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À todos, amor e paz.
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Apresentação

Já foi dito por Tolstoi que, para ser universal, cantar o mundo, deve-se co-
meçar pintando a própria aldeia. Não se está a cuidar, obviamente, de suas 
ruas ou praças, mas das características e propriedades intrinsicamente huma-
nas que, de tão compartilhadas, nos tornam universais, independentemente da 
paróquia que habitemos. 

É isso que José Lobo explora nesta sua obra: um regresso à sua aldeia, sig-
ni�cando uma viagem de revisita ao Aterrado, sim; mas sobretudo, e esse é o 
fundamento da obra, trazendo de volta os dramas humanos dos personagens 
que por lá viveram.

É possível que nem todo leitor compreenda perfeitamente o contexto his-
tórico da narrativa, mas por certo assimilará com precisão as dores e gozos 
vivenciados no teatro a que o autor nos conduziu, e os compreenderá porque 
serão iguais aos seus próprios amores e as suas dores, eis que universais.

O narrador, não obstante já agora maduro e distante do Aterrado, não se 
olvida em detalhar a profunda sensualidade que permeia a vida dos perso-
nagens, que está simultaneamente entrelaçada na obra com o lúdico que são 
os cânticos de roda infantis, as danças do folclore local, tudo apresentado de 
forma elegante e �uída, como que a nos conduzir, leitores desprotegidos, às 
mesmas rodas e estar de mãos dadas com outros meninos, a cantarolar e rodar, 
e rodar, e rodar. Tal qual rodou a vida dos habitantes do Aterrado, assim a sua, 
como a minha; posto que, como já sabemos, a roda da vida é universal. Mas 
que não se enganem: onde há vida, há sofrimento; e, seja no Aterrado, como 
em qualquer outro teatro, não faltou por lá nem dor, nem sangue; nem cobiça 
e nem inveja; e tantos outros “pecados” que, de tantos que eram, nem mesmo 
um confessionário, nem mesmo um douto padre, exímio nas artes de conceder 
o perdão, parece dar jeito.

Segundo o autor, esta obra faz parte de uma trilogia.
Ora pois, muito que bem, então aguardemos ansiosos. Vale a pena.

Odílio Ortigoza Lobo
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À sombra do senhor do Aterrado

Romances ambientados em regiões rurais con�guram-se em um dos mais 
ricos e sedutores �lões da literatura universal. Para não nos deixar mentir, es-
tão aí os brasileiros Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, e São Bernar-
do, e o estadunidense As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, por exemplo. 

Este Aterrado, de José Lobo, pertence a esta linha, e ainda mais: insere-se 
na linha do romance de cores regionalistas em cuja trama avulta a sombra gi-
gantesca de um personagem que a todos domina, de uma forma ou de outra, 
estando ele presente ou não. Neste sentido, aproxima-se dos romances memo-
rialistas do paraibano José Lins do Rego, com o velho coronel José Paulino na 
condição de avô do protagonista-narrador de obras como Menino de Engenho 
e Fogo Morto — e a gente sabe que na verdade se tratava da �gura humana 
verdadeira (o avô paterno do escritor) transmutada em personagem de �cção. 
Com efeito, o Senhor do Aterrado é quem dá as cartas, quem as embaralha 
e joga de mão no livro de José Lobo. Ele domina. Se não disse nada, se nem 
olhou para os outros numa determinada cena, a ele atribuem pensamentos, 
olhares, intenções, reprimendas contidas, conselhos seculares.

Afora isso, o livro tem outra particularidade marcante: nele, vai se elaboran-
do o roteiro (de uma peça?, de um �lme?), numa estrada in�nita, num ônibus 
que é como se fosse a permanente excursão de uma companhia de teatro ou um 
set ambulante de �lmagem. Naquele espaço movente, os personagens migram 
ora da realidade para a �cção, ora percorrendo o caminho inverso, tecendo a 
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trama da obra como um todo. Ali estão as gentes da Fazenda do Aterrado e de 
suas circunvizinhanças: Dionísio e Padre João num jogo em que se misturam o 
sagrado e o profano, sugestões de relação homoafetiva, distanciamento e apro-
ximação, um sonhando em ter para si aquilo que o outro possui e pertence, 
por direito adquirido, só e exclusivamente a ele. Ali está Belinha, a menina que 
se vai transformando em moça, e de moça em mulher, em suas brincadeiras 
de uma sensualidade soberba com o padrinho Daniel. “Padrinho, me leva na 
cabeceira do arreio”. E ele, vendo-lhe os seios despontando, o apelo irresistível 
do seu sexo, num desabafo incomodado: “Capetinha!”.

