o último degrau da barranca.
Respira fundo. Ajeita o casaco do ‘costume’, que se sungara no salto.
Torna a rir, olhando seu Alírio:
- Casmurro, nada! O meu prezado colega até que tem um avô
muito simpático...
Riem os três. No grupo que já está a entrar pelo portão do jardim e
a se embrenhar sob a folharia verde dos cinamomos – uma voz chama seu
Alírio:
- Papai!
Seu Alírio responde:
- Já vou, minha filha. Com licença, dona Dora. O Mário fica lhe
fazendo as honras da casa. É um bom escudeiro...
Afasta-se seu Alírio, caminhando a passos rápidos no carreiro, tira
vermelha sobre o verde da grama, a ligar a barranca e o jardim. Encontrase logo com a senhora, que o esperara no portão, enquanto os demais
componentes do grupo se haviam sumido de todo, escondidos pelos
cinamomos. Mário comenta, ainda rindo:
- Mamãe quer matar as saudades do vovô...
Dora fala para Mário, já em tom de seriedade:
- Um velho muito simpático mesmo, o teu avô, Mário.
Mário responde, em igual tom:
- É o melhor avô do mundo, Dora.
- Acredito, a moça retruca sorrindo, enquanto se vira para o rio.
Fita-o em toda a extensão, olhando-lhe à margem fronteira, a ilha, o largo,
a areia da praia de cá, a ‘gasolina’ vazia aqui defronte (há um homem
agachado na proa, de costas). Inspira fundo o ar fresco e leve. Torna a
falar:
- Que beleza este lugar, Mário! Nunca vi um lugar tão bonito!
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Quando se volta para Mário, Dora vê Amândio, que surgiu, vindo
do galpão pela estradinha que nasce na touceira das taquaras. Amândio
se chega a Mário e indaga:
- Tão precisando de alguma coisa?
- Não Amândio, obrigado.
Dora exclama:
- Ah! Este é o Amândio!
E, depois de fazer a inspeção demorada, os grandes olhos
pestanudos percorrendo o negro de alto a baixo, examinando-lhe o
chapéu caído para a nuca, a camisa rasgada, as calças arregaçadas, os
imensos pés descalços, as canelas finas – prossegue, estendendo-lhe a
mão, que o negro, de olhos na grama, mal toca:
- Muito prazer em conhece-lo, Amândio! Muito prazer! Você nem
imagina a vontade que eu tinha de conhece-lo! O meu colega, aqui – sou
colega do Mário, sabe? Daqui a dois anos somos bacharéis, advogados,
sabe? – o meu colega aqui faz uma bruta propaganda de você lá na
Academia! Que não há gaiteiro como você, que você é um grande
músico, que é um poeta, poeta instintivo, não é, Mário? Muito prazer,
Amândio, muito prazer...
O negro, ainda de olhos na grama, a cara acinzentada pela
cabula, toca o chapéu de leve e resmunga, afastando-se:
- Licença...
Dora espalma a mão morena, atalhando-o:
- Olhe que você tem que tocar hoje! Só para mim! Para mim e
para o Mário, hein?
Torna o resmungo do negro, que está sempre de olhos postos na
grama:
- Sim, senhora...Licença...
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E se vai, de cabeça ainda baixa, de volta ao galpão, em cuja
porta há vários homens em movimento.
Mário ri:
- Encabulaste o Amâncio, Dora! Ele não está acostumado a ouvir
elogios assim...E muito mais de moça da cidade. Da cidade e bonita...
Dora junta os lábios carnudos no muchocho:
- Está bem, bonita...
Vai continuar, quando olha o rio e vê a fieira de tábuas amarradas,
descendo a favor da corrente, com uma casinhola construída no centro e
dois homens a remar em cada ponta, longe, absurdamente distante um
do outro.
- Olha lá, Mário, que coisa estranha!
Mário ri:
- É uma balsa. É assim que transportam as tábuas. – E, percebendo
a outra ‘gasolina’, que sobe o rio no sentido inverso ao das tábuas
amarradas, - Ah! Espera um pouco que vais ver uma coisa gozada, uma
coisa mais estranha ainda...
De fato, a coisa estranha aconteceu.
Depois que passou pela balsa e se distanciou um tanto, a
‘gasolina’ fez nascer as ondas inesperadas. E as ondas se abriram em
leque na direção das duas margens, colhendo a fieira de tábuas, fazendoa ondular em corcovos sucessivos, no jeito lento de marandová a rastejar,
também bulindo com a casinhola do centro, também levantando e
baixando os remadores dos extremos.
Dora ri a grande gargalhada:
- Gozadíssimo, Mário! Gozadíssimo!
**********************************
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À sombra daquela figueira, os lombilhos, cobertos de pelegos,
coxinilhos ou badanas, descansam encostados ao tronco e colocados
sobre as raízes, enquanto dos galhos mais baixos pendem freios, rebenques
e sobrecinchas.
Junto àquela timbaúba, que se ergue rente à mangueira e
estende galhos por sobre as tábuas, enfeitando de sombra a terra solta,
aglomeram-se as ‘aranhas’ e as ‘jardineiras’ vazias. Também um ford
velho, de sanefas rasgadas balançando na brisa, aproveita a sombra da
timbaúba.
O intervalo largo das tábuas da mangueira deixa ver o peão, que
termina de desencilhar um cavalo dando-lhe a palmada na anca lustrosa.
O cavalo – vê-se sempre através das tábuas da mangueira – corre para
junto dos outros cavalos, que esboçam a bulha de um tropel logo
sopitado.
O peão sai, sobraçando os arreios. Deixa-os no chão, para poder
enfiar as varas nas tronqueiras. Torna a sobraçar os arreios, embica rumo à
figueira, a argola da cincha arrastando-se no chão e levantando pó.
Risos vindos da casa. Vozearia chegando no galpão. Latidos
insituados. Gritos de marrecas cruzando a altura em bando. Crepitar das
labaredas, que sobem da valeta aberta debaixo da outra figueira.
Os

homens,

acocorados

ao

longo

da

valeta,

as

caras

avermelhadas molhadas de suor, tostam a carne, que se enfia sumarenta
nos espetos escuros, nos espetos que se viram e reviram sem cessar.
Um dos homens acocorados a assar a carne é Amândio, a cara
preta também lustrosa de suor. Resmoneio inintelegível.
- Que é isso, tição? Tas falando sozinho que nem tio velho! – troça a
voz brincalhona.
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Amândio não responde. Roda o espeto em movimentos bruscos,
de olhos postos no fogo, sem sentir o cheirinho gostoso, que está
começando a evolar-se dos nacos de carne.
*******************************
Dora está sentada na carreta vazia.
As pernas morenas se estiram sobre o varal, cuja ponta continua a
adentrar-se pela grama agora seca e sem brilho de orvalho. O ‘costume’
branco se destaca contra o verde das taquaras. As mãos se firmam nos
fueiros das carretas.
O cheiro de carne principiando a assar-se, vindo lá da figueira
onde os homens se acocoram, chegou até aqui as touceiras das taquaras.
Dora, ao contrário de Amândio, sentiu o cheiro.
Enrugou a testa, franziu o nariz, aspirou o ar. Ia comentar para
Mário, quando o estampido se fez ouvir, perto.
Saltou da carreta, de jeito assustado.
- Que foi isso, Mário?! Parece tiro de revólver!
Mário, que estava ao lado da carreta, riu:
- E é mesmo, colega...
Dora ainda está assustada, os olhos pestanudos perquirindo para
todos os lados.
- Mas como?!
Mário continua, já com o segundo estampido se fazendo ouvir:
- Não te assustes que não é nada de briga, nem de morte. É o
pessoal que está dando tiro ao alvo com revólveres. Ali, ó!
Acompanhando a direção indicada por Mário, Dora vê o grupo de
homens perto da casa, um deles se destacando à frente, de braço
estendido a empunhar o revólver que aponta para o alvo – um quadrado
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de madeira com círculos concêntricos desenhados a carvão e que foi
pregado ao tronco de outra timbaúba.
Novo estampido seco. O cachorro passa correndo, de rabo entre
as pernas, rumo às jardineiras. O braço do atirador baixa. O novo furo se
formou dentro de um dos círculos.
- Puxa! Que susto levei! – ri Dora.
- Estás mal assim! – também ri Mário. Deste jeitos podes desistir de
teus sonhos de grande criminalista.
- Não sei por que... – torna a rir Dora. Não vou ser delegada.
Delegado é que lida de perto com mortes e tiros. Eu só vou tratar disso de
longe, no gabinete. Terei direito de me assustar com tiros...
- Está certo, colega. Mas...mas isso não impede de a gente ir ver de
perto agora os tiros...Topas?
- Topo.
Vão-se

os

dois,

abandonando

a

sombra

das

taquaras,

caminhando pela estradinha vermelha, que serpeia no verde da grama e
os leva para junto da casa.
Quando se aproximam do grupo, um dos homens grita para Mário:
- Agora és tu, Mário! Quero ver como é que granfino da cidade
atira...
Mário protesta, rindo:
- Sou da cidade mas não sou granfino.! E acho que não atiro mal...
- Pois vamos ver, então! – insiste o outro, estendendo-lhe o revólver,
cujo cano niquelado rebrilha ao sol.
Mário toma o revólver. Fala, troçando:
- Vou acertar bem no centro... – E, voltando-se para Dora: - Torce
por mim, criminalista.
Mário fecha um olho. O gume fininho da mira se posta bem no
meio da alça e se confunde com o centro negro do alvo (Parece que
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tudo foi absorvido pelo cano do revólver e pelo alvo, nada mais existindo,
nem o céu, nem a casca do tronco da árvore, madeira verde escura
acima e abaixo do quadrado do alvo, parece que o próprio alvo avançou
e encostou no cano niquelado do revólver). Vago tremor, bulindo o gume
da mira, que se desajusta do centro da alça. Esforço do braço reteso.
Tornam a confundir-se a mira e o alvo. Devagar, bem devagar, o dedo
começa a pressão no gatilho.
Instante de silenciosa expectativa, em que se ouve com nitidez o
rumor de remos batendo lá no rio. O gatilho é premido, por fim. E o
estampido estronda, a bala perfurando o alvo longe do centro, quase
justapondo sobre outro o novo furo.
Vaia brincalhona no grupo, onde se destaca a fala de seu Alírio:
- Que pichote, este meu neto!
E, avançando para Mário, seu Alírio reclama o revólver:
- Deixa ver! Deixa ver, seu pichote!
Mário sorri meio encafifado. Mas se controla ligeiro e é já rindo que
entrega o revólver ao avô:
- Pronto, vovô!
As vozes alegres tornam a se ouvir:
- Muito bem! Muito bem, seu Alírio! Ensine a esta moçada!
Seu Alírio atira o chapéu na grama, libertando a cabeleira branca.
De revólver ainda a apontar para o chão, volta-se para os circunstantes,
avisando:
- Olhem que comigo não tem demora. Dormir na mira é
bobagem...
E, rápido, erguendo o braço com brusquidão, detona o revólver,
antes que este lhe chegue à altura do rosto.
O alvo estremece ao receber a bala, bem no centro. O grito e os
risos aplaudem logo:
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- Muito bem! Bravos! Êta velho bom! Bravos!
Os homens cercam seu Alírio, abraçando-o, dando-lhe palmadas
nas costas, repetindo os aplausos. Dora também se chega:
-

Meus parabéns, seu Alírio. Gostei de ver.

