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Reportagens 
traçam painel da 
cultura no RS

Todas as sextas-feiras, o Jor-
nal do Comércio publica uma 
grande reportagem cultural no ca-
derno Viver. Desde maio de 2018, 
o espaço traz, a cada semana, tex-
tos aprofundados sobre o cânone 
da cultura local e brasileira, além 
de matérias especiais sobre temas 
como artes plásticas, cinema, lite-
ratura, música e arquitetura.

A memória também tem 

vez, como nas reportagens sobre 
os meses em que o cantor João 
Gilberto morou em Porto Alegre, 
a trajetória do time de futebol do 
Renner e a história da “bisavó” 
das casas noturnas da Capital.

Não faltaram reportagens so-
bre músicos como Renato Borghet-
ti – que abriu a série –, Telmo de 
Lima Freitas e Elis Regina, e textos 
tratando da vida e obra de escri-

tores, casos de Erico Verissimo, 
Josué Guimarães e Sergio Faraco.

Tem espaço para o tradiciona-
lismo, MPB e o rock gaúcho, como 
na reportagem sobre a banda Os 
Replicantes. Sem falar no patrimô-
nio histórico, caso de textos sobre 
o casario de Pelotas, e matérias 
mostrando os projetos dos arqui-
tetos Theodor Wiederspahn, José 
Lutzenberger e Fernando Corona.

Os principais temas da cultura gaúcha em textos sobre...

O escritor gaúcho Caio Fernando 
Abreu completaria 72 anos neste sábado, 
dia 12 de setembro. Seu sucesso só aumen-
tou desde sua morte, em fevereiro de 1996, 
em razão de complicações decorrentes da 
Aids. Ainda em vida, o autor ficou mais 
conhecido do grande público pelos contos, 
gênero literário que teve destaque editorial 
no Brasil a partir da década de 1970. Mas 
Caio foi além. Escreveu romances, crôni-
cas para jornais, textos dramatúrgicos e 
poesia. Sua ficção foi adaptada para o ci-
nema e sua vida inspirou documentários. 
O teatro também permanece em destaque, 
com uma montagem multimídia de um de 
seus textos sendo organizada durante esse 
período de quarentena.

Caio foi um nômade que passou a 
vida transitando entre morar em São Pau-
lo e Rio de Janeiro, com algumas passa-
gens pela Europa. Gaúcho de Santiago do 
Boqueirão, veio morar em Porto Alegre a 
partir da adolescência. Na Capital, estudou 
Letras e Artes Cênicas na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), sem 
concluir nenhum dos cursos. Saiu do Rio 
Grande Sul para trabalhar como jornalista 
na primeira turma da revista Veja e depois 

permaneceu em atuação em diferentes 
veículos de imprensa. Volta e meia, vinha 
a Porto Alegre para visitar a família e ami-
gos, até o retorno definitivo à cidade após 
o diagnóstico de HIV positivo. Em todos 
os lugares por onde passou, Caio culti-
vou amizades.

Em 1978, compartilhou em carta para 
a mãe Nair a alegria de celebrar seus 30 
anos: “Meu aniversário foi ótimo. Ganhei 
três bolos de chocolate: um à tarde, na 
(revista) Pop. Outro da Ana, outro do Cel-
so. Umas pessoas começaram a falar que 
vinham aqui à noite e, meio sem planejar, 
acabou pintando uma festa muito gostosa. 
Foi bom perceber que, em tão pouco tem-
po, já tenho amigos em São Paulo”.

E as amizades eram realmente muito 
valorizadas pelo escritor, como confiden-
ciou em carta à amiga Jacqueline Canto-
re, em 1981: “Tenho amigos tão bonitos. 
Ninguém suspeita, mas sou uma pessoa 
muito rica”.

É essa riqueza pessoal de Caio - a ami-
zade - o fio condutor dessa reportagem. 
As memórias a respeito do aniversário do 
escritor transformaram-se em um mosaico 
de recordações e impressões a respeito de 
sua personalidade. A risada do escritor e 
seu humor irônico foram lembrados com 
saudade por mais de um entrevistado, 

assim como seu inegável talento artístico. 
Outra habilidade ressaltada era a capa-
cidade de fortalecer laços entre aqueles 
que conhecia.

A produtora cultural Sandra La Porta, 
que morou com o escritor em Londres, em 
1974, e em Porto Alegre, em 1976, consi-
dera-o “um irmão”. Ela revela ter sido 
surpreendida em visita à Inglaterra, em 
2018, ao ver a mesma casa onde morou 
com Caio. “Incrível como conservaram. 
Por fora, está idêntica. O texto do espetácu-
lo Pode ser que seja só o leiteiro lá fora foi 
escrito lá e inspirado nas nossas vivências, 
com uma bela ficção junto”, explica.

Sandra acredita que o escritor gosta-
ria de ser famoso como é agora. “Sempre 
foi muito conhecido e valorizado no meio 
literário, mas não junto ao público em ge-
ral”, avalia.

A doutora em Teoria Literária Márcia 
Ivana de Lima e Silva, especialista na obra 
do autor, aponta como um dos motivos 
para essa popularidade a verdade literária 
presente em seus textos. “Sua homosse-
xualidade assumida, o diagnóstico de Aids 
e seu engajamento com a contracultura fo-
ram vivências transformadas em literatura 
com alto valor estético”, destaca.

Leia mais na página central
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Autor teve uma trajetória 
que foi além da literatura, 

como participação em 
espetáculos teatrais

Feliz 
Aniversário, 
Caio Fernando 
Abreu

reportagem cultural

Porto Alegre, 11, 12 e 13 de setembro de 2020 - Nº 5 - Ano 24

Flávia Cunha, especial para o JC

Obras de Caio Fernando Abreu

 › Limite branco (1970)

 › Inventário do irremediável (1970)

 › O ovo apunhalado (1975)

 › Pedras de Calcutá (1977)

 › Morangos mofados (1982)

 › Triângulo das águas (1983)

 › Os dragões não conhecem o 
paraíso (1988)

 › As frangas (1988)

 › A maldição do Vale Negro (1988)

 › Onde andará Dulce Veiga? (1990)

 › Ovelhas negras (1995)

Livros lançados após sua morte

 › 1996 - Pequenas epifanias

 › 1996 - Estranhos estrangeiros

 › 1997 - Teatro completo

 › 2002 - Caio Fernando Abreu: 
cartas, com organização de Italo 
Moriconi

 › 2005-6 - Três volumes da série  
Caio 3D, seleção da obra das 
décadas de 1970, 1980 e 1990,  
com alguns textos inéditos

 › 2009 - Para sempre teu Caio F. - 
cartas, conversas, memórias de Caio 
Fernando Abreu, de Paula Dip

 › 2012 - A vida gritando nos cantos, 
seleção de crônicas inéditas, e 
Poesias nunca publicadas de Caio 
Fernando Abreu, organização de 
Letícia Chaplin e Márcia de Lima e 
Silva

 › 2018 - Contos completos, de Caio 
Fernando Abreu

Quem já leu algum romance de Lya 
Luft sabe que a escritora é exímia em de-
vassar famílias disfuncionais e revelar os 
avessos da condição humana em textos 
impactantes e cheios de lirismo. O que tal-
vez até leitores fiéis desconheçam é que ela 
também encanta crianças com estórias de 
uma bruxa desconstruída, ou que estreou 
nas letras pelo caminho da poesia. Um 
das mais importantes escritoras brasilei-
ras contemporâneas, Lya é um tipo raro de 
autor capaz de passear por gêneros diver-
sos. Com 31 obras no catálogo, escreveu de 
tudo: romances, poemas, contos, crônicas, 
ensaios, ficção infantil e um livro de me-
mórias. E, após décadas de produção literá-
ria, não perde o entusiasmo.

