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Ao meu pai, cujo exemplo de conduta
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nossa trajetória todos os dias.
—
 José Pedro Rodrigues Gonçalves
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 Moacyr Freitas
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todo. Ouvir a opinião dos
outros e meu pensamento
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o que eu considerava como a
memória da minha vida.
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Prefácio

O antropólogo Pierre Augé1 ensina que:
Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço
que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como
histórico definirá um não lugar [...] “não lugar” designa duas realidades complementares, porém, distintas: espaços constituídos em relação a certos fins (transporte, trânsito, comércio, lazer) e as relações que os indivíduos mantêm com
esses espaços. (AUGÉ, 1994, p. 73 e 87)

Citei Augé para cravar de forma definitiva e inquestionável que Lavapés
é um lugar!
Aqui, de onde falo, as identidades se afirmaram e reafirmaram na sua
dimensão maior. Os personagens de quem trato neste livro disseram de sua
presença marcante no cenário local e regional, muitas vezes. Construíram histórias pessoais e coletivas na medida em que, na interação permanente e amigável, criaram laços sociais indissolúveis que permanecem nas histórias que
tento reviver, aqui, neste livro.
A intenção do livro Lavapés é resgatar o fato real como ele foi vivenciado, vivido, experienciado no cotidiano, não no ouvir dizer ou no “me falaram
que”. Aqui eu trato do fato como o fato foi, numa tentativa de parafrasear o
escritor Paulo Cavalcanti2 que nominou o seu livro de O caso eu conto, como o
caso foi: Memórias Políticas.

1	AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994 (Coleção Travessia do Século).
2	CAVALCANTI, Paulo. O caso eu conto, como o caso foi: Memórias Políticas. Recife: Editora Guararapes, 1980. 409 p.

Lavapés foi um lugar de vida, a seu tempo, o tempo em que lá vivi, e, de
certa forma continuo vivendo, porque lá tenho uma raiz profunda, como a do
tarumeiro3 que marcava o lugar da fonte que emergia do seio da terra e fazia
jorrar as águas cristalinas com as quais os viajantes e moradores do local não
só se dessedentavam, mas lavavam seus pés para calçar as suas botinas e adentrar a cidade de Cuiabá, de pés e almas lavados.
As raízes dessa árvore símbolo de Mato Grosso certamente lá ainda estão,
sob camadas de asfalto a recobrir o que ainda resta delas, mas nada encobrirá aquilo que está enraizado na memória dos moradores do entorno do Largo
da Mãe dos Homens.
Lavapés não se restringia a um espaço de viver; transgredia seus limites
e avançava pelos espaços de cuiabanidade criando suas próprias cuiabanices.
Esse hábito peculiar de trocar conversas encastelados em suas cadeiras nas
calçadas, degustar um cafezinho, às vezes acompanhado de bolo de queijo ou
francisquito, também espreitar com olhares sub-reptícios a vida dos passantes
e presentear cada um deles com apelidos próprios.
Dali saíram: Neco Pernaiada, Zé Cachaço, João Coco, Pouca Ficha, Xá
Quime, Dito Gasolina, Marimbondo, Luz Alta, Nélio Pechincha, Vaduca,
Mário Bife, Jeripoca, Chambão, Jabuti de Gravata, Dutra Fumo Bom, Leitoa
Prenha, Juvenal Capador e por aí vai, ou foi.
Personagens importantes na vida social, econômica e política de Mato
Grosso lá viveram por muito tempo. Deixaram na memória de todos as suas
passagens marcadas profundamente na vida da cuiabania.
O ponto principal que fundava esta sociabilidade em Lavapés era a Capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, principalmente durante a Missa de
Domingo. Naquela capelinha, uma sala retangular que, segundo consta na
memória dos moradores, foi doada por Álago Pleffekenn, Seo Ála, o vizinho
do lado, na esquina.

3 O governador de Mato Grosso sancionou a Lei nº 9.919, de 20 de maio de 2013, de autoria do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Savi, que institui o tarumeiro (Vitex polygama Cham) como árvore símbolo do Estado. Na linguagem indígena Tupi-Guarani o fruto tarumã
significa “fruta escura de fazer vinho”. Fonte: www.al.mt.gov.br.