Seu Alírio sorri, sem responder, o rosto rejuvenescido pelo
afogueamento, como se seu Alírio também houvesse estado a virar a
carne nos espetos. Mário brinca:
- Repita, repita, que quero ver se não foi potra...
Seu Alírio, ainda sorrindo, fala agora:
- Não, Mário. Essas coisas não se repetem...Foi pra comemorar o
meu aniversário.
Na risada geral, que seguiu à negativa de seu Alírio, Amândio se
aproximou de Mário, tocando-lhe no braço.
- Que é, Amândio?
A súplica sai, baixinho:
- Não s’esqueça, seu Mário...
Mário responde, vagamente impaciente:
- Não esqueço não, Amândio.
Amândio olha o grupo. Depois que fica certo de que ninguém lhe
está pondo reparo, prossegue, aproximando do rapaz a cara preta:
- Eu fiz como o senhor disse. Os papeizinhos do pessoal comprar tão
dentro do seu chapéu, os papeizinhos da sorte tão dentro do meu...E é pra
quando eu entrar com o primeiro espeto...O senhor não esquece?
Mário, já sem impaciência, ri:
- Não esqueço, não, negro feio. Podes ficar descansado.
- Cinco mango o número, não é?
- Cinco, negro feio.
*************************************
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Pendem imóveis e vários os ganchos de madeira.

No teto de

zinco, que é sem forro e deixa ver as vigas, há pequenas falhas redondas e
oblongas, por onde o sol se escoa, brilhando no metal dos talheres, no
vidro dos copos e das garrafas, na louça dos pratos, marcando a farinha
das bandejas de papelão e o branco dos guardanapos engomados.
Reverberando lá na superfície do rio, para depois subir a barranca
e atravessar a galharia das árvores, o sol a pino também entra pelos
janelões abertos. Ainda pelas portas dos dois extremos, o sol invade o
galpão, fervendo na ressolana. E a torneira do barril de chope, a cujo lado
o peão se posta, também brilha no dourado intenso.
A mesa, tão comprida que quase toca as portas dos extremos, já
está ocupada. Os convivas, na balbúrdia alegre dos muitos diálogos,
sentam nos grandes bancos de madeira.
Numa das cabeceiras, seu Alírio tem um pedaço de sol a bulir-lhe
na melena branca. À

sua direita, logo no início da fila lateral, sentam

Mário e Dora, esta agora o lenço vermelho, os cabelos soltos se
esparramando sobre as ombreiras do casaco.
Dora diz para Mário:
- Vou botar os óculos escuros. A luz está que não se agüenta...
Seu Alírio fala, antes de Mário:
- Não faça isso, dona Dora!
- Por que, seu Alírio?
- Porque vai esconder os seus olhos tão bonitos...
- Olha só o vovô! – ri Mário, seguido pelo riso dos convivas mais
próximos.
Dora indaga, com jeito brejeiro na boca polpuda:
- Galanteio, é, seu Alírio?
Seu Alírio torce a cabeça, faz um jeito modesto:
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- Galanteio de viúvo matuto, de viúvo desacostumado... – e
estoura na gargalhada que lhe sacode a cabeleira branca. (O pedaço de
sol, enquanto o velho ria, se mexeu, desapareceu, tornou a se mexer e de
novo se colou sobre o algodão da melena).
Dora adere à risada. Depois diz, ainda num resto de riso:
- É. Mas de qualquer maneira vou botar os óculos. Sou inacessível a
galanteios, mesmo de viúvo desacostumado...
Ainda riam alguns, quando a peonada invadiu o galpão, por uma
das portas abertas, trazendo a carne nos espetos, de onde se desprende a
fumaça chiante.
Palmas. Gritos alegres, dentre os quais se destaca este, vindo da
voz grossa e pausada:
- Êta carnezita cheirosa!
Um dos peões é Amândio, que fincou o espeto bem defronte a
Mário, e fitou-o com olhos aflitos. Mário, percebendo o negro, sorriu-lhe. E
levantou.
Depois de estender a mão, pedindo silêncio, começou a falar,
acompanhado pelos olhos sempre aflitos de Amândio:
- Meus senhores, um minuto de atenção! E descansem, que não é
discurso. São só umas palavrinhas ligeiras pra carne não esfriar. Discurso é
pra depois, na sobremesa.
Faz uma pequena pausa, apontando na direção do negro.
Prossegue:
- Vocês todos conhecem o Amândio, o grande gaiteiro destas
redondezas. Não é preciso portanto dizer a vocês que há poucos gaiteiros
como ele. Ele toca pela mesma razão que o poeta faz versos, que o
pássaro canta, ou melhor, pela mesma falta de razão. Toca por tocar,
porque o seu instinto manda tocar, porque, tocando, traz para fora a sua
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alma boa e pura, o seu grande coração... Amândio, poeta instintivo, não
é, Dora?
Começam a tremer as mãos de Amândio. A cara preta se
acinzenta.
- E porque é assim, ama a sua gaita com paixão entranhada, com
amor intenso, com amor profundo. Pois bem. O seu coração, como disse, é
grande, é bom e enorme. E, por isso, abriga um comovedor amor de
irmão. A irmã de Amândio está longe, muito longe. E ele, movido pelo
amor fraterno, se impôs o dever de mandar busca-la para junto de si.
Como, entretanto, não tem dinheiro, porque é pobre como cusco
teatino...
- Muito bem! Tou gostando, Mário! – trovejou a mesma voz
pausada de há pouco.
- ...Amândio resolveu rifar a sua gaita amada...Ou, em linguagem
menos lírica, passa-la nos cobres por meio de rifa... Para isso, ele e eu
próprio, que me orgulho de ser seu amigo, contamos com a colaboração
de todos os que estão reunidos aqui neste amorável churrasco. A rifa é
pelo sistema de bilhetes numerados. Compraremos os números agora. E,
no fim do churrasco, faremos o sorteio. Deixa ver, Amândio!
Treme, na mão do negro, a passar por sobre a mesa, o chapéu
cheio de papeletas dobradas.
- Neste chapéu, que é meu, e que como o dono, colabora com
grande satisfação para o desaperto do amigo preto – estão os bilhetes a
serem comprados. Cinco cruzeiros, apenas, para se ter uma gaita de mais
de quinhentos, parece que é barato...
- É barato, é barato, sim! Faz de conta que me embrulhas...Mas
desembucha de uma vez, Mário, que a carne está esfriando... – torna a
voz grossa.
Outra risada geral. Mário estende o chapéu para o avô:
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- Está desembuchado! Comece o senhor, vovô. A cobrança é no
fim.
Depois de seu Alírio o chapéu é passado a Dora, que logo abre o
papelucho e exclama:
- Treze! Estou bem arranjada...
Seu Alírio, já dirigindo para o costilhar a faca de prata lavrada,
comenta:
- Treze, hoje em dia é mascote...A senhora é capaz de ganhar...
********************************
A gaita-fole vermelha, bordos escuros, botões e enfeites de
madrepérola, chaves niqueladas – está fechada sobre a mesa no lugar de
Mário, que, de pé, vem voltando com o maço de dinheiro na mão, e grita,
em meio à algazarra:
- Parece que rendeu a coleta, minha gente! O Amândio forrou o
poncho!
Pára, os dedos da mão livre folheando cédula por cédula.
- Não disse? Cento e oitenta! Não. Espera aí, esqueci de contar
estes níqueis aqui do bolso... Cento e... noventa e cinco!
E, virando-se para Amândio, que tem um chapéu em cada mão:
- Cento e noventa e cinco mangos, negro feio! Rendeu, hein?
- Tas milionário, negrão!, grita a voz grossa lá do extremo da mesa,
provocando a gargalhada geral.
Amândio parece não ter compreendido nada. Cara preta
impassível, só os olhos estriados, mexendo aflitos, denunciam-lhe a
emoção. A mão grossa e enorme alcança um dos chapéus para Mário,
com ademane de fantoche no gesto brusco.
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Dora está bulindo distraída nas chaves da gaita, enquanto Mário
diz:
- Bom, minha gente. Agora vou ver os bilhetes que sobraram no
meu chapéu, pra jogar fora. No outro chapéu, que é o do Amândio, estão
os bilhetes para o sorteio. Se sair um dos que eu jogar fora, repete-se o
sorteio. Valeu? – E sorrindo para Dora – Está de acordo com a
processualística, colega?
Dora fala, com seriedade gaiata:
- De pleno acordo. As Ordenações já previam essa forma de
sorteio...
Mário, depois de sacudir a cabeça afirmativamente, prossegue
para o auditório:
- Cento e noventa e cinco cruzeiros. Quer dizer que são trinta...
trinta... trinta e oito, não, trinta e nove concorrentes... sobraram só onze,
então.
Vira o chapéu, despejando no chão as papeletas dobradas. Voltase para o negro:
- Toma o dinheiro. Já é teu.
Treme a mão preta, estendida, espalmada, e logo se fechando
com força, esmagando em bolo as cédulas e os níqueis, logo
mergulhando no bolso das calças salpicadas de sangue. Agradecimento
gutural que não se entende.
Mário põe o chapéu vazio sobre o seu lugar no banco:
- Deixa ver o teu chapéu, Amândio.
Mais uma vez a mão preta se estira com brusquidão, entregando o
chapéu amarrotado, o chapéu sem carneira e seboso, em cujas abas
largas há uma falha semelhando marca de dentada. Mário levanta o
chapéu no braço erguido. Fala, enfático:
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-

Atenção,

senhores!

Muita

atenção!