Em maio, em plena pandemia, a escri-
tora lançou o livro de crônicas As coisas 
humanas, dedicado ao filho André, que 
morreu em 2017 aos 52 anos, vítima de 
parada cardiorrespiratória enquanto sur-
fava em Florianópolis. Desde a perda, Lya 
não publicava nada. “Parou minha vida”, 
afirma. Em setembro de 2019, ela ainda 
sofreu um infarto, mas não se rendeu. 

Agora, já trabalha em um novo livro, com 
o título provisório de A alma dividida. A 
inspiração, conta, veio de uma brincadeira: 
instigada por leitores que diziam não gos-
tar de poesia – a autora assina uma coluna 
semanal em Zero Hora –, ela começou a 
transformar poemas antigos em prosa. “É 
um pouco sobre o preconceito que existe 
contra a poesia. (Mas) não vale a pena lan-
çar agora. Talvez no fim do ano, quando a 
vida meio que voltar ao normal”, adianta.

Natural de Santa Cruz do Sul em 1938, 
Lya despontou na literatura após os 40 
anos. Formada em letras anglo-germâ-
nicas, ela já era uma tradutora literária 
respeitada e tinha publicado dois livros de 
poemas e um de contos, quando passou a 
desenvolver narrativas longas, enriquecen-
do a tradição intimista inaugurada por Cla-
rice Lispector com uma estética totalmen-
te particular.

O primeiro romance, As parceiras, saiu 
da gráfica em 1980 e marcou um ponto de 
ruptura na trajetória literária gaúcha, ob-
serva o escritor e professor de literatura da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(Ufrgs) Sergius Gonzaga. “Era algo muito 
novo na ficção rio-grandense. (Até então), 

tínhamos um fluxo de narrativa centrada 
na história, no Pampa, no Rio Grande do 
Sul rural. Tínhamos um romance urbano 
de grande qualidade, que é introspectivo, 
mas fundamentalmente social, Os ratos 
(de Dyonélio Machado)”, explica. O fato de 
levar uma assinatura feminina também 
contribuiu para o alvoroço provocado pela 
obra. “Era uma mulher escrevendo num 
estado onde não havia uma presença altis-
sonante de escritoras”, lembra Gonzaga.

Na sequência, Lya publicou outros sete 
romances, entre os quais A asa esquerda 
do anjo, Reunião de família, Exílio e O tigre 
na sombra. Nas últimas duas décadas, a es-
critora revelou uma nova faceta, lançando 
várias coletâneas de ensaios. Com o título 
Perdas & Ganhos, de 2003, chegou à lista 
de best-sellers. Sua obra ficcional é tema de 
dezenas de teses e dissertações acadêmicas. 
Apesar do prestígio, Lya diz que não aspi-
ra à imortalidade na Academia Brasileira 
de Letras (ABL) e rejeita as disputas pelo 
fardão. “Já fui convidada não sei quantas 
vezes para concorrer. E olha que tenho 
grandes amigas lá. Sou esculhambada, falo 
palavrão. Aquilo é muito solene”, brinca.

A escritora de 82 anos não se conside-

ra um exemplo para jovens interessados 
em se aventurar na literatura: não tem 
disciplina. “O livro é que me dá discipli-
na. Fico entusiasmada, vou para o meu 
computador e escrevo, às vezes uma hora, 
duas, três. E tem dias em que não escre-
vo nada”, explica. Lya confessa que tem 
acompanhado pouco a literatura brasilei-
ra recente, preferindo biografias e leituras 
sobre antropologia, psicologia e filosofia. 
“Leio muito pouca ficção. Acabei de ler 
uma grande biografia de Freud (Sigmund 
Freud na sua época e em nosso tempo, de 
Elisabeth Roudinesco, Ed. Zahar, 2016). Sei 
que tem muita mulher escrevendo muito 
bem”, afirma.

Em isolamento rigoroso em seu apar-
tamento na Capital, Lya também se dedica 
à pintura. Ao comentar suas expectativas 
para 2021, critica o negacionismo frente à 
pandemia e diz não esperar que a humani-
dade saia melhor da crise sanitária. “Acho 
que os bons vão continuar bons e os ruins 
vão ser piores. Não estou muito otimista. É 
um momento muito sério que as pessoas 
não estão levando a sério”, comenta.

Leia mais na página central 
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Natural de Santa 
Cruz do Sul, 

escritora gaúcha 
despontou na 

literatura após 
os 40 anos

Todas as letras de Lya Luft
reportagem cultural

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020 - Nº 21 - Ano 24

Patrícia Feiten, especial para o JC

“Estou deitado sobre a mesa. Um bebê 
robusto, corado; choramingando, agitando 
as mãozinhas – uma criança normal, da 
cintura para cima. Da cintura para baixo: 
o pelo de cavalo. As patas de cavalo. A 
cauda, ainda ensopada de líquido am-
niótico, de cavalo. Da cintura para baixo, 
sou um cavalo. Sou – meu pai nem sabe 
da existência desta entidade – um centau-
ro. Centauro”. O trecho de O centauro no 
jardim, que descreve o momento em que 
Guedali nasce, no interior do Rio Grande 
do Sul, é representativo. Está carregado 
de imaginação e simplicidade. Assim era 
Moacyr Scliar, escritor e médico gaúcho, 
que faleceu em 27 de fevereiro de 2011, 
deixando saudade.

Passaram-se 10 anos, mas Scliar segue 
muito presente. A qualidade da escrita, 
a dedicação à literatura e à medicina e a 
personalidade acolhedora são característi-
cas citadas por todos aqueles que acom-
panharam sua trajetória. “A lucidez do 
Moacyr é nítida e faz muita falta”, diz Re-
gina Zilberman, professora do Instituto de 
Letras da Ufrgs, amiga e grande conhece-
dora da obra de Scliar. Para ela, o trabalho 
deixado pelo autor é atemporal. Não foi à 

toa que recebeu o título de imortal.
Moacyr Scliar foi eleito para a Aca-

demia Brasileira de Letras, em 2003, um 
reconhecimento digno da sua produção: 
foram mais de 100 obras publicadas (veja 
relação completa no site do Jornal do 
Comércio), entre os diversos gêneros – ro-
mances, contos, crônicas e ensaios. Escre-
veu para adultos, jovens e crianças, de fic-
ção a textos sobre medicina. Foi colunista 
nos jornais Zero Hora e Folha de S.Paulo. 

