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Apresentação
Nada sabia sobre esse escritor capixaba Newton Freitas,
antes da leitura deste livro de minha ex-aluna Lívia Azevedo
de Silveira Rangel, nos idos de 2003, no cursinho UP, hoje uma
brilhante pesquisadora e historiadora. Nem eu nem a maioria
dos capixabas, acredito. Quem nos afirma isso é o mestre Renato Pacheco, em carta dirigida à Gazeta, no dia 17/12/1996, logo
após o falecimento de Newton Freitas, 1996. Cito-o: “Quem
sabe quem foi o grande Newton Freitas? Pouca gente. Para começo de conversa, ele era o famoso Zico de dezenas de crônicas
de Rubem Braga. Era ao Newton, no exterior, que o “sabiá da
crônica” dirigia suas notícias de nossa boa terra. Quando o entrevistei, em 1955, para O Diário, Newton Freitas esbanjou sua
notória habilidade como “causeur”. Contou-me passagens de
sua vida como esquerdista na era de Vargas, e depois como servidor contratado do Itamaraty. Iniciou, no Serviço de Imprensa,
um banco de dados. Fez a pasta de um único brasileiro, mas tão
bem a fez que, continuada por seus colegas, muitos anos depois
os embaixadores sempre falavam “no fichário que o Newton
fez...”. Em sua passagem última por Vitória, Newton Freitas nos
contou que sofrera operação nos pulmões, em Madri. Quando
o médico lhe mostrou pedaço do órgão enegrecido por muitos
anos de fumo, Newton tirou um pacote de cigarros que estava
escondido, no leito, e deu-o de presente ao operador. Se voltou
a fumar, não sei. Telefona-me o Antônio Carlos Vianna Braga,
da Livraria Dom Quixote, e dá-me notícia do falecimento do
Newton Freitas, no último dia 11 de agosto, no Rio de Janeiro.
Fornece-me também interessantes notas autobiográficas dele
que serão publicadas na Revista de nosso Instituto Histórico e
Geográfico do Espírito Santo. Em nome de nosso comum amigo Rubem Braga, com afetuosa despedida, deixo meu Adeus
Zico.E, fica o registro, para que, quando for feito o Dicionário
Biográfico dos Capixabas, não falte a informação sobre o grande vitoriense que foi Newton Freitas!”.
Reafirmando o que disse no livro de Lacy Ribeiro, a cidade de Vitória, a sua terra natal, precisa tanto conhecer Newton
Freitas quanto ele merece esse reconhecimento, honra que foi
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dada a seu irmão, Wilson Freitas, nome de rua e de ginásio de
esporte em nossa cidade, e até então lhe era negada. Faço minha
parte como poder público e aqui está a homenagem que esse
mesmo poder oferece.
Vitória, dezembro de 2018.
Francisco Grijó, escritor e Secretário de Cultura de Vitória
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Prefácio
Este “Um capixaba entremundos. Newton Freitas: Vida e
Obra” escrito pela Professora e Historiadora Lívia de Azevedo Silveira Rangel é o 30º volume da coleção Roberta Almada, criada
pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Vitória para
homenagear os escritores capixabas. Esta Coleção que se iniciou
há 25 anos e que já tratou de importantes nomes das letras capixabas como Roberto Almada, Amylton de Almeida, Haydée Nicolussi e tantos outros, agora homenageia o escritor, jornalista, editor,
ativista político e diplomata capixaba Newton Freitas Coutinho
(1909-1996), um ilustre desconhecido entre nós. Em Vitória, todos
conhecem seu irmão, Wilson Freitas, nome de rua e de ginásio de
esportes, atleta morto em acidente de avião em 1945, mas ninguém
mais sabe quem foi Newton Freitas, fato lamentado por Renato Pacheco, em artigo escrito e publicado por ocasião de sua morte.
Newton Freitas era de tradicional família capixaba, os Coutinho. Seu pai era prático no porto de Vitória e sua mãe, descendente dos índios aimorés, conforme relato publicado na Revista
do IHGES, nº 48. Passou a infância em Jaburuna, Vila Velha, e em
Vitória, onde estudou no Grupo Escolar Gomes Cardim e no Ginásio Estadual do Espírito Santo. Adolescente rebelde, ingressou
na marinha mercante e viajou pelo mundo. Voltou para Vitória em
1932-3, com a morte do pai, tornando-se jornalista. Foi um dos
editores da “Vida Capichaba”. Nessa época, conheceu Lídia Besouchet, com quem fez uma parceria amorosa e cultural por toda uma
longa vida. Não vou contar mais sobre eles, pois o livro que vão ler
irá dizer. Aos que desejarem se aprofundar na vida e na obra do
casal, ele, capixaba da gema, ela, gaúcha, aguardem o lançamento da tese de Livia de Azevedo Silveira Rangel, “Lídia Besouchet e
Newton Fretas; Mediações políticas e intelectuais entre o Brasil e o
Rio da Prata (1938-1950)”, a ser publicada em 2019, visto ter sido
premiada no edital da Secult neste ano.
Newton Freitas deixou dezenas de livros publicados, a maioria na Argentina, centenas de artigos, prólogos, traduções, ensaios,
relatos de viagem, artigos na imprensa e uma pequena parte consta
da antologia deste livro. Quiçá ele sirva para que muitos outros
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capixabas despertem a curiosidade para conhecer um pouco mais
desse ilustre escritor, ativista cultural tão importante em sua época
e hoje desconhecido entre nós.
Prof. Dr. Francisco Aurelio Ribeiro
Presidente da Academia Espírito-santense de Letras