Vi

se

proceder

ao

esperadíssimo sorteio:
E, dobrando-se na curvatura de reverência, entrega o chapéu a
Dora.
- O nosso destino está em suas mãos!
Apoios gritados, entre eles o da voz grossa de barítono.
- Muito bem! Muito bem!
Dora estranha:
- Eu?!
Mário insiste, na nova reverência:
- A senhora, sim. Foi eleita por aclamação, democraticamente.
- Está bem.
Dora toma o chapéu.
Levanta. Avisa, rindo:
- Mas olhem que no víspora sou danada pra cantar pra mim
mesma...
Rodando a mão na mímica de furto, enquanto olha para seu Alírio,
acrescenta:
- Faço umas trapaças inconscientes, seu Alírio...
- Não tem importância! Não faz mal! – protestou o seu Alírio e a
vozearia alegre.
Dora encolhe os ombros:
- Está bem. Querem...
Fecha os olhos, mergulha a mão no chapéu, logo retirando a
papeleta no extremo das unhas brunidas de vermelho escuro. Abre a
papeleta, mostra-a na ponta dos dedos, dizendo ainda, com fingida
seriedade:
- Que que eu dizia! Treze, o meu número.
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Algazarra. Seu Alírio aperta-lhe a mão, cumprimentando-a. Mário e
muitos outros também. Dora ri, de cabeça caída para trás:
- Bem que eu avisei!
Amândio, encolhido, curvo, se afasta, na direção da porta
ensolarada, o vulto preto emoldurado de céu, de terra reverberante, de
verde, a alongar-se para a distância. Dora chama:
- Vem cá, Amândio!
O negro pára, já na soleira da porta. Não se volta, para dizer,
brusco:
- A gaita taí na mesa.
Dora torna a rir:
- Não te chamei para me dares a gaita. Te chamei para eu te dar
a gaita!
Amândio se volta, olhos atônitos na cara acinzentada:
- Como que a senhora disse?!
No silêncio intenso que caiu de súbito (pôc, pôc, pôc, - faz a
embarcação a passar lá no rio) Dora esclarece:
- Sim, não quero a gaita! A gaita fica contigo!
Amândio se aproxima, os olhos atônitos fitos na moça, as mãos
cascudas começando a tremer.
- A senhora não quer a gaita?! ... Dora pára de rir. Encara
Amândio.
- Não quero, não.
E, pegando a gaita, estende-a para o negro:
- Toma.
Tremem, tremem cada vez com mais intensidade, as mãos do
negro:
- A senhora não quer?!
Com o esboço de sorriso, Dora insiste:
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- Toma. E pega duma vez que é pesada.
A gaita treme, já na mão de Amândio, enquanto o silêncio
comovido prossegue. Amândio está repetindo ‘A senhora não quer?’,
quando Dora lhe diz:
- É tua, sim, tua para sempre. Mas quero que toques para mim,
agora. Uma coisa bem bonita. Aliás, me prometeste. Uma valsa. Não, uma
rancheira. Ta?
Amândio, outra vez fantoche preto, assento com a cabeça, em
repetidos movimentos isócronos:
- Sim, sim, sim...
Ainda em meio ao silêncio comovido, o negro senta num mocho,
ali do canto, sob o gancho vazio. Solta os prendedores da gaita. Alisa-a
com a mão enorme, como se acariciasse o pelo do animal de estimação.
E abre o fole com súbita violência, rompendo o compasso saltitado da
rancheira, a cabeça ainda sacudindo, os olhos parados em Dora.
Mas a música é logo cortada em meio. E os soluços – feios, de
bicho – roncam dentro do negro, estourando-lhe pela beiçorra, agitandolhe o corpo nas contrações de convulsão.
Amândio foge, com a gaita apertada contra o peito.

III

A lua se reflete no rio.
Como a brisa que está a soprar é tão fraca que mal bole com as
folhas das árvores e porque o rio desce suave, quase parado – a água
espelha por inteiro o disco branco e enorme, sem parti-lo em pedaço de

421

luz inquieta. E, refletido pela água, o luar fica ainda mais poderoso,
parecendo nascer do próprio rio.
A ilha, em relevo, cresce, vindo da escuridão. Da ramaria das suas
árvores escorre a claridade leitosa, que se derrama pelas barrancas da
margem e desce até a praia.
Também o lado de cá está untado de luar. A parede amarelada
da casa, os vidros das janelas, as tábuas caiadas do galpão e as tábuas
acinzentadas da mangueira, as hastes erguidas das taquaras, a grama, as
estradinhas vermelhas, a copa das figueiras e das timbaúbas, a carreta
vazia – tudo verte o óleo branco e pesado.
O cusco insone, que caminha próximo à porta encostada do
galpão, parece ter os movimentos embaraçados pela claridade pegajosa.
Também sobre Amândio, a sair agora pela porta do galpão,
escorre o luar.
O cachorro latiu para o negro, que o fez calar logo, gritando:
- Quieto, desgranido!
O assobio, grosso, forte, com a intensidade ainda mais destacada
pelo silêncio da noite, brotou da beiçorra em bico, galopando nas rajadas
da rancheira, nas rajadas brutais. E, enquanto assobia com violência,
Amândio põe-se a caminhar para lá e para cá, da porta do galpão para
as taquaras, destas para a porta do galpão, o luar sempre lhe escorrendo
pelo vulto magro e encurvado.
Caminha, caminha para lê e para cá, o negro, a verter luar. As
suas mãos escamosas se fecham contra a camisa rasgada. Os olhos se
esgaseiam. A rancheira, intensíssima no silêncio, galopa, galopa no
atropelo violento.
‘Tão boa, a moça! Tão boa! E que bonita quando dizia para
Amândio: ‘É tua, sim, tua para sempre!’ Que bonita quando dizia: ‘Toma, e
pega duma vez que é pesada!’ O sorriso. O jeito de olhar. A boca. Que
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bonita a moça! Que bonita, quando dizia, os dentes brancos aparecendo
no sorriso, os olhos brilhando por detrás dos vidros verdes do óculos: ‘Mas
quero que toques agora uma bem bonita. Uma valsa. Não, uma
rancheira!’ E o negro burro não tocou, chorou que nem criança besta e
boba. E fugiu! Burro! Burro!
Cessa o assobio, cortado de súbito. As mãos cascudas, sempre
fechadas, esmurram o peito de Amândio, batendo por sobre a camisa
rasgada. Esmurram. Cansam. Mas não caem ao longo do corpo do negro.
Permanecem contraídas, apertando-lhe o peito, enquanto o assobio
recomeça a rancheira interrompida.
Que que custava Amândio ter tocado pra moça, pra moça tão
boa, pra moça que foi embora há já tantos dias, e talvez nunca mais
possa ouvir Amândio?! E tão bonita que ela é! A boca encarnada,
carnuda. As mãos, de dedos afilados, de unhas pintadas também de
encarnado, a alcançarem a gaita para Amândio. ‘Pega duma vez que é
pesada’. Os olhos negros, pestanudos a brilharem, mesmo por detrás dos
óculos verdes. As pernas, morenas, não do moreno sujo de mulata, mas de
um moreno suave e limpo, estiradas ao longo do varal da carreta, se
esparramando duras sobre o varal da carreta, e que Amândio vislumbrou
enquanto assava o churrasco! Que bonita! Que bonita! Se... se... se
Amândio...
O negro pára. As mãos caem, descerram-se, o luar lhes batendo
nas palmas. O assobio cala. O esgar de sorrisos bestial entraber a beiçorra.
Se o Amândio pudesse beijar aquela boca!... Se pudesse... Não
precisava nem posse, nem violência. Bastava um beijo. Um beijo calmo,
vagaroso, sem muita pressão, mas interminável... interminável... Tão
demorado que... que desse a impressão de que Amândio... de que
Amândio bebia a moça, bebia-lhe o rosto bonito, os olhos pestanudos, as
mãos de unhas pintadas de vermelho, o busto agressivo e forte a apontar
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no casaco branco, as pernas afiladas e rijas, as pernas do moreno suave e
limpo... Se Amândio pudesse beijar a boca da moça... Um beijo calmo,
vagaroso... Mas... mas...
Tornam a contrair-se as mãos escamosas (o luar apenas brilha no
retinto dos nódulos em relevo). Outra vez esmurram com violência o peito
de Amândio. Recomeça a caminhada para lá e para cá, caminhada
violenta, de fera enjaulada. A rancheira volta a galopar no silêncio.
Ô negro burro! Ô negro desgranido! Tu esqueces que és negro e
negro feio, como diz o seu Mário! Negro e feio! Tu esqueces, burro! A moça
é inacessível, completa, inteira, irremediavelmente inacessível! Nunca,
nunca o Amândio poderá possuir aquele corpo moreno e bem feito! Nem
sequer beijar aquela boca! Nunca, negro feio! Nunca!
O assobio torna a calar. E é com frenesi que Amândio esmurra o
peito, agora.
- Negro feio, negro feio! Muito burro e muito feio! Muito, muito,
muito! E... Ah! Pêra aí... Pêra aí...
As mãos de novo caídas e descerradas, o peito arfando sob a
camisa rasgada, Amândio arregala os olhos na descoberta. A grande
alegria lhe aparece na cara preta.
É tão simples, tão fácil! Amândio já sabe o que fazer! Já sabe! Vai
buscar a gaita lá no quarto, vai para a margem do rio, vai sentar na árvore
caída, que há ali na margem, no tronco que fica bem virado para o lado
da cidade, para o rumo por que a ‘gasolina’ desceu levando a moça. Vai
sentar ali. É tão fácil, tão simples! E vai tocar a rancheira, a rancheira que a
moça pediu! Tão simples!
Amândio corre, desaparecendo na porta encostada do galpão.
Logo reaparece com a gaita sobraçada. Ainda correndo, atravessa o
tabuleiro da grama, vai pela ribanceira, desce os degraus de terra da
barranca, anda na areia da margem.
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Já com a gaita aberta a balouçar na corrida, alcança a árvore,
de cujos galhos quebrados também escorre o luar. E, sentado no tronco
caído, se põe a tocar a rancheira, os braços abrindo e fechando com
violência, parecendo que ele vai esmagar a gaita entre as mãos.
*************************************
A cozinheira vem disparando pela praia. O avental tisnado, o
peito imenso arfando do esforço, os pés gordos batendo na correria miúda
– ela logo chega à escada da barranca e se põe a galgar com
dificuldade os degraus de terra.
Há pavor na cara da negra, apontando na riba verde, a chamar
por seu Alírio:
- Seu Alírio! Seu Alírio!
Seu Alírio aparece no portão do jardim:
- Que é?
Os pés gordos e pequenos esmagando a grama na corrida
sacudida, a negra avança para o patrão e diz, atrapalhada pela dispnéia
do esforço:
- O Amândio! O Amândio, seu Alírio!
Seu Alírio indaga, com a negra já parada a sua frente, a cara
lustrosa a fitá-lo com pavor:
- Que que tem o Amândio, ainda não quer comer?
Explicação afoita, de fala entrecortada:
- Se fosse só não querer comer, seu Alírio! O negro parece que
ficou maluco! Cheguei perto dele e disse: ‘Tu não vem jantar, Amândio?’ E
ele nada, sempre tocando a gaita. Aí eu disse outra vez: ‘Tu não vem? O
seu Alírio está te chamando. Olha que tu não tomou café nem almoçou
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hoje.’ Ele nada, vá a tocar a gaita. Aí eu disse: ‘Anda duma vez, negro! Tu
não é criança! Pára essa gaita!’
Torna o terror à cara gorda da negra. Interrompe-se a explicação
afoita. Seu Alírio fala, impaciente:
- E então?
As lágrimas apontam nos olhos apavorados da negra, que funga, e
prossegue na voz de choro:
- Aí... aí, seu Alírio, o Amândio me olhou com olho de doido, sempre
tocando a gaita, seu Alírio. E me rosnou, sim senhor, rosnou. Rosnou que
nem cachorro. Parecia que ia me morder. Aí, aí... eu... eu... fugi, seu Alírio!
Desanda o pranto descontrolado, os grandes seios da negra a
arfarem imensos, o avental tisnado a esconder-lhe a cara.
Seu Alírio corre para a barranca. Pára, ouvindo o toque da gaita
de Amândio, a vir lá da direita, lá do ponto em que a areia da margem se
esconde sob o verde dos arbustos. Desce ligeiro os degraus da escada de
terra. E logo se vai, a caminhar pela margem em passadas rápidas.
Rentando pelos arbustos, cujos ramos avançam sobre a orla do rio,
(teve de pisar junto à água), seu Alírio diminui os passos e pára. Vê
Amândio, que está sentado no tronco da árvore, na mesma postura da
noite, os braços a se abrirem e fecharem com violência.
Seu Alírio se adianta cauteloso. A rancheira galopa sempre, de
notas vagamente desafinadas, os dedos cansados do negro a errarem os
botões de quando em quando.
Seu Alírio se aproxima de Amândio.
- Amândio!
Nada. A gaita se abre e se fecha sempre. O patrão repete, com
energia:
- Amândio! Não estás me ouvindo?
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Um vago, um quase imperceptível movimento dos olhos do negro
mostra que ele ouviu o chamado do patrão. Não obstante, a rancheira
continua, violenta e desafinada.
A voz de seu Alírio agora é blandiciosa:
- Mas que é isso, Amândio? Por que não me atendes? Não vês que
não podes passar sem comer? Não tomaste o café da tarde, não queres
jantar... Não vês que não pode ser? Pára com essa gaita, anda...
A gaita sempre abrindo e fechando, o negro volta a cara preta
para o patrão, fitando-o de olhos ausentes. Mas não fala.
Seu Alírio torna com blandícia:
- Pára com essa gaita. Vem jantar. Vem comigo.
Os olhos ausentes se transformam em olhos aloucados. Silencia a
gaita. Os dedos da mão esquerda do negro ficam colados sobre as
chaves do acompanhamento, enquanto a mão direita baixa para o cabo
da faca, que se enfia na guaiaca rasgada. O rosnido de cachorro ruge
dentro da beiçorra fechada.
Seu Alírio recua. Quando torna a passar pelos arbustos, a gaita já
voltou a tocar em toda a sua plenitude.
**********************************
Galopa a rancheira alucinada.
Os braços do negro se abrem e se fecham com vigor. Os seus
olhos, outra vez parados e ausentes, não enxergam a água do rio, a
marulhar à sua frente, estirando ondinhas rapidadas e tremidas sobre a
areia suja. Nem a canoa, a sumir detrás da ilha. Nem as barrancas do lado
fronteiro, batidas pela luz rala do sol, que está a desaparecer do lado de
cá e incendeia a ramaria das árvores desta e da outra margem.
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Amândio, abrindo e fechando a gaita, não pressente os três
homens, que desceram pela barranca além da árvore caída (bem na
ponta dos galhos quebrados, o sol também está a bater). E não vê que os
homens, meio agachados, os pés descalços pisando de leve a areia, se
aproximam em silêncio, um deles trazendo na mão a corda enrodilhada.”
TELMO VERGARA.
(Província de São Pedro, dezembro de 1945, p. 144-160)
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ANEXO 56
“NEGRO FEIO”