A herança literária deixada por Scliar 
ultrapassa os limites da sua própria obra, 
segundo o escritor, professor da Pucrs e 
amigo, Luiz Antonio de Assis Brasil: “Ele 
foi um escritor profissional e deixou, por-
tanto, um exemplo para nós, escritores 
contemporâneos dele, e para os que vie-
ram depois. Isso quer dizer que o legado 
dele é ainda maior”.

Apesar de ter se notabilizado pela cen-
tralidade da temática judaica em sua obra, 
Scliar fez muito mais. “Nós temos que 
entender o Moacyr como o grande escritor 
que foi; e não evocar em primeiro lugar 
a questão judaica. Claro que ele tratou a 
questão com muito brilho, mas eu acho 
que a gente tem que ampliar a avaliação 
em relação a ele como grande fabulador, 
com grande domínio da língua literária”, 

diz Assis Brasil, que completa: “Ele se foi 
muito cedo”.

Scliar faleceu aos 73 anos de falên-
cia múltipla de órgãos, após ter um AVC. 
Regina conta que, pouco depois da morte, 
foi convidada para falar sobre ele em um 
festival literário na Serra da Mantiquei-
ra, em São Paulo: “Eu pensei ‘não é um 
evento gaúcho’. Cheguei lá e tinha um 
enorme público interessado, de faixas 
etárias e condições sociais diferentes. Isso 
me impressionou, porque tive uma prova 
cabal do impacto da obra dele, não apenas 
a popularidade”.

Seus livros foram traduzidos no mun-
do inteiro e recebeu muitos prêmios ao 
longo da sua trajetória. O primeiro foi na 
adolescência, quando estudava no Colégio 
Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Ficou 
em segundo lugar no Concurso de Contos 
da União Internacional de Estudantes. “Ele 
foi retirar o prêmio, um par de sapatos, na 
sapataria do Bom Fim. Escolheu um par 
bonito, preto e envernizado. Só que na 
hora disseram para ele que o prêmio era 
um sapato do balaio”, conta Judith Scliar, 
viúva do escritor. Moacyr precisou pagar a 
diferença para receber os sapatos que que-
ria. Mal sabia que ainda ganharia inúme-
ros reconhecimentos. Recebeu cinco vezes 

o prêmio Jabuti, o mais tradicional da 
literatura brasileira, e muitos outros, como 
o Prêmio Casa de las Américas e o Prêmio 
José Lins do Rego, da ABL.

O centauro no jardim, seu livro mais 
conhecido, foi eleito, em 2002, um dos 100 
melhores livros de temática judaica dos 
últimos 200 anos, pelo National Yiddish 
Book Center, nos Estados Unidos. A obra, 
que completou 40 anos em 2020, traz di-
ferentes elementos presentes na própria 
história de Moacyr, como a vida no Rio 
Grande do Sul, o humor e a fabulação.

Familiares, amigos e acadêmicos estão 
dedicados a manter a memória de Scliar 
viva. Por isso, ao longo desses 10 anos, ati-
vidades têm sido realizadas para discutir 
as diferentes facetas do médico e escritor. 
O site moacyrscliar.com está atualizado e 
traz os detalhes da sua vida e obra.

O acervo do autor foi doado à Pucrs e 
pode ser visitado online (delfosdigital.pu-
crs.br). Lá, estão disponíveis originais das 
obras – textos feitos à mão e na máquina 
de escrever – cartas e notícias. É uma for-
ma de tornar acessível ao mundo inteiro o 
trabalho de uma vida tão produtiva, que o 
tornou imortal.

Leia mais na página central
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Médico gaúcho e escritor 
imortal da ABL, Moacyr Scliar 
faleceu há uma década

reportagem cultural

Lívia Guilhermano, especial para o JC

Porto Alegre, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2021 - Nº 8 - Ano 25
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reportagem cultural

C omeçamos falando sobre 
jazz. Cheguei à residên-
cia de Luis Fernando Ve-
rissimo no início da tar-
de de um dia de semana 

no final do ano passado. A casa – 
adquirida pelo pai de Luis Fernando, 
o escritor Erico Verissimo, há quase 
oito décadas e, desde então, ser-
vindo de lar para, pelo menos, três 
gerações da família Verissimo – é a 
maior casa pequena do mundo.

Vista de fora, numa rua central 
do bairro Petrópolis, parece uma 
casa normal, com a varanda e as 
aberturas num estilo espanhol. Por 
dentro, ela cresce e se amplia, ga-
nhando novas peças para os lados, 
para os fundos e até para baixo. 
“Coisas da Lúcia. A casa original-
mente era de um tamanho me-
nor mais foi crescendo, com no-
vas peças e espaços”, justifica-se 
Luis Fernando.

A residência está cheia e mo-
vimentada. Pessoas que trabalham 
por lá, mais Fernanda – a filha mais 
velha, que mora com o marido e a 
filha, Lucinda, no prédio em frente 
–, que se movimenta resolvendo al-
guns detalhes, e Pedro, o filho mais 
novo, feliz com a boa performance 
da noite anterior, quando comemo-
rou as duas décadas de atividade 
da sua banda, a Tom Bloch. E Lúcia, 
simpática e falante, coordenando 
tudo numa das salas e comentando 
o show que ela havia gostado muito.

Sou levado por Luis Fernan-
do para uma das peças, repleta de 
livros, muitos deles em inglês. Ele 
fecha a porta, abre o aparelho de 
CDs – ele e eu, sonoramente falando, 
ainda somos conservadores –, e eu o 
alcanço o primeiro disco que havia 
levado para nossa entrevista.

Sabendo através de uma crônica 
recente que ele havia (re)descoberto 
Art Pepper, esta foi minha suges-
tão para ilustrar musicalmente a 
conversa. “Eu sabia da existência 
de um saxofonista norte-america-
no chamado Art Pepper, mas nunca 
tinha prestado muita atenção no 
cara. Talvez a devoção ao Charlie 
Parker me impedisse de conceber 
qualquer outro alto saxofonista no 
panteão particular de jazzistas que 
mantenho e raramente abro. Não 
me lembro quando foi a revelação 
de que Pepper era melhor do que eu 
pensava, quase tão bom quanto Par-

ker. O chamavam de ‘Charlie Parker 
branco’ porque seus estilos e seus 
improvisos eram parecidos. E sua 
vida pessoal também: Pepper, como 
Parker, passou muito tempo inter-
nado para curar a dependência em 
heroína, que nunca o largou. Morreu 
em 1982, com 57 anos (na verdade, 
56, correção minha)”, escreveu Luis 
Fernando há dois meses, confessan-
do seu espanto a respeito de um dos 
grandes nomes do jazz.