Sabe-se que todos os personagens vão perambulando por uma estrada do 
Brasil, mas sempre fazendo referência a Mato Grosso, particularmente a Cuia-
bá e ao Pantanal, mas não há dúvida nenhuma de que se trata de uma narrativa 
de caráter universal. Poderia caber em qualquer lugar, em qualquer estrada 
de qualquer país. Porém, com a sombra do Senhor do Aterrado se projetando 
sobre todos. Feito o coronel José Paulino na obra de Zé Lins ou o velho José 
Arcádio Buendía em Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez.

Marinaldo Custódio
Jornalista e escritor, mestre 

 em Literatura Brasileira 

pela Universidade Federal Fluminense
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Escuta aqui!

— “Escuta aqui!” — ouvi muitas vezes, quando, por isto ou por aquilo, al-
guém daqui mesmo, de Cuiabá, achava de me chamar a atenção. Agora chegou 
a minha vez de fazer o mesmo com você, peço que me escute. Tenho um breve 
esclarecimento a ser feito.

Você tem nas mãos uma invenção mais próxima do imaginário que da 
mentira. Invencionice, mesmo se houvesse, a ninguém atingiria. Dizendo com 
clareza, ao pé da letra, cuida-se menos das intrigas. Sugere-se uma notação que 
inspire o leitor a tirar do sóbrio esboço todas as possibilidades de interpreta-
ção. Uma sequência de sinais �ca oscilante, por vezes esconde o substantivo. 
Em dúvida, procure pelo verbo. Todos os pingos nos ii devem ser levados em 
conta. Minha intenção era a de fazer um jogo limpo, mas creio ter havido algu-
ma distorção na forma, o signo �cou imperfeito. Entretanto, se houvesse maior 
rigor em se preservar a forma, com certeza a invenção deixaria de ser feita. 
Talvez desfeita. O que se conseguiu �cou no meio do caminho. Melhor seria 
se tivesse atingido o propósito, o nada feito, o que era para ser, de onde saiu 
e onde deveria chegar. Infelizmente, ofuscou-se o brilho. Ao ponto neutro, ao 
zero, relance apanhado por acaso, aderiram as imperfeições de minha lingua-
gem, feita de retalhos e improvisos. Fazer o quê? Qualquer um seria impróprio. 
Ainda que apagasse das páginas todo sinal de vida e as juntasse num livro em 
branco, teria o tempo perdido. Assim, embora o nada fosse o necessário e o 
su�ciente a ser dito, não o foi. Em minha defesa faço um apelo ao seu bom 
senso. Seria possível, por exemplo, falar do silêncio sem a palavra? Imagem 
inatingível, a do silêncio, porque será justamente o raio de luz que o desfaz. 
Este livro, portanto, vale mais pelo que deixou no escuro. Pretendia ser um do-
cumentário sobre pensamentos, palavras e obras que cavaram o lugar e apaga-
ram o tempo, deixando em branco o que de outro modo seria cor, experiência 
de vida, ou história, tudo o que não aconteceu. Essa radical experiência parece 
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impossível de ser transposta. De fato, todo genocídio tem esse poder, com fero 
coração escreve um ponto, põe �m. Dentre seus �ltros de ódio, o do genocídio 
cultural parece ser o mais venenoso. Em Mato Grosso viveram índios, negros 
escravizados, brancos gananciosos ou banidos para as últimas possibilidades, 
caboclos prestes a se tornarem camponeses, en�m, um bom número de pes-
soas desaparecidas. Delas desejei dar notícias, na suposição de terem tido uma 
história. Uma coisa me parecia certa, houve sofrimento, isso e nada mais. So-
bre isso cismei por anos, meses e in�ndas horas, enquanto andava de um lado 
para outro a ver se provas existiam. Procurei pelas marcas da paixão, encontrei 
algumas referências, mas nenhuma prova. Gotas de sangue, o sal das lágrimas, 
os gritos sufocados, tudo parece ter sido cuidadosamente apagado de modo a 
não deixar vestígios. Desisti do intento, acabei escrevendo outras coisas, essas 
que você vai ler, coisas de invenção, mas não completamente.

As quadrinhas de siriri e as toadas de cururu transcritas no texto pertencem 
ao folclore mato-grossense. Aos seus anônimos autores presto minha homena-
gem. São autênticas, não sei se verdadeiras.

Este ‘Livro 1’ pertence a uma trilogia de volumes independentes.

Cuiabá, ano 2008
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