I
“O varal da carreta vazia descansa na terra, adentrando-se pelo
capim. Pendendo das canelas finas, os dois pés, pretos, enormes, riscados
de sulcos, balouçam no espaço, esfregando a sola na umidade do capim,
que se dobra para cá e para lá, como se fosse batido pelo rebojo do
vento incerto.
Não há vento, entretanto. Nem brisa inconsistente e inócua, a bulir
com as folhas agudas das taquaras entrecruzando-se imóveis na touceira
ao lado da carreta. O único movimento, na quietude orvalhada, vem de
Amândio, o negro magro e alto, de calças arregaçadas, sentado na
carreta junto ao varal e que faz os pés enormes balouçarem 1 no ritmo de
pêndulo.
Nem sequer o cusco, deitado sobre a barriga, entre a carreta e as
taquaras, e com as patas dianteiras espichadas para a frente – se move.
Também os pés retintos pararam agora. E Amândio, os grandes
beiços em bico, começa o assobio, o assobio grosso, incrível de forte, que
sobe, revoluteia, desce, torna a subir no silêncio da manhã.
O cusco sentou sobre as patas traseiras. Olhou para Amândio,
sacudiu uma orelha, que se mexeu como pedaço de papel. Mas logo em
seguida tornou a se espichar (o papel se grudou à cabeça) – os olhos
semicerrados

mirando

a

grama

molhada,

entreadivinham pedaços de céu e de árvores.

1

No original, “balouçar”.

em

cujo

emaranhado

O assobio continua a subir, revolutear, descer, no tom incrivelmente
forte, mas cheio de melodia, acompanhado agora pelos dedos retintos do
negro que se puseram a tamborilar no fueiro da carreta.
No instante em que subia, mais alto que as taquaras, mais alto que
o telhado do galpão próximo e abafando a voz que falou lá na casa, o
assobio é cortado de súbito. Os dedos também cessam o tamborilar,
fechando-se sobre o fueiro. Deslizam. Descerram-se ao tocar no chão da
carreta. E recomeça o balouço dos pés enormes esfregando a sola na
grama úmida.
Distante, quase inaudível apesar do silêncio, o apito de um vapor
sirenou.
O cusco notou, tornando a sentar sobre as patas traseiras e a bulir
a orelha, para logo voltar à posição espichada. Amâncio, não. Os pés
sempre balouçando sob as canelas finas, os olhos estriados de sangue
postos na distância (céu, trecho do rio, árvores da ilha fronteira, coxilhas
longe na outra margem) – Amândio não escutou o apito do vapor. A sua
cara preta está impassível.
O marulho do rio se faz ouvir, trazido de repente, como som que
vem quando se abre uma porta. Um quero-quero grita na lonjura insituável.
A voz torna a falar na casa próxima. O assobio tenta recomeçar, soprado
pelos beiços em bico. Estaca no primeiro sopro.
De beiços ainda abertos, a cara de Amândio se acinzenta. Os
grandes pés cessam o balouço. E as mãos calosas se agitam, tremem,
apalpam o peito de Amândio, enquanto os olhos estriados se inquietam na
expressão de atarantamento.
Resmungo:
- Porquera!
O tremor está tomando conta do negro todo, que salta da carreta
e repete, desta vez mais alto:

- Porquera!
O cusco se levanta assustado e corre para o lado da touceira das
taquaras, onde se fica a fitar Amândio, a orelha de novo em pé.
Torna o impropério irado:
Porquera!
Resmungando ainda ‘porquera-porquera’, o negro, magro, alto,
chapéu de abas largas tombado para a nuca, pretume do peito
aparecendo na camisa rasgada – cerra os punhos e se enrista, como se
fosse saltar na agressão mal contida.
- Porqueira! Porqueira, sim! Um cristão gostar de uma coisa mais do
que tudo e ter que se desfazer assim de sopetão...Porqueira, porqueira,
sim! Sina de negro é assim mesmo! Quando tem uma coisa de que gosta,
pronto, lá se vai! Que lambeu, sina desgranida! Que lambeu!
À última exclamação, o pé gretado sublinha a raiva de Amândio,
batendo na grama e fazendo o cusco recuar mais para trás da touceira.
A gaita, meu Deus! A gaita, tão grande, tão bonita, tão do
Amândio! Amândio ter de se desfazer da gaita, meu Deus! A gaita tão
afinada, tão bonita nos enfeites de madrepérola, tão bonita no fole aberto
colorido, a gaita tem que ser rifada, meu Deus! Que lambeu, sina de
negro! Que lambeu, sina desgranida! A gaita, a quem Amândio quer mais
bem do que às negrinhas...Que ‘mais bem’?! Não há negrinha que se
compare à gaita, por mais fachuda...Entretanto...entretanto tem que ser
rifada, tem que passar às mãos de outro, tem que tocar para outro, abrirse nos braços de outro...Que lambeu, porqueira de porqueira!
Os olhos do negro se agitam, na procura zaranza de solução. Uma
das mãos se agarra ao fueiro da carreta, apertando-o, como se o quisesse
quebrar. Aperta, aperta. Mas, aos poucos, enquanto os olhos do negro se
vão acalmando, a mão afrouxa a pressão. Quando o fueiro é

abandonado, a placidez já tornou à cara de Amândio, que suspira, e volta
a sentar ao lado do varal.
O cachorro, depois de esticar o pescoço e mirar o negro com
atenção, outra vez bulindo a orelha, regressou ao lugar de há pouco,
espichando-se sobre a barriga.
Assobio da beiçorra em bico, o mesmo assobio grosso e
incrivelmente forte, a subir e a descer na quietude. De novo os pés de
Amândio balouçam, esfregando a sola clara na ponta molhada do
capim.
Que fazer? Não hay cura. O que tem de ser tem muita força. (O
assobio pára) É sina mesmo, sina de negro sem sorte, sina ruim de negro
coió! (Recomeça o assobio) Não hay cura. A mana tem que voltar, de
qualquer jeito. E cadê dinheiro, pra ela voltar lá da fronteira? Trem, diz que
dois dias...Depois a passagem do vapor...E o dinheiro pra bóia? A mana
tem que voltar...O dinheiro pra passagem e pro resto, o mano Amândio é
que tem de dar...Quem é que ia dar se não fosse ele? Negrinha
cabeçuda, mais teimosa que mula! Desembestou que ia pra fronteira, que
tinha de trabalhar na fronteira, que lá no Livramento é que ia ganhar
dinheiro, que com a família do dr. Avelino é que ela ia ficar bem...Taí em
que deu! (Pára o assobio) Negrinha burra, não vê que sina de negro é
assim mesmo? Quem sabe ela pensou que era branca? Vai ver que
esqueceu que é branca só na sola dos pés e na palma das mãos! De certo
esqueceu que os negros chegaram tarde, e na lagoa só tinha um restinho
sujo de água... (Sorriso. Cusparada. Torna o assobio) Negrinha teimosa.
Embarafustou que volta e se o Amândio não manda o dinheiro é capaz de
ficar negra de porta aberta, só pra ajuntar dinheiro e vir. E pra judiar,
também...Não, mas negra de todo o mundo tu não ficas, não! (Torna a
cessar o assobio) Sina de negro é suja, é malvada, é fedorenta, mas o
Amândio não deixa que a irmã vire mulher de porta aberta. Isso não. Não