Janelas abertas, sempre, portas apenas encostadas com uma cadeira. Não
havia furtos e o silêncio permitia serenatas à luz da lua, sempre presente, nas
sextas-feiras ou nos sábados. Os cantores e violeiros dedilhando violões e
cavaquinhos acordavam felizes os moradores que escondiam em seus lares as
mocinhas à espera de um provável noivo. A pálida luz das lâmpadas em postes de madeira servia de adereço ao romantismo da noite. Não incomodavam,
compunham o cenário no frescor da madrugada. Inspiravam! Eram cúmplices silenciosas dos apaixonados que saíam do Bar do Bugre depois da cerveja
gelada e inspirados pela música mais tocada na Rádio A Voz D’Oeste.
Muitas vezes, na madrugada, ouviam-se passos apressados fazendo barulho no cascalho da rua. Eram os boêmios retornando de suas noitadas nos
cabarés ali do Baú Sereno: Lourdinha, Juvenilia, ou outro espaço qualquer
onde o amor era comercializado em cruzeiros. Um pouco mais tarde, já com o
sol tentando abrir os olhos, os sons eram de trotes de cavalos: eram os leiteiros
transportando seu produto em garrafas de litro colocadas em bolsas no lombo
dos cavalos. Ploc-ploc-ploc, lá iam eles colocando garrafas no peitoril das janelas. Lá permaneciam sem que ninguém ousasse tocar. Depois vinha o padeiro rangendo sua charrete pelo calçamento de pedras claras feito pelos escravos
e que afloravam em um trecho da Rua 24 de Outubro próximo à minha casa.
Deixavam os pães ao lado do leite.
Amanhecia, então!
Era Lavapés! O lugar onde se vivia no sentido melhor do termo! Os seus
limites não eram dados pela geografia, mas por uma sociologia pautada pelo
sentido de pertencimento, pelo querer viver em Lavapés, por se assumir como
morador de um bairro com o qual se identificava pelos laços familiares, emocionais, afetivos e por uma convivência pautada no respeito e na solidariedade permanente. Daí não ter um limite estabelecido, uma fronteira física como
uma rua ou uma avenida. Lavapés se infiltrava sentimentalmente, interpenetrando por entre as ruas de outros bairros vizinhos, tecendo seu próprio significado de limite, uma fronteira assumida por seus moradores, um a um, como
se querendo dizer – aqui é o meu lugar!
Para chegar a este Lavapés, busquei caminhos antecedentes, desde as
picadas dos bandeirantes, até a transformação de uma Vila em uma Cidade.

Quem me guiou por essas estradas da história foi um importante personagem
que homenageio neste momento – Dr. Moacyr Freitas.
Moacyr Freitas, cuiabano do Porto, não precisa de minha apresentação.
Sua história e seu currículo falam bem mais alto do que qualquer pretensão
de minha parte.
Moacyr apresenta a origem de Cuiabá, seu início colonial e sua evolução considerando todos os aspectos que importam para a compreensão de um
processo de urbanização e de formação, não só da cidade, mas, em especial,
de seu povo. Ainda mais do que isso, Moacyr traça traços livres como sua
imaginação e reconstrói em imagens o que foi importante na época. Personagens, veículos, construções, estilos e comportamentos são recriados com leveza e equilíbrio, recuperando em nossa memória e apresentando, a quem não a
conheceu, o que foi a vida na Cuiabá do início do século XX.
Assim, reunidos em parceria, resolvemos escrever estas histórias, em partes vividas por Moacyr e por mim, como uma forma de homenagear a nossa
querida “Cidade Verde” pela comemoração dos seus 300 anos de existência.
Lavapés é um livro de memórias, minha, de Moacyr e de muitos outros
que me auxiliaram na composição das lembranças que o tempo não apaga, às
vezes enubla, mas com outros olhares a perscrutar a mesma cena ela se define, como o retocar de uma foto antiga para aclarar as nuances de cada detalhe da composição.
Esperamos, eu e Moacyr Freitas, que consigamos nestes registros resgatar coisas, atos, fatos, pessoas e paisagens de um tempo que a modernidade e
suas consequências destruíram em parte, substituindo tradições por modismos fugazes que não conseguem permanecer nas lembranças definitivas das
pessoas.
Partimos de Lavapés para tentar espiar uma Cuiabá mais ampla, na sua
relevância histórica, desde a sua arquitetura, suas escolas, sua imprensa pioneira e seus personagens mais relevantes historicamente. Esperamos que apreciem!
José Pedro Rodrigues Gonçalves
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