Introdução
A biografia vem se insinuando como um dos gêneros de escrita mais populares da história, o que implica dizer que seu fascínio continua a atrair tanto escritores quanto leitores. Embora
obedecendo a um método diferente, a autobiografia cumpre em
grande medida os mesmos desígnios do gênero biográfico, talvez o
mais particular e essencial dentre eles, o de superar o esquecimento. Há, contudo, relevantes fatores que distinguem as duas formas
narrativas. Por exemplo, enquanto as biografias geralmente vêm à
luz quando o retratado na obra já se encontra ausente, morto há
tempo suficiente para a conveniência de uma biografia, aquele que
produz um relato de si mesmo, estruturado na forma de uma autobiografia, por sua vez só pode fazê-lo em vida. É indiscutível que
assim o seja para o último caso. No entanto, biografias podem ser
ocasionalmente escritas sob a supervisão ou com a colaboração do
biografado, para sorte ou azar de quem narra.
Não é o caso do livro que se apresenta. Newton Freitas faleceu há mais de vinte anos, em idade avançada. Suas experiências, seus escritos, suas amizades, seus projetos, os registros de sua
existência, dos mais banais aos extraordinários, ficaram condensados em um conjunto de papéis, livros, manuscritos, notas, cartas, fotografias, jornais, passaportes, peças que, se isoladas, dizem
bem pouco, mas, se postas lado a lado e em relação, são capazes de
restituir ao passado colorações suficientemente vibrantes para nos
permitir desdobrar versões sobre sua história e mesmo a de outros
que cruzaram seu caminho.
Apesar de aqui oferecermos apenas notas biográficas breves,
coerentes com a finalidade do projeto – o de dar a conhecer –, a
presente síntese é parte indissociável de uma pesquisa muito maior
que foi desenvolvida por cinco anos em diferentes arquivos dentro
e fora do Brasil. O resultado desse processo, que considero ainda
não esgotado, se materializou em uma tese de doutoramento defendida em 2016 e que teve como mote analisar de que maneira os
meandros da vida de Newton Freitas e de Lídia Besouchet, da militância política ao engajamento literário e cultural, interagiram com
questões complexas e amplas do seu tempo, e como suas escolhas
e ações influíram, muitas vezes de forma determinante, nos rumos
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de práticas e políticas que extrapolavam suas próprias ambições
individuais. Ainda que a tese não tenha sido um trabalho com fins
especificamente biográficos, assumo de modo integral o meu papel
de biógrafa, já que bem pouco sobre a vida do casal era conhecido
até então. Em particular sobre a vida de Newton Freitas.
Nosso profundo desconhecimento sobre quem foi Newton
Freitas – um capixaba que, nascido no litoral, passando infância e
juventude cercado por mar, viu nessa geografia não o limite de suas
raízes mas a inspiração e o ponto de partida para uma aventura
permanente – quiçá fosse mitigado pela leitura de sua autobiografia (escrita de próprio punho, com perdão da redundância). Não
sou eu a inventar essa possibilidade. A narrativa de suas memórias
foi um projeto concreto, com rascunhos e título. Em cartas que
remeteu à escritora Lídia Besouchet, sua companheira por mais de
60 anos, confessou ardorosa vontade de escrever sobre sua vida,
em especial fatos da infância transcorrida em parte no bucólico
bairro de Jaburuna, na cidade de Vila Velha. O desejo de colocar
de forma ordenada, e quem sabe romanceada, sua vida em maços de papel, começou a se manifestar, ao que tudo indica, em fins
da década de 1940, justo quando o rico e conturbado período do
exílio político chegava ao fim. Nessa época, o casal deixava Buenos Aires, e Newton, principalmente, intercalava estadias cada vez
mais prolongadas entre o Rio de Janeiro e Vitória. É possível que
a reaproximação com o cenário familiar da infância o tenha colocado diante do espelho e seu reflexo mais envelhecido, ainda que
beirasse apenas os 40 anos de idade, o tenha feito lembrar de que
era um mortal e que tinha o que contar.
O livro começa a ser escrito, mas Newton Freitas não faz progressos. Seu ânimo encolhe com as preocupações que o atormentavam na época, as quais tinham a ver com a necessidade urgente de
alcançar meios financeiramente mais seguros de sustentar a vida:
trabalhar, fechar negócios, conseguir uma posição estável. Sequer
um esboço possuímos como prova de sua intenção, mas mais do
que isso, na troca de correspondência que estabelece com Lídia,