pede ao patrão, que o negro Amândio não pede esmola. Vende a gaita,
rifa a gaita, desfaz-se da gaita para todo o sempre, mas a negrinha volta
de trem e de vapor, volta inteira. Negra burra! (Sorriso. Assobio) Esqueceu
que a negrada coió chegou tarde...Rifa-se a gaita e pronto! Vai doer, é
verdade, mas, com o tempo, Amândio enche a guaiaca, e compra outra.
E outra vez apertará contra o peito uma gaita de fole colorido e enfeites
de madrepérola, uma gaita afinada a tocar coisas bonitas como só o
Amândio sabe tocar!
A cusparada agora acerta perto da cabeça do cachorro, que
estira o focinho e cheira o cuspo, para logo se desiludir e tornar a fitar os
pedaços de céu e de árvores, vistos através das hastes umedecidas da
grama. O assobio prossegue, grosso, forte, melodioso.
Amanhã Amândio venderá todos os números da rifa (o seu Mário
chega hoje e faz os bilhetes), venderá todos os números pro pessoal da
cidade. Churrasco de aniversário tem muito chope, muito vinho, o pessoal
fica alegre e compra todos os bilhetes. No fim do churrasco mesmo, o
Amândio fará o sorteio – (Amândio não, é melhor o seu Mário). E a gaita lá
se vai pra cidade (Baixa o tom do assobio), pra cidade nojenta, dedilhada
por mãos profanas, por mãos sem amor...Que lambeu! (Depois de parar,
logo recomeça o assobio) A 5 mangos o número, vai dar um dinheiral.
Com convidados e parentes, deve de vir vinte pessoas da cidade. Com
mais outras vinte daqui, dá quarenta. Se todos comprarem um bilhete, a
gaita vai render uns... uns tresen... quatrocen... não. Dez cinco dá... dá
cinqüenta. Quatro cinqüenta dá... cinqüenta mais cinqüenta cem, mais
cinqüenta, cento e... e cinqüenta, mais cinqüenta, mais cinqüenta d... dá
duzentos. Duzentos mangos, negro burro! Eta, dinheirama! E a gaita custou
cento e vinte naquele tempo! Até que vai dar lucro...
Neste instante, inopinadamente e sem motivo, o cusco perdeu o
interesse por Amândio. Levantou. E, sem nem sequer mirar de relance o

negro, se foi no trote. Ziguezagueando, fuçando o chão, passou sob os
varais da mangueira vazia que está ali atrás do galpão. Saiu no outro lado
da mangueira e sumiu, a trotar no carreiro que passa pelas figueiras, roça
os cinamomos e se perde na direção do verde da várzea.
Amândio tem um sorriso, mal entortando os beiços:
- Lucro... Chô-mico!
O apito do vapor de há pouco torna a sirenar. Desta vez muito
mais perto, o ronco grosso se estende, desdobrando-se em ecos
sucessivos, passando por sobre Amândio, atravessando a touceira das
taquaras, transpondo o telhado da casa próxima, continuando no
desdobramento smorzante, até calar de todo.
Parece que o apito do vapor era sinal convencionado. Porque,
logo a seguir, o sol se libertou das árvores da ilha fronteira. E incendiou a
ramaria, brilhou na superfície do rio, reverberou no vermelho das
barrancas, refletiu-se nas vidraças da casa, cintilou na grama orvalhada,
bateu de cheio na cara de Amândio.
Lá da casa se fez ouvir o chamado:
- Amândio!
O negro se levanta, de vagar, tira o palhinha-bagana de trás da
orelha. O flanco da mão calosa bate com vigor no isqueiro de corda. Só
depois que o pitou, após três ou quatro chupões vorazes, fumega bem
aceso, é que Amândio responde:
- Já vou, seu Alírio!
E se afasta da touceira das taquaras, na direção da casa. Sem
pressa, fitando o chão, arrancando fumaradas violentas do toco de
cigarro, que está ainda mais apequenado pelo contraste da beiçorra.
Aureolado de claridade, e porque caminha na grama cintilante de
sol, Amândio parece que anda sobre um tesouro, esmagando moedas e
pedras preciosas com os grandes pés indiferentes.

****************************************
A cabeça grande descoberta, seu Alírio se debruça no parapeito
do avarandado. E, apertando os olhos para se defender do sol, fita o rio
visto em toda a plenitude ali de cima do avarandado.
A ilha recorta contra o céu sem nuvens o verde intenso das árvores.
Por detrás da ilha, o verde mais claro da outra margem avança para o
horizonte em ondas sucessivas de coxilhas, que estão enfeitadas de
capões e de grandes fieiras de eucalipto. O rio, começando a abrir-se lá
no extremo da direita, espraiando-se no largo aqui defronte, para envolver
a ilha na cintura líquida, prosseguindo na junção dos dois braços, e
dobrando na grande curva aqui à esquerda – o rio brilha ao sol intenso. As
barrancas altas da outra margem, as barrancas menores da ilha, o
dourado sujo da areia das margens – também brilham ao sol.
O vaporzinho de rodas, mancha branca e limpa no azul do rio, que
roçava à margem esquerda, guinou na direção desta margem, o topete
de fumaça imóvel na calmaria. A canoa vem a reboque, como um filhote
de vapor seguindo o pai.
Seu Alírio está sorrindo pelo só prazer que lhe dá a paisagem,
quando a cara de Amândio aponta ali embaixo do avarandado, fruto
preto emergindo de entre a ramaria verde escuro dos cinamomos do
jardim.
- Pronto, seu Alírio! Que que manda?
O patrão percebe o desusado tom ríspido da voz do negro. De
cenho carregado, estranha:
- Quê que mando?! Pois já não sabes desde ontem que vais
esperar o vapor pra trazer as coisas cá pra cima?
Ainda é ríspida a voz de Amândio:
- O senhor me chamou...

São enérgicas as palavras do patrão:
- Eu não estava te chamando! Estava te avisando que o vapor já
vem perto!
A cara de Amândio sumiu sob a ramagem. A sua voz sai mais
humilde:
- Eu já vinha...
Seu Alírio resolve rir:
- Mas o que é isto agora, negro? Deste pra ficar preguiçoso? Será
que estás arrepiando? Não pensas que vou te fazer trazer sozinho os barris
de chope e as caixas de vinho, não?
Branqueiam os olhos do negro, entremostrando-se ao leve balouço
do emaranhado da folhagem dos cinamomos. Voz já definitivamente
serviçal:
- Se o senhor quiser...
Gargalhada de seu Alírio, batendo com a mão aberta no
parapeito do avarandado:
- Como que vou querer, negro! Estás ficando burro também? O
que te deu? Como é que vais ter força pra trazer os barris e as caixas
sozinho lá da praia? Tu vais trazer só a bagagem do Mário e alguma outra
coisa menor. O resto, quando o pessoal voltar do campo, trazes com eles...
No sorriso largo, os bons dentes de Amândio brilham através da
ramaria:
- O seu Mário vem mesmo?
- Vem, sim.
- O sorriso continua:
- Ele vai ficar pra manhã?
Outra vez seu Alírio ri, batendo a mão no parapeito do
avarandado:

- Mas o que que te deu hoje, negro? Que bicho te mordeu? Então
pensas que o Mário vinha à fazenda na véspera do aniversário do avô e ia
embora no mesmo dia? Claro que fica para amanhã! Acho que só volta
pra semana. Gazeia as aulas uns dias...
Resmungo sob os cinamomos:
- É...
Notando que Amândio caminhou na direção do portão do jardim,
seu Alírio pergunta, cordial:
- Gostas muito do Mário, hein?
Amândio se volta brusco. Aproxima-se da escada, que é branca, e
se abre em leque sobre as raízes de um cinamomo. Daí, mais preto contra
o branco da escada caiada de fresco, Amândio diz, com um jeito
contente brilhando nos olhos estriados:
- Gosto muito, seu Alírio. Ele é muito bom pra mim. Ele me canta
todas as toadas novas da cidade, pra eu tocar na gaita...
Seu Alírio sorri, com ternura:
- Eu sei...Eu...
Interrompe-se ao novo apito, tão perto e tão grosso que dá a
impressão de que o vapor houvesse entrado ribanceira dentro e estivesse
rente ao jardim.
Seu Alírio desce a escada, rápido.
Quando,

depois

de

andar

sob

os

galhos

estendidos

dos

cinamomos e caminhar entre os canteiros mal cuidados, chegou ao
portão, não viu mais Amândio. Apenas olhando para a margem do rio,
enxergou o tombadilho branco do vaporzinho e a chaminé fumegante,
emergindo mais altos que o barranco.
****************************************

O ‘gaiola’ está adernando. Gente debruçada no tombadilho,
gente olhando nas janelas do salão de refeições, na amurada da proa e
da popa, gente aglomerada no portaló, todos do lado de cá, fazem o
navio inclinar mergulhando as pás da roda na água tranqüila. O letreiro,
em arco, BRASIL, parece apoiar-se na superfície do rio.
A canoa, trazida pelo marinheiro, já está encostando no portaló.
Aqui na ribanceira, seu Alírio e a negra gorda, mais preta que
Amândio, que está a enxugar as mãos no avental e tem preso à saia o
negrinho barrigudo de fralda de camisa. Debaixo, na areia suja da praia,
Amândio.
Avistando o Mário, que está no portaló e já estende a mão ao
marinheiro, para saltar na canoa, Amândio grita:
- Seu Mário! Bom dia, seu Mário!
Mário ouve a saudação de Amândio. Empunhando a maleta,
recolhe a mão livre, que se dirigia ao marinheiro, erguendo-a no aceno. Só
depois é que desce para a canoa. Amândio sorriu, feliz, ao perceber a
resposta do moço.
As pessoas que se aglomeram no portaló se afastaram. Apareceu
o barril de chope. Saltou outro marinheiro. E o barril é descido para a
canoa com grande dificuldade.
- É desgracido que pesa! – gritou Amândio no comentário feliz.
Risos na gente do tombadilho, nas caras que aparecem às janelas,
na gente aglomerada no portaló.
Pequenos pacotes são descidos para a canoa. Do castelinho de
proa (avistam-se o timão abandonado, relógios e fones amarelados), saiu
o ‘comandante’ vestido de zuarte e com o quepe de copa branca. O
‘comandante’ também se debruça ao corrimão do tombadilho.
Seu Alírio grita aqui da riba:

- Como é, seu ‘comandante’? Só me trouxe um barril? Encomendei
dois...E duas caixas de vinho também...
Resposta trocista do ‘comandante’:
- Fique descansado, seu Alírio, que no seu aniversário não vai faltar
combustível! A canoa não agüenta o peso. O outro barril e as caixas vão
na segunda viagem...
Mais risos no vapor. Seu Alírio também ri:
- Ah, muito bem!
A canoa, com o barril, os pacotes, Mário, os dois marinheiros
remando, desamarra do ‘gaiola’, aproando para a margem. Enquanto ela
avança, seu Alírio volta a gritar para o ‘comandante’:
- Não vai me dar a honra, amanhã, ‘comandante’?
- Infelizmente não posso, seu Alírio. Teria muito prazer. Mas como é
que vou deixar o vapor?...
- Nem uma paradazinha para tomar um chope?
- Só se os passageiros descerem junto...
- Que descessem! Dava-se um jeito. Enchia-se as garrafas com
água do rio...
A proa da canoa encalhou na areia da praia ainda longe da terra
enxuta. Os marinheiros atiraram a prancha, que bateu o barulho de tapa,
levantando água. Quando Mário desceu empunhando a maleta, teve o
apoio da mão preta de Amândio, que mergulhara no rio até os joelhos.
- Como vai, seu Mário?
Já na terra enxuta, o rapaz abraça o negro, apertando-o contra o
peito. Dá-lhe palmadas nas costas, enquanto diz:
- Então, negro feio! Como vai esta força? E como vai a gaita?
Trouxe muita novidade pra ti. Vais ver...
Rindo contrafeito, Amândio tira a maleta da mão de Mário. Este vai
se dirigir para os degraus da barranca, em cujo cimo o avô lhe sorri (a

cabeça branca de seu Alírio se destaca contra o telhado da casa e o céu
claro) quando o negro o atalha:
- Seu Mário!
O rapaz se volta:
- Que é, negro feio?
Amândio fala, olhando a areia do chão:
- Eu vou vender a gaita...Vou fazer uma rifa...
O rapaz se espanta:
- O que?!
Amândio, ainda olhando o chão, continua acelerado, com o
acento de tristeza:
- Vou rifar a gaita, sim. Amanhã, no churrasco. Vou rifar. Tenho que
ajuntar uns cobres pra mandar buscar a mana...Vou rifar, sim. E queria que
o senhor me fizesse os papeizinhos dos números, os bilhetes... – O pedido
sai repassado de angústia – O senhor me faz, seu Mário?...
Mário olha o negro. Percebendo-lhe o jeito angustiado, contrai as
sobrancelhas e responde, não muito convencido:
- Sim...Sim...
E sobe, nas passadas vigorosas, os degraus de terra da barranca,
em cuja ribanceira o avô o espera de braços estendidos.
- Então, Mário, vens passar muitos dias?
- Não, não dá. Volto amanhã, na ‘gasolina’ dos convidados. E o
senhor como vai, vovô?
*******************************
O vaporzinho já sumiu na curva aqui na esquerda. Apenas um
pedaço da canoa ainda está a aparecer. Mas, quando o apito se fez
ouvir, já meio abafado pela distância, nem a canoa aparecia mais.

Só o rio, limpo, vazio, brilhante ao sol, se espraiando no largo,
bipartindo-se no abraço à ilha, de novo juntando as águas, sempre
margeado de barrancas vermelhas, de areia amarelo sujo, de recortes de
árvores, de campos a se estenderem para o horizonte.
Na areia da praia, os barris e os caixotes.

II

Mário chega primeiro ao alto da barranca, logo depois de seu
Alírio. E se volta para ajudar a moça, estendendo-lhe a mão.
- Me dá a mão, Dora.
Dora, alta, o moreno do rosto e das pernas nuas se destacando no
‘costume’ de linho branco, o cabelo castanho apontando sob o lenço
vermelho – está subindo com dificuldade os primeiros degraus da escada
de terra.
- Espera aí, colega. Não é preciso auxílio ainda.
Mais dois degraus são vencidos, a mão morena já estendida para
a mão mais clara de Mário. Riso dos dentes bonitos:
- Ô escadinha difícil! Nada acolhedora...
Mário ri para o avô, que está parado a dois passos:
- Mas o dono é, não, vovô?
A mão morena e a mão mais clara se encontraram, enquanto seu
Alírio também ria:
- Contraste para disfarçar, dona Dora. Quanto mais difícil a
escada, menos casmurro parece o dono depois...

Dora é puxada por Mário, saltando o último degrau da barranca.
Respira fundo. Ajeita o casaco do ‘costume’, que se sungara no salto.
Torna a rir, olhando seu Alírio:
- Casmurro, nada! O meu prezado colega até que tem um avô
muito simpático...
Riem os três. No grupo que já está a entrar pelo portão do jardim e
a se embrenhar sob a folharia verde dos cinamomos – uma voz chama seu
Alírio:
- Papai!
Seu Alírio responde:
- Já vou, minha filha. Com licença, dona Dora. O Mário fica lhe
fazendo as honras da casa. É um bom escudeiro...
Afasta-se seu Alírio, caminhando a passos rápidos no carreiro, tira
vermelha sobre o verde da grama, a ligar a barranca e o jardim. Encontrase logo com a senhora, que o esperara no portão, enquanto os demais
componentes do grupo se haviam sumido de todo, escondidos pelos
cinamomos. Mário comenta, ainda rindo:
- Mamãe quer matar as saudades do vovô...
Dora fala para Mário, já em tom de seriedade:
- Um velho muito simpático mesmo, o teu avô, Mário.
Mário responde, em igual tom:
- É o melhor avô do mundo, Dora.
- Acredito, a moça retruca sorrindo, enquanto se vira para o rio.
Fita-o em toda a extensão, olhando-lhe à margem fronteira, a ilha, o largo,
a areia da praia de cá, a ‘gasolina’ vazia aqui defronte (há um homem
agachado na proa, de costas). Inspira fundo o ar fresco e leve. Torna a
falar:
- Que beleza este lugar, Mário! Nunca vi um lugar tão bonito!

Quando se volta para Mário, Dora vê Amândio, que surgiu, vindo
do galpão pela estradinha que nasce na touceira das taquaras. Amândio
se chega a Mário e indaga:
- Tão precisando de alguma coisa?
- Não Amândio, obrigado.
Dora exclama:
- Ah! Este é o Amândio!
E, depois de fazer a inspeção demorada, os grandes olhos
pestanudos percorrendo o negro de alto a baixo, examinando-lhe o
chapéu caído para a nuca, a camisa rasgada, as calças arregaçadas, os
imensos pés descalços, as canelas finas – prossegue, estendendo-lhe a
mão, que o negro, de olhos na grama, mal toca:
- Muito prazer em conhece-lo, Amândio! Muito prazer! Você nem
imagina a vontade que eu tinha de conhece-lo! O meu colega, aqui – sou
colega do Mário, sabe? Daqui a dois anos somos bacharéis, advogados,
sabe? – o meu colega aqui faz uma bruta propaganda de você lá na
Academia! Que não há gaiteiro como você, que você é um grande
músico, que é um poeta, poeta instintivo, não é, Mário? Muito prazer,
Amândio, muito prazer...
O negro, ainda de olhos na grama, a cara acinzentada pela
cabula, toca o chapéu de leve e resmunga, afastando-se:
- Licença...
Dora espalma a mão morena, atalhando-o:
- Olhe que você tem que tocar hoje! Só para mim! Para mim e
para o Mário, hein?
Torna o resmungo do negro, que está sempre de olhos postos na
grama:
- Sim, senhora...Licença...

E se vai, de cabeça ainda baixa, de volta ao galpão, em cuja
porta há vários homens em movimento.
Mário ri:
- Encabulaste o Amâncio, Dora! Ele não está acostumado a ouvir
elogios assim...E muito mais de moça da cidade. Da cidade e bonita...
Dora junta os lábios carnudos no muchocho:
- Está bem, bonita...
Vai continuar, quando olha o rio e vê a fieira de tábuas amarradas,
descendo a favor da corrente, com uma casinhola construída no centro e
dois homens a remar em cada ponta, longe, absurdamente distante um
do outro.
- Olha lá, Mário, que coisa estranha!
Mário ri:
- É uma balsa. É assim que transportam as tábuas. – E, percebendo
a outra ‘gasolina’, que sobe o rio no sentido inverso ao das tábuas
amarradas, - Ah! Espera um pouco que vais ver uma coisa gozada, uma
coisa mais estranha ainda...
De fato, a coisa estranha aconteceu.
Depois que passou pela balsa e se distanciou um tanto, a
‘gasolina’ fez nascer as ondas inesperadas. E as ondas se abriram em
leque na direção das duas margens, colhendo a fieira de tábuas, fazendoa ondular em corcovos sucessivos, no jeito lento de marandová a rastejar,
também bulindo com a casinhola do centro, também levantando e
baixando os remadores dos extremos.
Dora ri a grande gargalhada:
- Gozadíssimo, Mário! Gozadíssimo!
**********************************

À sombra daquela figueira, os lombilhos, cobertos de pelegos,
coxinilhos ou badanas, descansam encostados ao tronco e colocados
sobre as raízes, enquanto dos galhos mais baixos pendem freios, rebenques
e sobrecinchas.
Junto àquela timbaúba, que se ergue rente à mangueira e
estende galhos por sobre as tábuas, enfeitando de sombra a terra solta,
aglomeram-se as ‘aranhas’ e as ‘jardineiras’ vazias. Também um ford
velho, de sanefas rasgadas balançando na brisa, aproveita a sombra da
timbaúba.
O intervalo largo das tábuas da mangueira deixa ver o peão, que
termina de desencilhar um cavalo dando-lhe a palmada na anca lustrosa.
O cavalo – vê-se sempre através das tábuas da mangueira – corre para
junto dos outros cavalos, que esboçam a bulha de um tropel logo
sopitado.
O peão sai, sobraçando os arreios. Deixa-os no chão, para poder
enfiar as varas nas tronqueiras. Torna a sobraçar os arreios, embica rumo à
figueira, a argola da cincha arrastando-se no chão e levantando pó.
Risos vindos da casa. Vozearia chegando no galpão. Latidos
insituados. Gritos de marrecas cruzando a altura em bando. Crepitar das
labaredas, que sobem da valeta aberta debaixo da outra figueira.
Os

homens,

acocorados

ao

longo

da

valeta,

as

caras

avermelhadas molhadas de suor, tostam a carne, que se enfia sumarenta
nos espetos escuros, nos espetos que se viram e reviram sem cessar.
Um dos homens acocorados a assar a carne é Amândio, a cara
preta também lustrosa de suor. Resmoneio inintelegível.
- Que é isso, tição? Tas falando sozinho que nem tio velho! – troça a
voz brincalhona.

