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para ler

silvana jeha
–
faz pós doutorado no Instituto de Psicologia
da UFRJ sobre Aurora Cursino dos Santos
e Arthur Bispo do Rosário. Dorme pouco e
tem visto o sol nascer em céus coloridos e
límpidos na cidade de São Paulo enquanto
tenta derrotar o dragão da maldade
governamental, ao aprender a linguagem da
luta de Arthur e Aurora.

Aurora e Arthur

Para Chico Gonçalves

Dia 28 de Novembro de 1935. Getúlio Vargas
preside o Brasil. Na véspera ,uma revolta
comunista, também chamada ironicamente
de Intentona Comunista ,eclodiu em alguns
quartéis do Rio de Janeiro, depois de eventos
semelhantes ocorridos em Natal e Recife.
Braço armado e comunista da Aliança Nacional
Libertadora, os militares queriam depor o
presidente e tomar o poder sob liderança de
Luiz Carlos Prestes. Duramente reprimida
dentre os efeitos de sua derrota, um anticomunismo radical, a prisão de milhares de
militantes e simpatizantes de esquerda nos
anos subsequentes e finalmente a instauração
da ditadura do Estado Novo.
Aurora é puta, mora no Hotel-Pensão
Avenida, na Avenida Mem de Sá. Arthur é um
ex-marujo que tenta a vida no boxe, mas a
ganha como borracheiro dos ônibus da Light.
Ele mora na Rua do Passeio, 42, tão perto do
Largo da Lapa quanto Aurora. Numa casa

de comôdos. Durante a vida adulta, ambos
moraram no mais das vezes em quartos.
Arthur trabalha de dia ou de noite, depende
do turno. Em dezembro vai lutar Antonio
Mesquita, outro marujo pugilista, como
ele. Bispo ficou conhecido como o Marujo
de Bronze e e o outro o Índio da Armada.
É dia de folga, acordou lavou o rosto no
banheiro coletivo. Lava a roupa, limpa o
quarto. Cozinha feijão com carne seca. Faz
a barba. Cochila um pouco e caminha até a
praça XV. Ali normalmente toma um barco
para Ilha do Governador, onde é sparing de
Tobias Bianna, mas hoje o treino é dele. São
camaradas da Marinha. Bianna foi o seu mestre
desde o início do pugilismo. Chegando lá,
ele vê uma série de ônibus da Light, da onde
desembarcam os soldados que se rebelaram
no Regimento da Praia Vermelha. Comunistas.
Ouve que serão embarcados pra Casa de
Correção na Ilha das Flores. Arthur tinha

um companheiro comunista quando serviu
no encouraçado São Paulo. Um dia ele lhe
mostrou uma foice e um martelo tatuado na
virilha, onde nunca poderiam descobrir. Disselhe que eram os símbolos dos trabalhadores
como eles. Damião, era o nome dele, conheceu
João Cândido, o homem que acabou com o
chicote na Marinha. Arthur, peão lutava boxe
para deixar de sê-lo, não quis saber de se meter
com política. Ele não consegue embarcar, há
uma grande confusão.
Aurora já está numa idade avançada para a
profissão, arrodeia os 40. Tem clientes antigos
bem mais velhos, lhe garantem o aluguel a
bebida e a comida. Tem um amante artista
em São Paulo, que as vezes lhe manda uma
passagem de trem para ela passar segunda e
terça em sua companhia no Hotel Piratininga,
perto da Estação da Luz. Tocava no cabaré que
ela trabalhou por uma temporada. Lhe ensinava
piano em troca de sexo, lhe dedicou uma valsa:

“ à minha aluna Aurora”. Se vira. Sempre se
virou. E bebe no bar. Na noite anterior até ouviu
as bombas na Praia Vermelha. Os soldados
e oficiais dali não conhece. Lembra de seus
clientes do Forte de Copacabana e dos tenentes
que viu tombar em 1924. No bar da esquina
conta histórias do Mère Louise, puteiro lendário
do Posto 6 de Copacabana. Dos seus amigos e
amantes pescadores. Do General que a protegia,
da Igrejinha de Nossa Senhora de Copacabana
demolida pra o quartel do Forte aumentar.
Amava rezar na velha igreja. Devota de Nossa
Senhora das Dores, a substituiu pela de
Copacabana, cujo templo desapareceu. Um dia
pintaria um quadro com a Igrejinha de volta no
lugar de onde nunca deveria ter saído: entre o
Forte e o cabaré. Por que Nossa Senhora tem
tanto nome? Das pedras olhava mar e Deus.
Xinga o padre que a cortejava. Tem horror
a padres. Em São José dos Campos, um lhe
abusava.