acompanhamos o livro em semente, sua curta semeadura e a geada que o coagulou e engavetou seus planos. Se tivesse sido escrito
e publicado, “No solar de Jaburuna” – título que Newton Freitas
idealizou para o seu volume de memórias –, em que medida poderíamos abdicar da busca por soluções à constrangedora pergunta
feita poucos dias após a morte de Newton pelo professor Renato
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Pacheco aos seus conterrâneos, lançada como uma provocação em
artigo no jornal A Gazeta: “Quem sabe quem foi o grande Newton Freitas?”. Responde, em seguida, “pouca gente”. Pouca gente,
eu concordo, endossando a sua interrogação que é quase uma reprimenda.
Portanto, nada mais justificaria a ausência de Newton Freitas,
ou melhor, de um livro que falasse sobre ele especificamente, no
conjunto dos fatos e personalidades que compõem a história do
Espírito Santo, quando já conhecemos o bastante para que outros
também conheçam. Se foi amigo de Rubem Braga, Mário de Andrade, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz,
Clarice Lispector, Di Cavalcanti, Gilberto Freyre, Carybé e outros,
se foi amigo de tanta gente ilustre e importante, e com toda essa
gente fez parcerias, com reconhecida atuação nas artes e na política,
na literatura e na sociologia, foi também ele próprio um intelectual
de envergadura em seu tempo. Escreveu dezenas de livros, centenas de artigos para jornais e revistas, fundou periódicos, promoveu
encontros, realizou conferências, mediou publicações, foi tradutor
e foi, além de tudo, jornalista em tempo integral, escrevendo para
os maiores jornais da época. Sua alma peregrina o levou para longe
do porto de Vitória, o empurrou a travessias improváveis, a destinos próximos e distantes: Uruguai, Argentina, México, Bélgica,
Itália, Argélia, França, Inglaterra, Grécia, Portugal, Espanha. O que
significa dizer que seu exílio foi uma viagem sem volta, metafórica
e objetivamente.
As páginas que seguem são por certo insuficientes, não dão
conta das muitas facetas que assumiram a vida de Newton Freitas.
Valeria a pena um estudo que se dedicasse exclusivamente a analisar a literatura que produziu. Outro que explorasse a veia americanista dos seus escritos e dos seus projetos culturais. E um estudo, ainda, que discutisse em particular sua epistolografia, dando
ênfase à rede de sociabilidade intelectual da qual participou e foi
peça-chave.
Por se tratar de um material apoiado em pesquisa histórica,
menciono algumas das instituições de pesquisa que foram imprescindíveis para a reunião das informações aqui compiladas. A maior
parte do trabalho de investigação se deu nos arquivos do Instituto
de Estudos Brasileiros (IEB-USP), onde se encontra o mais volumoso acervo sobre Newton Freitas. Os documentos ali conservados, de natureza pessoal, foram doados ao IEB, em 2001, por
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Augusto Newton Goldman, filho de Freitas e Besouchet, a quem
dedico um agradecimento especial. Em mais de uma ocasião, Newton Goldman abriu as portas de sua casa e os baús de recordações
para compartilhar comigo histórias e sentimentos. Sua generosa
colaboração não é possível mensurar, pois a mim confiou papéis de
inestimável valor e uma amizade sincera que retribuo com afeição.
O mapeamento da participação de Newton Freitas nos movimentos de esquerda nos anos 1930 não seria completo sem os
arquivos da polícia política. Prontuários e dossiês foram pesquisados nos arquivos públicos do Estado do Rio de Janeiro (APERJ),
de São Paulo (APESP) e do Espírito Santo (APEES). Sobre as atividades culturais de Newton no exílio, foram consultados sobretudo acervos de jornais e periódicos que circularam na Argentina
durante a década de 1940. Assim, foram fundamentais os acessos
às publicações preservadas na hemeroteca da Biblioteca Nacional
Mariano Moreno, em Buenos Aires, bem como as coleções de revistas antifascistas e de esquerda do Centro de Documentación e
Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI).
Este livro, para além de toda a pesquisa, não aconteceria sem
a colaboração e o incentivo do professor Francisco Aurelio Ribeiro,
que me honrou com o convite de escrevê-lo e com quem mantenho
um prazeroso diálogo sobre história e literatura capixabas desde os
tempos em que eu era estudante de mestrado. Com este livro, deixo
minha homenagem cheia de admiração por Newton Freitas, esse
capixaba que se integrou ao mundo como um cidadão de todas as
pátrias.
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Cronologia
1909