Amândio não responde. Roda o espeto em movimentos bruscos,
de olhos postos no fogo, sem sentir o cheirinho gostoso, que está
começando a evolar-se dos nacos de carne.
*******************************
Dora está sentada na carreta vazia.
As pernas morenas se estiram sobre o varal, cuja ponta continua a
adentrar-se pela grama agora seca e sem brilho de orvalho. O ‘costume’
branco se destaca contra o verde das taquaras. As mãos se firmam nos
fueiros das carretas.
O cheiro de carne principiando a assar-se, vindo lá da figueira
onde os homens se acocoram, chegou até aqui as touceiras das taquaras.
Dora, ao contrário de Amândio, sentiu o cheiro.
Enrugou a testa, franziu o nariz, aspirou o ar. Ia comentar para
Mário, quando o estampido se fez ouvir, perto.
Saltou da carreta, de jeito assustado.
- Que foi isso, Mário?! Parece tiro de revólver!
Mário, que estava ao lado da carreta, riu:
- E é mesmo, colega...
Dora ainda está assustada, os olhos pestanudos perquirindo para
todos os lados.
- Mas como?!
Mário continua, já com o segundo estampido se fazendo ouvir:
- Não te assustes que não é nada de briga, nem de morte. É o
pessoal que está dando tiro ao alvo com revólveres. Ali, ó!
Acompanhando a direção indicada por Mário, Dora vê o grupo de
homens perto da casa, um deles se destacando à frente, de braço
estendido a empunhar o revólver que aponta para o alvo – um quadrado

de madeira com círculos concêntricos desenhados a carvão e que foi
pregado ao tronco de outra timbaúba.
Novo estampido seco. O cachorro passa correndo, de rabo entre
as pernas, rumo às jardineiras. O braço do atirador baixa. O novo furo se
formou dentro de um dos círculos.
- Puxa! Que susto levei! – ri Dora.
- Estás mal assim! – também ri Mário. Deste jeitos podes desistir de
teus sonhos de grande criminalista.
- Não sei por que... – torna a rir Dora. Não vou ser delegada.
Delegado é que lida de perto com mortes e tiros. Eu só vou tratar disso de
longe, no gabinete. Terei direito de me assustar com tiros...
- Está certo, colega. Mas...mas isso não impede de a gente ir ver de
perto agora os tiros...Topas?
- Topo.
Vão-se

os

dois,

abandonando

a

sombra

das

taquaras,

caminhando pela estradinha vermelha, que serpeia no verde da grama e
os leva para junto da casa.
Quando se aproximam do grupo, um dos homens grita para Mário:
- Agora és tu, Mário! Quero ver como é que granfino da cidade
atira...
Mário protesta, rindo:
- Sou da cidade mas não sou granfino.! E acho que não atiro mal...
- Pois vamos ver, então! – insiste o outro, estendendo-lhe o revólver,
cujo cano niquelado rebrilha ao sol.
Mário toma o revólver. Fala, troçando:
- Vou acertar bem no centro... – E, voltando-se para Dora: - Torce
por mim, criminalista.
Mário fecha um olho. O gume fininho da mira se posta bem no
meio da alça e se confunde com o centro negro do alvo (Parece que

tudo foi absorvido pelo cano do revólver e pelo alvo, nada mais existindo,
nem o céu, nem a casca do tronco da árvore, madeira verde escura
acima e abaixo do quadrado do alvo, parece que o próprio alvo avançou
e encostou no cano niquelado do revólver). Vago tremor, bulindo o gume
da mira, que se desajusta do centro da alça. Esforço do braço reteso.
Tornam a confundir-se a mira e o alvo. Devagar, bem devagar, o dedo
começa a pressão no gatilho.
Instante de silenciosa expectativa, em que se ouve com nitidez o
rumor de remos batendo lá no rio. O gatilho é premido, por fim. E o
estampido estronda, a bala perfurando o alvo longe do centro, quase
justapondo sobre outro o novo furo.
Vaia brincalhona no grupo, onde se destaca a fala de seu Alírio:
- Que pichote, este meu neto!
E, avançando para Mário, seu Alírio reclama o revólver:
- Deixa ver! Deixa ver, seu pichote!
Mário sorri meio encafifado. Mas se controla ligeiro e é já rindo que
entrega o revólver ao avô:
- Pronto, vovô!
As vozes alegres tornam a se ouvir:
- Muito bem! Muito bem, seu Alírio! Ensine a esta moçada!
Seu Alírio atira o chapéu na grama, libertando a cabeleira branca.
De revólver ainda a apontar para o chão, volta-se para os circunstantes,
avisando:
- Olhem que comigo não tem demora. Dormir na mira é
bobagem...
E, rápido, erguendo o braço com brusquidão, detona o revólver,
antes que este lhe chegue à altura do rosto.
O alvo estremece ao receber a bala, bem no centro. O grito e os
risos aplaudem logo:

- Muito bem! Bravos! Êta velho bom! Bravos!
Os homens cercam seu Alírio, abraçando-o, dando-lhe palmadas
nas costas, repetindo os aplausos. Dora também se chega:
-

Meus parabéns, seu Alírio. Gostei de ver.

Seu Alírio sorri, sem responder, o rosto rejuvenescido pelo
afogueamento, como se seu Alírio também houvesse estado a virar a
carne nos espetos. Mário brinca:
- Repita, repita, que quero ver se não foi potra...
Seu Alírio, ainda sorrindo, fala agora:
- Não, Mário. Essas coisas não se repetem...Foi pra comemorar o
meu aniversário.
Na risada geral, que seguiu à negativa de seu Alírio, Amândio se
aproximou de Mário, tocando-lhe no braço.
- Que é, Amândio?
A súplica sai, baixinho:
- Não s’esqueça, seu Mário...
Mário responde, vagamente impaciente:
- Não esqueço não, Amândio.
Amândio olha o grupo. Depois que fica certo de que ninguém lhe
está pondo reparo, prossegue, aproximando do rapaz a cara preta:
- Eu fiz como o senhor disse. Os papeizinhos do pessoal comprar tão
dentro do seu chapéu, os papeizinhos da sorte tão dentro do meu...E é pra
quando eu entrar com o primeiro espeto...O senhor não esquece?
Mário, já sem impaciência, ri:
- Não esqueço, não, negro feio. Podes ficar descansado.
- Cinco mango o número, não é?
- Cinco, negro feio.
*************************************

Pendem imóveis e vários os ganchos de madeira.

No teto de

zinco, que é sem forro e deixa ver as vigas, há pequenas falhas redondas e
oblongas, por onde o sol se escoa, brilhando no metal dos talheres,
TELMO VERGARA.
(Província de São Pedro, dezembro de 1945, p. 144-160)

ANEXO 59
“TELMO VERGARA E A CRÍTICA”

I
“O Sr. Telmo Vergara publicou um excelente livro de contos a que
deu o título de ‘Seu Paulo Convalesce’. Reunimos aqui algumas opiniões
da crítica a respeito do livro. São trechos de cartas, pedaços de artigos
longos, parágrafos de ensaios. Os nomes que os subscrevem são, como se
verá, dos mais autorizados. Acham-se entre os que elogiam o contista de
‘Seu Paulo Convalesce’ quatro romancistas ilustres de primeira linha: José
Lins do Rego, José Geraldo Vieira, Jorge Amado e Amando Fontes; um
cronista brilhante e original, Dante Costa; e um dos melhores críticos
brasileiros, Oscar Mendes.
O êxito literário do livro do Sr. Telmo Vergara está firmado. As
palavras que passamos a transcrever são inequívocas. Trata-se da opinião
de escritores de outros Estados que não têm a menor ligação de amizade
pessoal com o autor.
Telmo Vergara, pois, está de parabéns. E nós aqui ficamos a
desejar o mesmo sucesso para a sua novela ‘Figueira Velha’, que Schmidt
vai editar em breve.”
*
“Mas em compensação, ‘Belazarte’, de Mário de Andrade, e ‘Seu
Paulo Convalesce’, de Telmo Vergara, são, no conto, a resposta do sul.
Sobre o primeiro já muito se falou e o chefe modernista não precisa de
mais. Sobre o segundo, vale a pena dizer que é a denúncia de um
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delicioso fixador de vidas, moderno e leve, sabendo descobrir o interesse
emocional das criaturas que cria. No conto, esses os livros da ora.”
(Dante Costa – Diário de Notícias – Rio)
“Vieram do Rio Grande do Sul esses contos e são deliciosas
mensagens de emoção, em que o escritor procura a matéria emocional
na mais escondida intimidade de seus heróis. Para Telmo Vergara, os
homens e as mulheres do seu mundo não têm aspectos exteriores que
marquem e justifiquem as suas existências. Ele se evade do mundo das
formas e só de raro em raro surpreende-se a referência a uns lábios
carminados, a uns gostosos e meigos braços brasileirinhos... Para ele existe
o mundo das emoções, das coisas que a gente sente com discreta
volúpia, dos pensamentos que desfilam pedindo amáveis soluções. É nesse
plano que se deve situar o seu livro. E não resta dúvida de que ‘Seu Paulo
Convalesce’ marca a aparição de um escritor a quem as faces menos
belas da vida não mataram a pureza e o lirismo.”
(Dante Costa – Boletim de Ariel – Rio)
“ (...) Sua prosa é desafetada e simples. E adapta-se às tendências
mais novas e mais vivas do nosso tempo. A sua originalidade não reside,
por conseqüência, na forma, que lhe veste as idéias, mas no processo e na
intenção destas... O escritor gaúcho está assenhorvado do que há de mais
moderno na velha arte de efabular. A ruptura da tradição, em sua arte,
caracteriza-se por um franco desaparecimento da intriga regular. A
narração indireta, principalmente através do monólogo interior, eis o
processo predileto do engenhoso contista. Qual no-lo deixa entrever em
suas criações, a vida não se reduz, para ele, a uma articulação
convencional.