O som do sax alto invade a sala, 
e Luis Fernando se acomoda numa 
poltrona, aparentemente a menos 
confortável do ambiente, porém a 
que parecia ser mais fácil para que 
ele pudesse se sentar e mais tarde se 
levantar. Os movimentos estão mais 
lentos, em total sintonia com sua 
forma de conversar – lenta e pausa-
damente – e totalmente diferente da 
atividade cerebral, em plena eferves-
cência, como demonstram as crôni-
cas que ele produz a cada semana.

Na mesma crônica em que es-
cancarou sua admiração por Art 
Pepper, Luis Fernando acrescentou 
que “um dos prazeres de continuar 
vivo é que você nunca está longe 
de encontrar um novo prazer. Ou 
descobrir um novo prazer que, por 
alguma razão, lhe tenha escapado. 
Depois de um certo tempo de vida, 
você pode concluir que já experi-
mentou tudo o que havia para ex-
perimentar no mundo, dentro dos 
limites da higiene e do código penal. 
Mas espere, não se precipite. O mun-
do ainda pode lhe reservar boas sur-
presas. Aconteceu comigo”.

E tendo este gancho dado pelo 
meu entrevistado, procurei seguir 
a conversa por esta linha – pelas 
surpresas. Pelos prazeres que a vida 
pode proporcionar, pelas alegrias e 
plenitudes que podem ser oferecidas 
pelas descobertas intelectuais e pela 
imensa dádiva de se continuar em 
plena atividade.

Nos últimos tempos, Luis Fer-
nando também diminuiu o ritmo 
das entrevistas, que costumava con-
ceder com grande frequência. Das 
poucas que se permitiu, optou por 
responder as perguntas por escrito, 
enviando e-mail aos repórteres. Por 
isso, posso me sentir lisonjeado por 
ter tido o privilégio de trocar ideias 
com Luis Fernando – e claramente 
recompensado por ter saído ganhan-
do muito com essa troca.

Com vocês, Luis Fernando Veris-
simo ao vivo!

Leia mais na página central

Aos 83 anos, 
Luis Fernando 
Verissimo fala 

sobre jazz, 
literatura, 

cinema e morte

Descobertas, 
prazeres e 
alegrias de 
um cronista

Porto Alegre, 17, 18 e 19 de janeiro de 2020 - Nº 24 - Ano 23

Márcio Pinheiro, especial para o JC

Fenômeno literário
Estima-se que Luis Fernando Verissimo tenha vendido 

mais de 5 milhões de livros. Não há um número exato, mas 
todos os índices são superlativos para caracterizar a obra desse 
autor – amplo e plural –, que começou a publicar em 1973, com 
O Popular, pela Editora José Olympio, e até hoje se mantém em 
atividade, um dos maiores fenômenos da literatura brasilei-
ra. Criou personagens que já fazem parte da história brasileira, 
como Ed Mort, o Analista de Bagé, as Cobras e a Família Brasil.
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Caio Fernando Abreu

Elis Regina

Moacyr Scliar

Jayme Caetano Braun

Lya Luft

Borghettinho

Luis Fernando Verissimo

Teixeirinha

Pode apostar: de 1914 a 1938, um ca-
baré-cassino no Centro de Porto Alegre 
sintetizou o espírito vibrante e cosmopo-
lita de uma aldeia que entrava no cama-
rim para se transfigurar em metrópole. 
Também fez de seu dono um sujeito tão 
abonado quanto controverso. Jogatina, 
mulheres, shows de variedades e outros 
finos atrativos depenavam fortunas no 
mesmo ritmo em que enriqueciam o ima-
ginário local com episódios dignos das 
mais exuberantes salas europeias de di-
versões. Messieurs et mesdames, bem-vin-
dos à história do visionário Capitão Lulu e 
o seu Club dos Caçadores!

Salões em madeira de lei, lustres de 
pingentes, flores, estatuetas, pista cen-
tral, passagem em túnel entre ambientes, 
barbearia, cozinha internacional, cham-
panhe Veuve Cliquot, talheres de prata, 
taças de cristal, roletas, carteados, bilhar, 
crupiês, garçons, cabaretiês, operetas, 
cantoras, orquestras, dançarinas, jogado-
res inveterados, mulherengos. Do lado de 
fora do casarão de moldes coloniais no 
número 26 da rua Andrade Neves, uma 
Porto Alegre de quase 200 mil habitan-
tes se desenvolvia e iluminava, em 1914, 
repleta de imigrantes, fábricas, lojas, 
bondes, jornais, clubes, cafés, cinetea-
tros. E ávida por debates, entretenimento 
e novidades.

Porto Alegre, 11, 12 e 13 de outubro de 2019 - Nº 10 - Ano 23

Marcello Campos, especial para o JC

Cabaré-cassino Club dos Caçadores, no Centro da Capital, funcionou de 1914 a 1938

IMAGENS ACERVO MARCELLO CAMPOS/DIVULGAÇÃO/JC

Luiz Alves de Castro, o 
Capitão Lulu, se tornou 
o primeiro “rei” da noite 
porto-alegrense

A cidade de chapéus, bengalas e 
afrancesamentos era também chão de 
caciques políticos, conservadorismo cató-
lico, liberalismo positivista, espeluncas, 
prostituição, suicídios, doenças (inclusi-
ve as venéreas), cocaína em farmácias e 
outros vícios. Essa belle époque tardia na 
esquina do paralelo 30 com o meridiano 
51 abriu novo capítulo naquele ano, com 
a inauguração do Club dos Caçadores 
(também nomeado “Centro dos Caçado-
res”), bisavó das futuras boates locais. No 
comando dos tapetes vermelhos e panos 
verdes estava Luiz Alves de Castro  
(1884-1965), sujeito de origem meio nebu-
losa e cujo prestígio o levaria até o Rio de 
Janeiro para se tornar um dos reis da noi-
te fluminense.

“A maioria diz ser mania de grandeza 
de gaúcho, que tudo não passou de mais 
uma lenda de Porto Alegre. Mas tendo ali 
vivido quase todas as noites, durante seis 
anos, testemunho com firma reconhecida 
de boêmio que o Caçadores foi um dos 
melhores clubes noturnos que conheci no 
mundo”, testemunhou o célebre produtor 
de espetáculos Carlos Machado  
(1908-1992) em sua autobiografia, Me-
mórias sem maquiagem. E ele não foi o 
único. O templo hedonista que durante 24 
anos causou repulsa e fascínio mereceu 
generosas linhas de historiadores, jorna-
listas e escritores – um dos personagens 
de Erico Verissimo na saga O tempo e o 
vento, por exemplo, era habitué da casa.

Conta o anedotário local que, no iní-
cio da década de 1920, o então deputado 
Flores da Cunha participava de uma roda 
de carteado no Club dos Caçadores quan-
do um curioso se aproximou afoitamente 
da roda de jogo, derrubando cinzas de 
seu charuto sobre a mesa. Furioso, o cau-
dilho mandou pedir ao porteiro da casa 
um guarda-chuva, que manteve aberto 
atrás de si pelo restante da madrugada, a 
fim de espantar os “perus”. Já o presiden-
te da Província, Borges de Medeiros, teria 
desistido de fazer seu sucessor um ex-se-
cretário, devido à notória atucanação do 
camarada por uma dançarina espanhola 
do music hall da casa.