Arthur vai na igreja e na macumba. No
mais, no tempo vago,treina muito, às vezes
vai ao cinema, uma vez ou outra, ao teatro..
Ele continua seu caminho pelo centro do Rio
até a Praça Mauá. Vai procurar por antigos
amigos barqueiros. A ilha é rural: tem porco,
galinha, horta, milharal, moedor de cana
e casa de farinha. A Marinha instalou na
pontinha um campo de aviação. Arthur gosta
de assistir os aviões subirem e descerem, tem
um velho amigo que serve ali. Um manhã
inteira fez esboços de um deles pousado para
poder reproduzi-lo em madeira, metal. Na
Praça Mauá, finalmente encontra o pescador
Jessé perto da amurada e pede uma carona
até a ilha. A baía está agitada. Política, pensa.
Desembarca na Ponta do Galeão e segue pela
estrada do Cantagalo e cumprimenta quase
todos que passam. O Arnaldo é cozinheiro na
Escola XV. A escola XV foi instalada na ilha
onde era o antigo Hospício. É um internato

pra menores infratores. As vezes eles fogem,
se escondem na mata. Arthur já os encontrou
uma vez, deu um barquinho pra um garoto
que conhecia e simpatizava, parecia com ele
adolescente. Lembra dos colegas da Escola de
Aprendizes Marinheiros em Aracaju, muitos
eram órfãos, crianças que o Governo não sabia
onde colocar. Um dia seu pai lhe matriculou ali
com 14, 15 anos. Passou um ano em companhia
de dezenas de meninos desamparados como
ele, comandados por severos cabos e tenentes.
Eles continuariam lhe dando ordens até pouco
tempo, quando conseguiu finalmente ser
expulso da Marinha pra poder se tornar apenas
pugilista e fazer o que quisesse no ringue. Na
escola de aprendizes, pelo menos aprendeu
a ler e uma série de códigos e símbolos
marítimos. Um dia lhe avisaram que ele ia para
o Rio de Janeiro no Vapor Íris que partiria em
dois dias. Não se sabe se pôde se despedir do
pai. Nunca mais o viu. Nem ninguém de sua

família. Da mãe só sabemos que se chama
Blandina. Não falava dela. Chamava Nossa
Senhora de mãe. Já era só, tornou-se mais.
A estrada é de terra, como a sua infância.
Ele retoma sua vida de menino no meio da
Baía de Guanabara onde passou os últimos
anos morando em navios, quartéis e nas suas
beiras em cômodos alugados. Antes da Lapa,
morou na Praça XV, em cima do Arco do Telles.
Gosta de fazer barquinhos e navios inspirados
na diversidade dos que navegam pelas águas
da Guanabara. Há muito tempo estava sempre
perto do mar ou sobre ele.
Ele encontra Tobias tomando café com a
mulher e os filhos. Arthur olha o lar, a família,
sente um negócio que não sabe explicar. Tobias
é alagoano, mas veio com o pai e irmãos que
moram por perto também. A ilha era como se
fosse sua terra, sua terra com os seus. Vão pra
o fundo da casa e começam a aquecer, pulam
corda, 250 flexões, e levantam peso. A luta vai

ser de armação, vão pagar uma mixaria, mas
não tem problema. O importante é o ringue, o
gongo, as cordas, o peito nu. Os olhares.
Para Aurora não há dia de folga ou de
trabalho. As vezes desenha, escreve. Gosta
de ler, mas tem medo de ilusão. O seu corpo
que já não atrai todos, bebe. É meio dia.
Depois da cachaça, come uma linguicinha, um
aipim no bar. Enxerga as cores da rua com
tintas fortes. A rua também um lar. Dizem
que foi banida de casa quando fugiu de um
casamento que o pai lhe impôs. Fugiu pra
o Rio de Janeiro. Trabalhou em fábrica, em
bar e escolheu puta. Batalhava também em
São Paulo. Mignon, chegou a trabalhar em
casa de francesa da Glória, no bairro também,
frequentou o Hi-Life, cabaré que reunia os
ricos, os médios e os intelectuais. Numa
noitada regada a champanhe acompanhando
o grupo boêmio de um homem rico, ex-oficial
da Marinha, dono de jornal, conheceu um