Sua

penetração

abrange,

de

preferência,

o

encadeamento sutil em que se entrecruzam os fatos miúdos da
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consciência que não eram captados, outrora, senão acidentalmente... A
exemplo da perspicaz Virginia Woolf, a vida será, antes, para ele, ‘uma
série de pequenos milagres cotidianos, de revelações, de fósforos
inopinadamente riscados na treva’. Daí, sem dúvida, o seu manifesto
desinteresse pelo que passa geralmente por interessante. A realidade
essencial do ser, os momentos destacados de sua experiência, as suas
reações sensíveis perante o mundo exterior, as suas volições incoerentes, a
um só tempo nascidas e estranguladas, estes os elementos que em seus
contos substituem, por via de regra, os dados triviais da ficção... Essa
tendência à análise psicológica, que é fundamental no penetrante
conteur gaúcho, não o impede, contudo, de ser um excelente animador
de tipos e de cenas. Cite-se, dentre estas, a deliciosa cena rural em que se
movimentam as curiosíssimas figuras de Camilo e seu Vicente, etc.”
(Eugenio Gomes – Estado da Bahia)
“Dotado de notável senso humorístico, conduz as suas pequenas
narrativas com arte sutil, em tons leves, sabendo conjugar, em doses
adequadas, a emoção e a ironia... O Sr. Telmo Vergara, que mostra
grande

predileção

por

fazer

as

suas

personagens

monologarem,

apresenta-se possuidor de reais qualidades de observador agudo e hábil
fixador de cenas de rua e das repercussões que os seus aspectos
provocam na alma de seus personagens. Não menos feliz é ele no
descrever os sentimentos mais íntimos e mais indefiníveis das criaturas que
idealiza... Mas o traço característico do talento literário do Sr. Telmo
Vergara é a ironia, que se infiltra em todos os seus contos, mesmo naqueles
em que predomina a nota sentimental, raríssimos, aliás. De leve, muitas
vezes disfarçadamente, numa frasezinha de aparência inofensiva, num
simples contraste maliciosamente provocado, numa reflexão falsamente
ingênua, critica, zomba, ridiculariza os sentimentos, as atitudes, os mil
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nadas dos homens e da vida... O Sr. Telmo Vergara, com este livro, marca
o seu lugar indiscutível entre os nossos melhores escritores de contos.”
(Oscar Mendes – Estado de Minas)
“O Sr. Telmo Vergara é um escritor que sabe narrar. Conduz com
vivacidade a ação dos seus contos, deixa que seus personagens vivam e
conversem por sua própria conta. A nota trágica que há em um ou outro
conto não atrapalha a humanidade da coisa, não borra nada. Estamos
diante de um moço que com esse livro contraiu a obrigação de nos
apresentar obra muito séria. ‘Seu Paulo Convalesce’ é uma indicação.
Telmo Vergara um nome a guardar.”
(Jorge Amado – Boletim de Ariel – Rio)
“Podemos garantir que existam escritores já da língua brasileira
atual? Eis aqui um que já possui essa libertação... ‘Seu Paulo Convalesce’ e
‘A Estátua de Sal’, além de marcarem duas páginas ótimas da nossa
literatura, definem um jeito brasileiro, uma ação literária dependente de
léxicos e modismos nossos, que lhe dão um sabor novo, funcional,
inesperado, nada exótico, delicioso, quase como um fruto selvagem,
preparado ao feitio das saladas européias. O conto ‘A Estátua de Sal’
pode, além dessas qualidades, ser ‘exportado’, traduzido, e lembra uma
página bíblica escrita por um patriarca que estivesse nas ‘vinhas do
Senhor’, etc.”
(José Geraldo Vieira – A Nação – Rio)
“A ‘maneira de fazer’ de todos os seus contos, o material humano
escolhido, revelam o fino espírito que Vergara é, e de quem sempre se
estão esperando melhores contribuições.”
(Amando Fontes – Rio)
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“Há um conto seu sobre ‘a estátua de sal’ que é uma maravilha.
Original em qualquer língua.”
(Augusto Frederico Schmidt – Rio)
“A leitura de ‘Seu Paulo Convalesce’ causou uma ótima impressão,
encontrando nas suas páginas o que mais me atrai num livro, seja a
simplicidade.”
(Marques Rebello – Rio)
“Gostei de verdade do seu livro. Digo-lhe, com toda a franqueza:
sinto em você um dos mais fortes escritores do Brasil.”
(José Lins do Rego – Maceió – Alagoas)
“A qualidade capital dessas páginas é o sentimento. Seu autor
possui alta e profunda emotividade, razão por que a sua literatura toda se
reverte de passagens impressionantes e comovedoras. Assim, ‘Seu Paulo
Convalesce’ e seus doze companheiros são dignos de amplo sucesso e
radicam, na boa crítica, o nome de quem os traçou como das melhores
esperanças da conquista nacional.”
(A Semana – Pará – Belém)
“O Sr. Telmo Vergara possui o segredo do entrecho, sabe
combinar, com elegância e maciez, as tintas da ironia e do humorismo, e
escreve com aquela precisão vocabular através da qual se sente o
artista.”
(Othon D’Eça – O Estado – Recife)
“Sai dos limites da vulgaridade esse livro de contos que nos vem
agora dos Pampas. O autor narra as histórias curiosas do seu volume num
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estilo rigorosamente seu, em pinceladas rápidas mas que têm o dom de
comunicar ao leitor o estado d’alma das criaturas que se movem dentro
das suas novelas. Quanta velhice igual à de Seu Paulo e quanta história
comovente semelhante à daquela menina do conto ‘Meia-Hora no
Arrabalde’ encontramos nós a cada instante na cidade em que
habitamos! Histórias da vida real, comoventes e tristes na maior parte das
vezes, noutras cômicas e noutras mais alegres, etc.”
(Maceió – Alagoas)
“Ao lado dos bons narradores gaúchos, dos srs. Darcy Azambuja e
Erico Verissimo, toma agora lugar o Sr. Telmo Vergara. Aliás, a sua maneira
literária, bem mais próxima do segundo que do primeiro, nada tem de
excessivamente

local,

sentindo-se-lhe,

ao

contrário,

o

gosto

dos

sentimentos no que eles possuem de universalmente humano. A arte do Sr.
Telmo Vergara é toda em camblantes finas e mesmo a sua ironia, quando
se manifesta, nada tem de venenosa e caretante (?)... Um volume de
contos dos mais elogiáveis.”
(Boletim de Ariel – Rio)
(Revista do Globo, 05/01/1935, p. 33-34)
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ANEXO 60
“BELÉM VELHO”

“Foi o excelente Telmo Vergara – nem podia ser outra pessoa – que
teve a idéia de me levar domingo a Belém Velho. Feliz homem é Telmo
que tem um canto sossegado neste aflito mundo onde vai, desde a
infância até hoje com a mesma ternura, suspirar entre árvores. Avisado
homem é Telmo que no que escreve põe e recompõe as gentes e a vida
nesse canto ameno. Seja um gramofone de 25 anos atrás, uma criança,
um lajeado ou uma árvore, tudo ali diz alguma coisa em segredo. A mim
nada diziam essas coisas com particular emoção. Eu me demorei a
contemplar um bode branco que meditava na brisa serena que lhe
beijava a barriga. Depois o mistério das alfaces tenras abrindo para a vida
seu verde claro; e nos parreirais limpos, com moirões de pedra, as uvas
ainda no tamanho de ervilhas; e melancia mal brotando, e manacás –
parece que aqui dizem ‘primaveras’ – todos floridos com suas flores
brancas e roxas.
Nas sebes as trepadeiras de Santo Antônio também floresciam com
vivacidade – e ao longo da estrada havia macegas cor de ouro. E
pessegueiros e bambus e eucaliptos...
Talvez nessa primavera do sul me encante mais que tudo esses
jacarandás roxos.
Vimos de muito longe Itapuã; subimos ao terraço do sanatório
Belém e a paisagem é tão ampla e linda que dá ao mesmo tempo
vontade de viver e de saltar para a morte, no suave abismo verde que o
vento ondeia.
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No alto de sua colina Belém Velho adormece. Uma velha mulher
pôs uma cadeira na porta da casa e ali estava fazendo seu tricô. Tive a
impressão de que há 150 anos aquela mesma mulher estava ali, na sua
cadeira, na frente da mesma casinha velha, fazendo o mesmo tricô. Um
homem pôs uma preguiçosa diante de sua porta, pendurou numa árvore
da praça suas gaiolas de canários e cardeais, e cochilava. Era como se há
mil domingos aquele homem estivesse cochilando ali, ao vento suave,
ouvindo seus passarinhos. Crianças brincavam na figueira velha, a figueira
que em Belém Velho dá uma impressão mais grave e religiosa que a santa
cruz ou a igrejinha. Os avós daquelas crianças também brincaram ali
quando eram crianças. E foi em crianças que pensei; na importância que
têm as crianças em um lugar como Belém Velho.
Que são crianças em Porto Alegre? São bichos incômodos e mal
adaptados. Na cidade grande a criança é evidentemente uma coisa fora
do lugar. Pensões e apartamentos há que não aceitam inquilinos que
tenham cachorros ou crianças. Prefeitos de mil cidades do mundo cuidam
de abrir parques onde as crianças possam correr em liberdade; elas são
um problema entre outros problemas urbanos. Em Belém Velho as crianças
estão em sua terra. E ali deve haver tempo e espaço para crianças. Os
homens e as mulheres têm tempo não apenas de fazer mais crianças
como de brincar com as crianças, ralhar com as crianças e achar as
crianças engraçadinhas. As crianças assumem uma importância capital
na vida diária da povoação; as crianças são o grande assunto porque são
tudo o que há em movimento no lugar paralisado. Na cidade as crianças
é que ficam tolhidas pelo cotidiano e áspero movimento brutal das coisas
e da vida.
Em volta de Belém Velho italianos e japoneses penteiam a terra em
lavouras

eficazes.

Reclamam

energia

441

elétrica,

plantam,

colhem,

produzem. Então a gente sai do sonho de uma figueira velha para pensar
nos problemas que crescem.
Nos inquietantes problemas. Mas quando o carro voa pela estrada
que o sol poente enche de ouro, pela estrada de margens floridas, a
gente esquece outra vez os problemas e só sabe pensar que a terra é
linda, é bobamente linda sob o sol poente...”
Rubem Braga
(In: Uma fada no front. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1994, p. 125127. Originalmente publicado na Folha da Tarde, em 14/10/1939.)
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ANEXO 63

O TEMPO E OS TEMPOS

“Na idade em que eu fazia umas ficções - é o termo - um dia o
Erico me disse, naquela sua maneira discreta e indireta de dar conselho:
deve-se escrever sempre no presente do indicativo, dá mais vida à ação,
às personagens, o leitor se sente como uma testemunha ocular do caso.
Trinta e seis anos depois, o crítico Fausto Cunha notou a
preferência, em meus poemas, pelo pretérito imperfeito. Por quê? Não sei,
mas deve ser porque o tempo passado empresta às coisas um sabor
definitivo, esse misterioso sentimento de saudade com que a gente olha
uma cena num quadro de Renoir, um Anjo ou uma Vênus de Boticelli. Sem
excusar-me, eu diria que o pretérito imperfeito não é um tempo morto: é
um tempo continuativo...
Porém, deixemos de bizantinismos e voltemos ao Erico. Confessolhe que sempre penso nele no presente do indicativo. Ele está aqui, tão
presente que nem dá tempo para a saudade. Como também estão
comigo o Augusto Meyer, o Telmo Vergara, a Cecilia...”
Mário Quintana.
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