“A história de Porto Alegre não será 
bem contada sem a crônica desse clu-
be noturno”, decretaria o jornalista Nilo 
Ruschel no livro Rua da Praia, de 1971. E 
o que não faltam são narrativas sobre a 
presença de políticos e empresários que 
hoje designam ruas e avenidas até mesmo 
fora do Estado. Getúlio Vargas, Oswaldo 
Aranha, João Neves da Fontoura, Protásio 
Alves, Maurício Cardoso, Augusto Meyer. 
Com tapinhas nos ombros desse “fino 
escol”, havia um nome que não consta 
em qualquer placa: Luiz Alves de Cas-
tro, o Capitão Lulu, primeiro rei da noite 
na Porto Alegre, onde nasceu, em algum 
ponto da zona central, no dia 25 de maio 
de 1884.

Leia mais na página central

Visitar boates durante o 
dia pode ser uma experiência 
surpreendente. A 
combinação de si-
lêncio, luzes acesas e 
ausência de público 
faz o espaço parecer 
menor e permite que 
sobressaiam odores 
e outras sensações. E 
se o empreendimento 
deu lugar a uma resi-
dência há muito tempo, a obser-
vação pode beirar o surreal. É o 
que acontece quando se adentra o 

número 72 da Praça Jayme Telles 
(divisa do bairro Santana com 
Santo Antônio), endereço que, en-
tre 1971 e 1976, sediou a Flower’s, 
um dos mais emblemáticos pon-

tos de convergência 
da comunidade gay 
em Porto Alegre.

Os 170 metros 
quadrados da casa 
construída na década 
de 1940 e o aconche-
go de suas acomo-
dações, recheadas 
de móveis e objetos 

típicos de um lar, não fornecem 
qualquer indício de um passado 
que a coloca no mesmo pedes-

tal histórico da Esquina Maldita 
(Bom Fim) e de outros ícones da 
resistência à caretice na capital 
gaúcha. Há, porém, as memórias 
de seus protagonistas, a começar 
por uma figura lendária: Dirnei 
Messias, cujos 18 investimentos na 
atividade fizeram dele um dos im-
peradores do entretenimento no-
turno na cidade ao longo de quase 
seis décadas.

A estreia foi com o piano-bar 
Porão 700 (rua 24 de Outubro, 
diante do então futuro Parcão), 
em 1968. Mas Dirnei saiu de cena 
dois anos depois, ao ver a sua 
segunda boate, a Espantalho (rua 
Santo Antônio), entrar na mira de 
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Primeira 
casa noturna 
assumidamente 
gay da capital 
gaúcha, Flowers 
desafiou 
preconceitos na 
década de 1970

A boate mais 
colorida de 
Porto Alegre
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Marcello Campos,  
especial para o JC

autori-
dades que 

viam naquele ambiente um antro 
subversivo. Intolerância, denún-
cias, achaques. A pausa estraté-
gica não passou de oito meses: 
ainda em 1970 ele já comandava 
a Mirage, de um estouro incom-
patível com as dimensões aca-
nhadas de suas dependências na 
esquina da José de Alencar com a 
Padre Cacique.

Hora de chamar o caminhão 
de mudanças. O advogado Nel-
son Oliveira, 80 anos, colabora: 
“Meus pais haviam adquirido o 
imóvel na Jaime Telles dez anos 
antes. No entanto, o financia-
mento era salgado, então decidi-
ram alugá-lo e seguir com os três 
filhos para a Cidade Baixa. Nosso 
primeiro inquilino foi um italiano 
que ali abriu o dancing Paradi-
se, mais tarde Caracol (a poucos 
passos do inferninho Balaio), du-
rante uns três anos. Ao saber da 
desocupação, a amiga em comum 
Laine Ledur deu o toque e logo 
surgiu o Dirnei com seu espírito 
de aventura, no começo de 1971”.

Se pessoalmente o futuro rei 

da noite ainda não havia “saído 
do armário”, na esfera empresa-
rial já tinha muito bem definido 
o conceito de sua nova investida: 
uma espécie de cabaré em estilo 
parisiense, com pista de dança e 
pequeno palco para shows, em 
uma atmosfera propícia ao livre 
exercício de afetos e sensibilida-
des artísticas, independente do 
gênero ou preferência sexual – 
bastando deixar do lado de fora 
qualquer ranço ou preconceito. 
Uma democracia considerável em 
meio ao período mais sórdido da 
ditadura militar que comandou o 
País de 1964 a 1985.

Faltava apenas o nome. Par-
ceira de farras desde os tempos 
de Escola Irmão Pedro (bairro 
Floresta), Laine topara gerenciar 
a futura casa e, acompanhando o 
amigo na entrevista ao Serviço de 
Censura e Diversões Públicas da 
Polícia Civil, partiu dela a resposta 
de bate-pronto ao questionamento 
sobre como seria batizado o pri-
meiro recinto assumidamente gay 
do Rio Grande do Sul: “Flower’s, 
com apóstrofe!”. Licença concedi-
da, a dupla ouviu do delegado que 
era “melhor os viados reunidos 
em um lugar que possamos con-
trolar, do que espalhados por aí”. 
Nem tudo seriam flores.

Leia mais na  
página central

Mais que lugares com fachada em 
neon, pista de dança, muita música, pouca 
luz, drinks à mesa e alvará na 
parede, boates são ambientes 
de convívio, entretenimento, 
romance e convergência. É im-
possível dissociar a vida social 
desses espaços, cuja configu-
ração se mostra tão sortida 
quanto sedutora ao abraçar o 
mesmo espírito hedonista – os 
embalos de sábado à noite que 
o digam. Em Porto Alegre não foi diferente 
nas últimas sete décadas, com um cardápio 
de pelo menos 500 estabelecimentos que 
deixaram seu carimbo na história cultural 

de uma cidade que já sacolejou de segun-
da a domingo, não raro até a porta da rua 
mostrar os primeiros raios de sol.

Mesmo quem dorme cedo já ouviu fa-
lar: Cotillon, 1001 Noites, Clube da Chave, 

Piano Drink, Black Horse, Cote 
D’Azur, Baiúca, Crazy Rabbit, 
Vila Velha, Barroco, Lajos, Sca-
vi, Wisky a Go-Go, Girasole, La 
Locomotive, Flowers, Discoate, 
Looking Glass, Maria Fumaça, 
Chipp’s, Papagayu’s, Água na 
Boca, Crocodillo’s, Latmosphe-
re, Theatro Mágico, Le Club, 
Fascinação, Ovo de Colombo, 

Taj Mahal, Porto de Elis, Fim de Século, 
Bere & Ballare, Lifeboy, Cord, Publicitá Café, 
Bucanero, Ópera Rock, Bunker, Lei Seca, 
Malibu, Manara, Elo Perdido, Strike, Mea 

Culpa, Santa Mônica, Roseplace, Dado Bier, 
La Camorra, Barbazul, Venezza, Doctor 
Jekyll, Notre Dame. E a síntese de tudo: En-
couraçado Butikin.