jornalista. Achou-o gentil. Ele a levou pra casa
na Lapa, quando morava num outro quarto.
Ela já havia lido algo dele no jornal e meio
bêbada-alegre confessou-lhe que escrevia
e queria um dia ver seu texto impresso.
Subiram para o seu quarto, ele tentou forçála, arrancou-lhe a blusa, mordeu-lhe os lábios.
Aurora gritou, os vizinhos acudiram. No dia
seguinte, foi à polícia abrir inquérito sobre o
agressor, mostrando os braços roxos e a boca
inchada. Mas não sabia seu nome. Ela também
conheceu pintores, posou para um que vendeu
seu retrato nua sem lhe mostrar. Pelo menos,
ele lhe deixava pintar algumas vezes, ensinou
uns truques. Uma das telas, ela guardou no
seu quarto: a sua casa de infância, com um
pé de milho desproporcional, um poço, uma
família. A torre de uma igrejinha ao fundo.
Pintou também um navio e a si mesmo sozinha
à noite, numa praça. Chamou esse quadro de
Noturno, inspirada nos noturnos de Chopin.

Hoje ela saiu de casa foi até o Largo da
Lapa e de lá para a Cinelândia. Vai até o
cinema ver o que está passando. Ela olha
o Teatro Municipal, lembra de quando um
cliente a levava como acompanhante ver
balés e óperas. Chorou ao assistir A dama
das camélias. Chora. Olha pra o Cine Odeon
(vizinho, vizinho da onde Arthur mora). Está
fechado. Nos quiosques ela lê nas manchetes
do jornal: Estado de sítio!. Vai à Biblioteca
Nacional, fechada. Ama aquelas mesinhas
enfileiradas que lembram o tempo que
frequentava a escola. Quis ser professora.
Achava lindo aquela mulher ensinando, com
ordenado mensal e nem era casada. Lê livros
de aventuras, lê literatura francesa, porque
já foi para França, trabalhou no Bois de
Boulogne. Arranha bem o francês, à vezes
fala uma frase, faz uma interjeição. A língua
das putas chiques. E se pergunta por que só
homens escrevem. Ela não quer só publicar no

jornal, quer escrever um livro. Um livro sobre
romance e putaria. Pelo menos publicado
como folhetim. Sobre as coisas que acontecem
num cabaré. Sobre como alguém da roça vira
alguém do cabaré. Ela até escreve numas
folhas de papel almaço. Mas não se atreve
a mostrar para ninguém. Talvez se enterre
com essas folhas. Fantasia que elas vão cobrir
seu corpo no quarto quando ela morrer. Ela
mesma vai dispô-las sobre si, como quem
cava a própria cova. E quando deitar a cabeça,
alcançara a última folha que tem escrito fim.
E assim como um telhado finalizará sua obra
sobre sua cabeça morta, deixará de respirar
aliviada. Afinal se sua vida é má vida para todo
mundo, ela vai contar a versão dela. Eu não
sou má, não faço mal a ninguém. Os homens
que escrevem sobre putas. E elas são sempre
umas desgraçadas. E eles sempre se acham uns
touros machos. E a maioria não é. Não sabem
foder direito. Apenas alguns. Desses elas gosta.

Porque é quando o trabalho é bom, melhor
ainda com vinho, música e uma boa paga. No
mais das vezes os homens fedem. Ri.
Arthur deseja as mulheres, mas nunca teve
namoradas e nunca se casou. Ama uma mulher
na ilha e não se sabe se é correspondido, tem
certeza que não é. Ia no Mangue de vez em
quando. Sexo de peão. Gozava e ia embora.
Mas as vezes pedia um carinho a mais. Deitava
no colo. Pedia um abraço. Um beijo na testa,
um cafuné nos cabelos. Havia ali uma moça
nova de Aracajú que ele gostava. E com ela
falava da cidade que morou em 1925. Lembrou
de quando os bondes puxados por burros
viraram elétricos. E da festa dos caboclinhos
contra os lambe-sujos. Ele participou de uma.
Como lambe-sujo, a foice na mão. A moça
gostava dessa festa também. E ela cantava:
branco não vem cá, se vinhé vai apanhar... Ela
também veio de navio. No fundo do navio. Ele
lhe bordou um lenço com seu nome: Beatriz