O empreendimento inaugurado em 
setembro de 1965 no número 936 da aveni-
da Independência não foi o primeiro, nem 
o maior. Mas tem vaga reservada como o 
melhor e mais icônico. Espécie de emblema 
charmoso de um estilo de vida hoje pratica-
mente extinto na capital gaúcha, o casarão 
brindou a sociedade com artistas do primei-
ro time da música brasileira, ditou tendên-
cias e consolidou a boemia em black-tie. 
Também serviu de palco para esquetes 
teatrais e passarela para desfiles de moda, 
arte, beldades e colunáveis da burguesia 
local, em saborosa incoerência com a fonte 
de inspiração para seu nome – um filme so-

cialista produzido na União Soviética.
Cruzando o mar do tempo sob a ban-

deira do divertimento noturno em altíssimo 
nível, a embarcação teve três etapas distin-
tas ao longo de quatro décadas, cada qual 
com seus timoneiros: 1965-1971, 1972-1979 
e 1981-2003. “Sobretudo na sua primeira 
fase, ali estava um ponto de encontro para 
badalações de ricos, intelectuais, gente da 
moda, estilosos, ‘socialites’, artistas, cele-
bridades e outras figuras vip, inclusive de 
outras partes do Rio Grande do Sul”, define 
o disc-jockey e memorialista Claudinho Pe-
reira, 74 anos, piloto da cabine de som em 
dois momentos do Encouraçado na década 
de 1970. “Definitivamente, não era para 
qualquer um.”

Leia mais na página central
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Sob o comando de visionários 
como Rui Sommer e Dudu Alvares, 

boate instalada em casarão na 
avenida Independência foi símbolo 

da boemia chique na cidade

Porto Alegre, 25, 26 e 27 
de março de 2022 - Nº 33 - 
Ano 26

Marcello Campos, especial para o JC
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Encouraçado 
Butikin: 
a mais icônica  
boate da Capital
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Encouraçado Butikin

Flower’s

Club dos Caçadores

Em um dos seus versos mais 
famosos, o poeta norte-america-
no do século XIX Walt Whitman 
canta: “Eu me contradigo? Pois 
muito bem, eu me contradigo. 
Sou amplo, contenho multi-
dões”. Esse trecho do poema 
casa muito bem com a vida de 
Elis Regina, considerada por 
muitos críticos e especialistas 
como a melhor cantora brasi-
leira de todos os tempos. Há 
multidões em Elis, porque ela 
viveu de uma forma intensa des-
de que começou a cantar, com 
apenas 11 anos de idade. Muitas 
fases de sua carreira surgiriam 
depois, mas os anos de forma-
ção em Porto Alegre são impor-
tantes, uma vez que ajudaram a 
moldar a personalidade musical 
e o profissionalismo que sempre 
marcaram a sua trajetória.

Segundo o artigo 1950-1960: 
um milhão de melódicos melo-
diosos, de Arthur de Faria, essas 
duas décadas são períodos de 
transição entre a era do rádio e 
o começo dos festivais universi-
tários gaúchos. Foi durante essa 
fase que esteve em evidência 
um tipo de formação instrumen-
tal conhecido como conjunto 
melódico. Para ele, nenhuma 
outra cidade teve tantos agrupa-
mentos de cinco a oito músicos 
tocando suavemente – e em dife-
rentes combinações – acordeom, 
vibrafone, guitarra, piano, con-
trabaixo, bateria e percussão. 
Muitos músicos desses conjuntos 
também trabalhavam em pro-
gramas de rádio na época.

E é nesse meio que Elis Regi-
na aparece, quando começa a se 
apresentar no Clube do Guri, em 
1956, da extinta Rádio Farrou-

pilha. Faz tanto sucesso lá, que, 
em dezembro de 1958, acaba 
sendo contratada profissional-
mente pelo então proprietário da 
Rádio Gaúcha, Maurício Sirotsky 
Sobrinho. Logo, foi eleita a me-
lhor cantora do rádio gaúcho em 
concurso realizado pela Revista 
de TV, Cinema, Teatro, Televisão 
e Artes, com apoio da sucursal 
gaúcha da Revista do Rádio, 
com sede no Rio de Janeiro. E 
fez tudo isso tendo que estudar 
e tendo boas notas, cláusula im-
posta por sua mãe, Dona Ercy.

Apesar de ser ótima aula no 
colégio, foi na escola formada 
por grandes músicos dos conjun-
tos melódicos e das orquestras 
de rádio que Elis gabaritou todas 
notas e harmonias. Além da 
sua atuação no rádio, ela tam-
bém cantava em boates atuan-
do como crooner em conjuntos 
como o de Norberto Baldauf e 
o Flamboyant – este reunia um 
grupo de músicos adeptos aos 
sons mais modernos de então. 
Arthur informa em Elis – Uma 
biografia musical que o con-
junto era composto por artis-
tas como Adão Pinheiro e do 
baterista Mutinho, compositor e 
futuro parceiro de Toquinho & 
Vinicius. Para ele, esses primei-
ros anos e a experiência com 
os músicos dos conjuntos foram 
fundamentais: “Era um tipo de 
formação musical que pratica-
mente só tinha no Rio Grande do 
Sul. Uma transição também en-
tre os sambas dos anos 1950 e os 
grupos de samba jazz. E a Elis se 
apresentava com esses caras, ela 
aprendeu muito a cantar e a im-
provisar nesse momento”. Para 
se ter uma ideia, muitos desses 
bailes duravam cerca de cinco 
ou seis horas, com o grupo se 
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Anos de formação 
da cantora ajudaram 

a moldar sua 
personalidade musicalre

po
rt

ag
em

 cu
ltu

ra
l

Porto Alegre, 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019 - Nº 17 - Ano 23

Rafael Gloria, especial para o JC

apresentando continuamente.
Nos anos 1960, entretanto, o 

contexto começava a se alterar: 
as mudanças culturais impostas 
principalmente pelo modelo de 
grupo popularizado pelos Beatles 
(guitarra, baixo e bateria) se 
tornava padrão, mudando a 
configuração dos conjuntos mu-
sicais. Somado a isso, também 
acontecia a popularização da 
televisão no Rio Grande do Sul, 
que, gradativamente, começava 
a tirar público do rádio, e levou 

os músicos a migrarem para o 
novo formato. “Em 1964, surgiu 
um negócio chamado videotape, 
que foi um dos responsáveis por 
acabar com as regionalidades. Se 
tinha um programa feito no Cen-
tro do País com todos os artistas 
que as pessoas conheciam dos 
discos ou da rádio nacional, por 
que se pagaria um cachê para os 
artistas locais quando se poderia 
simplesmente ter a fita?”, expli-
ca Arthur. 

A partir disso, muitos mú-

sicos perderam o emprego e 
tiveram que começar a tocar na 
noite, mudaram de profissão ou 
foram embora do Estado. É nesse 
contexto também que Elis Regi-
na embarca para o Rio de Janei-
ro, chegando alguns dias antes 
de 31 de março de 1964, dia em 
que ocorreu o golpe militar. Já 
era considerada a melhor canto-
ra do Rio Grande do Sul e, agora, 
conquistaria o Brasil.

Leia mais na página central

F enômeno musical desde o primeiro se-
mestre de 1984, Renato Borghetti trilha-
va uma das carreiras mais rápidas e só-
lidas da música instrumental brasileira. 
O primeiro disco havia sido lançado em 

maio daquele ano, com tiragem inicial exagerada de 
10 mil exemplares. Parecia um delírio – acabou sendo 
uma avaliação modesta. Gaita-Ponto venderia pelo me-
nos 10 vezes mais – 60 mil cópias em apenas três sema-
nas, 100 mil em quatro meses, primeiro disco de ouro na 
história da música instrumental no Brasil. E mais: no Rio 
Grande do Sul, naquele período, o disco do gaiteiro vende-
ria mais do que o fenômeno Thriller (até hoje, e dificilmente 
superável, o disco mais vendido da história fonográfica mun-
dial, com mais de 105 milhões de cópias), de Michael Jackson, 
o que chegou a fazer com que alguns brincassem chamando-o 
de Borghettinho Jackson. O mesmo personagem iria inspirar o 
crítico musical Tárik de Souza a escrever o seguinte comentário 
no Jornal do Brasil, em setembro de 1984: “Ele não canta nem uti-
liza instrumentos eletrônicos. Mas aposto que Michael Jackson, se 
viesse ao Brasil, ficaria muito mais impressionado com o gauchesco 
Renato Borghetti do que com as centenas ou milhares de imitadores 
breakers brasileiros”.

Renato Borghetti era então um popstar. Pelos próximos quatro 
anos, Borghetti manteria essa curva ascendente, encarnando o novo 
sentimento gauchista (o orgulho pela bombacha, o apreço pelo churras-
co e pelo chimarrão, a exaltação às virtudes do tradicionalismo, o respei-
to a ícones como Paixão Côrtes), mostrando uma desenvoltura até então 
incompatível com sua imagem de jovem tímido e retraído. Seria capa de 
todos os jornais da região, figura constante nos mais variados programas 
televisivos, presença decisiva na programação musical de rádios em quase 
todos os estilos e, principalmente, gravaria novos discos.

Assim, com menos de cinco anos de carreira discográfica, quatro traba-
lhos lançados e um currículo muito vinculado a festivais – basicamente os nati-
vistas –, Renato Borghetti chegava ao primeiro semestre de 1988 preparado para 
desbravar novos caminhos musicais.

No próximo dia 3 de setembro, comemoram-se as três décadas da primeira 
apresentação de Renato Borghetti no Free Jazz – na época, o mais importante festi-
val no estilo do Brasil e também um dos mais respeitados no mundo. Desde então, 
Borghettinho se consolidou como um dos mais destacados artistas brasileiros, com 
uma sólida carreira no Brasil e no exterior (são cada vez mais comuns suas turnês 
pelos circuitos da música instrumental na Itália, França, Finlândia, Alemanha, Áus-
tria...), e com uma extensa discografia, além de livros, documentários e DVDs.

Trinta anos depois daquela noite de 1988, é importante lembrar como aquele festival 
de jazz acabou sendo fundamental para um músico que não tinha vínculos tão fortes com 
o gênero. Leia mais na página central

Apresentação 
histórica de Renato 

Borghetti no Free 
Jazz Festival 

completa 30 anos

Thriller dos 
pampas

reportagem 
cultural
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inte anos após sua 
morte, aos 75 anos 
no inverno de 1999, 
o pajador Jayme 
Caetano Braun bati-

za inúmeros locais públicos, dá 
nome a CTGs de várias cidades 
(inclusive o de Brasília, capaz 
de acomodar 1,5 mil pessoas em 
seu galpão) e até virou estátua 
em Porto Alegre (com quatro 
metros de altura, no Parque da 
Harmonia) e em São Luiz Gon-
zaga - mas permanece sem su-
cessor no pódio de sua peculiar 
modalidade artística: a declama-
ção de versos feitos de improvi-
so, fonte de seu grande prestí-
gio popular.

Muito festejado e pouco 

estudado, Braun ocupa um ni-
cho especial no mundo cultural 
gaúcho. Sem tocar instrumento 
musical, operou principalmente 
ao vivo, enaltecendo a geografia 
pampeana, a ocupação do terri-
tório e a lida nas fazendas. Bem 
ou mal, foi o porta-voz do mito 
do macho livre e valente que se 
derrete por baile, china, cavalo 
e jogatina.

O músico Demétrio Xavier, 
53 anos, o maior intérprete bra-
sileiro do payador argentino 
Atahualpa Yupanqui, lembra 
que, fora Braun, o Rio Grande 
do Sul não tem tradição nessa 
arte praticada com esmero no 
Pampa espanhol – e que tem um 
ramal forte no Nordeste do Bra-
sil, onde são comuns os cantores 
repentistas. Praticamente solito 
no Estado, o pajador rio-gran-
dense juntou habilmente, nas 

mesmas estrofes, um vocabulá-
rio diferenciado, rimas ricas e 
conhecimento sobre a história 
regional. Além disso, expunha 
seus versos numa toada lenta 
que combinava com seu porte 
altivo, o timbre baixo e um ges-
tual solene.

“Carisma! Ele tinha caris-
ma”, exclama o produtor musi-
cal Ayrton “Patineti” dos Anjos, 
que há mais de 40 anos coman-
dou a gravação dos dois pri-
meiros discos de Jayme, acom-
panhado pelo violão crioulo de 
Lucio Yanel e o bandoneon de 
Chaloy Jara. Inesquecível a gra-
vação do longo poema Bochin-
cho, que conta a história de uma 
briga num “ambiente que não 
era sério”. No final da récita de 
nove minutos, com os músicos 
improvisando no rastro da nar-
rativa, o pajador, tomado pela 
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Jayme Caetano Braun 
está eternizado no Parque 
da Harmonia, local que 
recebe o Acampamento 
Farroupilha

Dom Jayme,  
o pajador que virou estátua

reportagem cultural

Porto Alegre, 13, 14 e 15 de setembro de 2019 - Nº 6 - Ano 23

Geraldo Hasse, especial para o JC

paixão declamatória, deu uma 
pigarreada forte e parou, dei-
xando no ar a impressão de que 
pretendia recomeçar do zero. 
Convicto de que um repeteco 
nunca sai melhor do que a pri-
meira gravação, Patineti orde-
nou do fundo do estúdio: “Segue 
o baile, segue o baile!” Para 
alívio geral, a gravação chegou 
ao fim e, como prova da emoção 
do momento, o pigarro ficou no 
disco – na época, não havia re-
cursos para reparos técnicos.