e botou flor, andorinha e uma rosa dos ventos.
Ela ficou maravilhada. Nunca vi homem
bordar! Quem te ensinou? Sua mãe? Mãe, oxi,
mãe eu não... foi na Marinha, eu bordava os
distintivos dos praças e até dos oficiais. Eu
gosto de bordar a lapela, a gola. Gosta da
bandeira do Brasil, um retângulo que tem
dentro um losango amarelo que tem dentro
um círculo azul cheio de estrelas e uma faixa
branca: ordem e progresso. Faz uma bandeira
pra mim Arthur, escreve dentro o seu nome e
o meu. Aí fica a lembrança, não preciso tatuar...
Vou bordar pra você uma faixa de miss, miss
Sergipe. Aí sim, meu camarada! Vou desfilar
aqui no Mangue com ela. A gente podia até
fazer um concurso de Miss Mangue! Ela gosta
dele, mas ele jamais se casaria com uma puta.
Aurora trabalhou pouco no Mangue. Seu
negócio era a Lapa mesmo. Ainda havia espaço
para as quarentonas entre os velhos boêmios.
Ainda ia a São Paulo, mercado bom, muito

dinheiro sempre. Aurora já leu Naná de Zolá. E
cantarolava naná, zolá, zólá, naná e assim seus
gatos, que vivem mais na rua do que no quarto
como ela, chamam Naná e Zolá.
*
1935. O ano em que os artistas Aurora Cursino
dos Santos e Arthur Bispo do Rosário moraram
na Lapa, a poucas centenas de metros de
distância um do outro. Se se encontraram ou
não, ninguém sabe. O que se sabe é que três
anos depois ele começou a ser internado em
hospícios. E ela foi internada em 1944, em
São Paulo. A polícia havia lhe expedido para
um asilo de mendicância. Como não parasse
de gritar, ela era muita revoltada, resolveram
transferi-la para o Juqueri a colônia de
loucos nos arredores da cidade. Anos depois,
num ateliê de pintura instalado ali para os
psiquiatras estudarem os loucos, ela começou

a pintar, escrever nos quadros e contar
finalmente essa sua história. Atravessada
pelos delírios e reminiscências ela produziu
compulsivamente por cerca de dois anos... Às
vezes, as cenas do choque elétricos que tomava,
atravessavam as lembranças: numa tela se vê a
máquina enquanto ela atende um cliente num
hotel. Dizem que foi lobotomizada. Mais tarde
morreu. No Juqueri mesmo, em 1959.
Depois de ser internado em 1938 no
Hospício da Praia Vermelha, Arthur saía,
procurava os membros de uma família
tradicional que lhe arrumava uma ocupação
ou uma moradia. Trabalhou de porteiro, faztudo, segurança, e até de garimpeiro. Voltava
para o hospício da Praia Vermelho. Saía.
Esteve também no de Engenho de Dentro,
mas não há registros que frequentou o Ateliê
de Nise da Silveira. Finalmente em 1964,
ano do golpe militar, lhe mandaram para a
Colônia Juliano Moreira. Anos se passaram

e depois de um grande surto, foi isolado
nma cela solitária. Recuperado, como era
uma área que começava a ser inutilizada,
improvisou um ateliê, ocupando, aos poucos,
sete celas e começou contar sua história.
Colocou ali alguns objetos que construíra
nos últimos anos. E começou a confeccionar
compulsivamente mais e mais miniaturas
de tudo, com materiais improvisados: arco e
flecha, penteadeira, bicicleta, muitos barcos,
e bordou muito, muito: caju, trilho de trem,
distintivos, beliche, cadeira de balanço,
vitrola... Desfiava uniformes velhos azuis
e bordava em lençóis e cobertores velhos.
Bordava suas memórias. Bordou nomes de
milhares de pessoas que atravessaram sua vida,
inclusive os que moravam com ele no cortiço
da Rua do Passeio,42 e dos amigos da Ilha do
Governador. Aurora pintou o Hotel Avenida.
Numa notícia de jornal onde ela procurava
pela irmã desaparecida descobrimos que

ela morava nesse hotel em 1935. Duas almas
desamparadas nas profissões por excelência
de tantos deslocados. E solitários. Contar a
própria história plasticamente, bordando,
construindo objetos e pintando foi o legado
que nos deixaram. Contaram a história de
como sobreviver a essa pandemia chamada
viver, graça e desgraça que acometem a todos
os que nascem e demoram para morrer. E
finalmente, a alguns cabe o hospício. O viver
que teima contar-se. Pra quê?

Esse texto de ficção e história é inspirado na minha
pesquisa de pós-doutorado no Instituto de Psicologia
da UFRJ sobre as obras e vidas de Arthur Bispo do
Rosário e Aurora Cursino dos Santos.
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