Ao lembrar esse episódio, 
Patineti reconhece que preci-
sa encontrar tempo e paciência 
para tratar da reedição dos pri-
meiros discos de Jayme Caetano 
Braun, agora em formato digital. 
O produtor deu o primeiro passo 
no último dia 4 de julho, ao en-
contrar a viúva Aurora Ramos 
Braun na sessão da Assembleia 
Legislativa em homenagem aos 
20 anos da morte do Pajador. 
O problema não é técnico, mas 
burocrático: envolve a negocia-
ção dos direitos autorais sobre a 
obra do Pajador Missioneiro, que 
teve filhos de dois casamentos 
e, além de livros, deixou dis-
cos em parcerias com diversos 
músicos, entre eles os missio-
neiros Noel Guarani (1941-1998), 

Cenair Maicá (1947-1989) e Pedro 
Ortaça, além de “estrangeiros” 
como o argentino Lucio Yanel e 
o pantaneiro Almir Sater, entre 
muitos outros.

Aos 64 anos completados no 
dia 13 de agosto, Aurora Ramos 
Braun também premedita dar 
forma ao acervo deixado pelo 
Pajador. É tanto material acumu-
lado em cadernos, papéis avul-
sos, fitas K-7 e vídeos (alguns 
caseiros, outros jornalísticos) 
que a viúva precisa do engaja-
mento de profissionais capazes 
de transformar tudo – inéditos ou 
já gravados - em novos produtos. 
Além do elétrico Patineti, estão 
na parada o jornalista tradicio-
nalista Paulo Mendonça, que ma-
nifestou interesse em editar em 
livro as crônicas publicadas por 
Braun em jornais do interior do 
Estado; e o cantor Luiz Marenco, 
que precisa de tempo e inspira-
ção para musicar as dezenas de 
letras que ganhou do poeta ao 
longo de 30 anos de amizade. 
Outro colaborador potencial é o 
veterano jornalista Juarez Fon-
seca, que esteve nos bastidores 
de tudo que se gravou no Estado 
nos últimos 50 anos.

Leia mais na página central

Se tem uma coisa que não se pode 
dizer de Vitor Mateus Teixeira é que ele 
fizesse (e vivesse) as coisas pela metade. 
Na trajetória de Teixeirinha, a simplici-
dade e o superlativo sempre foram indis-
sociáveis: não era homem de fugir dos 
riscos, de trabalhar pouco, de economi-
zar paixões. Por isso mesmo, acabou sen-
do um artista que tocou muito, gravou 
muito e, acima de tudo, vendeu muito – 
na verdade, vendeu tanto que ninguém 
sabe fazer a conta, no que virou uma das 
muitas lendas em torno de sua pessoa.

A vida de Teixeirinha se encerrou 
há exatos 35 anos, no dia 4 de dezem-
bro de 1985. Mas a estrela de uma lenda 
não se apaga quando o ser humano 
parte desta para melhor – menos ainda 
quando se trata de alguém que emocio-
nou tanta gente, que conseguiu chegar 
tão fundo e com tanta frequência no 
coração do povo humilde do Rio Gran-
de e do Brasil. Mais do que o artista 

musical mais bem-sucedido da história 
gaúcha, Teixeirinha é um dos maiores 
sucessos comerciais que o Brasil já viu, 
surgido de uma forma tão espontânea 
que surpreendeu todo mundo, inclusive 
o próprio.

De acordo com a Fundação Vitor Ma-
teus Teixeira, que preserva itens ligados 
à memória do astro, o compacto conten-
do Coração de luto vendeu mais de 25 
milhões de cópias; somando todos os 
mais de 70 LPs e compactos, teria chega-
do a estonteantes 130 milhões de discos 
vendidos. Alguns pesquisadores falam 
em números mais modestos, abaixo dos 
20 milhões; outros, levando em conta 
cópias piratas, imaginam que o total 
seja ainda mais gigantesco. Um caminho 
e tanto para quem nasceu no pequeno 
distrito de Mascaradas, em Rolante, em 
3 de março de 1927, e ficou órfão muito 
cedo - como conta, sem floreios, sua can-
ção mais famosa.

Mesmo pegando o mais modesto – 
mas indiscutível – número de dois mi-
lhões de cópias vendidas para Coração 

de luto em 1961, a conta é de impressio-
nar. Isso significaria que, “num País que 
tinha então pouco mais de 60 milhões de 
habitantes – dois terços deles no campo, 
a maioria sem energia elétrica - uma a 
cada 30 pessoas comprou o disquinho”, 
como diz o compositor e pesquisador 
Arthur de Faria em um trecho do livro 
História da música regional gaúcha em 
Porto Alegre - uma biografia musical, 
que está em preparação.

“Teixeirinha é um artista do regio-
nalismo, mas não exatamente do re-
gionalismo gaúcho. Ele é um artista do 
regionalismo brasileiro”, argumenta o 
jornalista Daniel Feix, responsável pela 
biografia Teixeirinha - coração do Brasil, 
publicada no ano passado pela editora 
Diadorim. “Ele dialoga com o público 
das mais diferentes regiões (do Brasil) 
de uma forma que nenhum outro artista 
identificado com o regionalismo gaúcho 
foi capaz de atingir, justamente porque 
está nele um gosto pela música caipira, 
romântica e popular.”

Ao todo, Teixeirinha teve 754 músi-

cas gravadas por diferentes artistas, e os 
responsáveis por seu acervo calculam 
que ele tenha escrito em torno de 1.200 
músicas e letras – cerca de um quarto 
delas ainda inéditas. Participou de 12 fil-
mes, e também se destacou no rádio, em 
quase três décadas de carreira intensa 
e incansável. A vida pessoal também 
foi movimentada e, em alguns aspectos, 
polêmica: teve nove filhos com diferen-
tes mulheres, dois deles com a parceira 
musical Mary Terezinha, em um relacio-
namento brilhante e sombrio quase na 
mesma dimensão.

Sua própria partida causou fortes 
emoções: como o câncer nunca foi noti-
ciado ao público, a morte pegou os fãs 
quase de surpresa. O velório, no Estádio 
Olímpico, reuniu 50 mil pessoas, com di-
reito a carreata até o Cemitério da Santa 
Casa e amigos próximos precisando pas-
sar as condolências à família por recado, 
já que era impossível vencer a multidão 
e se aproximar da cerimônia.

Leia mais na página central
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Artista mais bem-sucedido da história gaúcha, Teixeirinha segue vivo na memória dos milhões de fãs, exatos 35 anos depois de sua morte

Entre a grossura e a doçura
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Igor Natusch

Assista 
ao vídeo 
com um 
passeio 
pelo 
acervo do 
músico

Além da edição impressa do 
Jornal do Comércio, que traz 
o caderno Viver encartado 
todas as sextas-feiras, a 
Reportagem Cultural também 
é publicada na edição online 
do JC. Lá, além da matéria 
mais recente publicada na 

semana, também é possível ter 
acesso a todas as reportagens 
publicadas na seção, com textos 
aprofundados. 
Para acessar, entre em  
www.jornaldocomercio.com.br/
reportagemcultural. 
Ou acesse o QR Code ao lado.

Leia essas e mais 
de 200 reportagens 
no edição online do 
Jornal do Comércio