Newton de Freitas Coutinho nasceu em 06 de outubro do ano
de 1909. Seu pai, José de Freitas Coutinho, era prático no porto de
Vitória e sua mãe, Carmelina do Sacramento Coutinho, do lar. Seus irmãos legítimos foram Wilson, Hilda e Milton, mas seu pai teve outros
filhos naturais, conforme relato publicado no IHGES, nº 48, p. 189-92.
A família morava na Avenida Capixaba, nas proximidades da Praça
Costa Pereira, no centro de Vitória. Sua família era descendente dos
índios aimorés, por parte de mãe, e, por parte de pai, de portugueses
antigos, os Coutinho, possíveis descendentes dos primeiros donatários da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho.
Viveu toda a sua infância entre a Ilha de Vitória e o município de Vila Velha.

1915-1920

Foi estudante no Grupo Escolar “Gomes Cardim”.

1921-26

Em 1921, estava no primeiro ano do Ginásio Estadual do Espírito Santo, com aprovação em Aritmética, 4, e Geografia, 5,1. Em
1926, concluiu o Ginásio, tendo feito exames de segunda época em
História Universal, Latim, Inglês, obtendo nota 6, conforme publicação no jornal “Diário da Manhã”.

1926

Aos 17 anos ingressou na Marinha Mercante como marinheiro, e, como piloto de embarcação, viajou todo o continente
americano, indo do Amazonas ao Rio da Prata, trafegando ainda
pela América Central até chegar ao litoral de Nova York.

1928

Viveu em São Paulo após desistir da carreira na Marinha
Mercante. Neste curto período, testou suas possibilidades em di-
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ferentes áreas de trabalho. Foi vendedor de automóveis, agente de
seguro e representante comercial.

1928-1931

Primeira temporada de Newton Freitas no Rio de Janeiro. Na
capital, ingressou na Faculdade de Direito, que não chegou a concluir, e trabalhou como secretário e agente de propaganda da Companhia de Teatro Procópio Ferreira. Durante um período, também
no Rio, chegou a competir como atleta profissional do remo no
Clube de Regatas Botafogo, como seu irmão, Wilson Freitas, em
Vitória. Em 1929, aderiu à campanha da Aliança Liberal, coligação
que apoiou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência, integrando caravanas e comícios.

1932-33

Devido à morte repentina do pai, Newton Freitas retornou ao
Espírito Santo. Colaborou, nesse período, com a imprensa local e
passou a interagir com o núcleo da intelectualidade capixaba. Conheceu a escritora Lídia Bomílcar Besouchet e, juntos, mudaramse para a cidade do Rio de Janeiro.

1934

No Rio de Janeiro, o casal se instalou em uma pensão no bairro de Botafogo. Os dois passaram a viver praticamente da atividade
jornalística. Neste ano se filiaram ao PCB. Freitas, na época, realizou a tradução de dois livros de teor revolucionário: Memórias,
de autoria do líder bolchevique Lenin (Selma Editora) e A filha da
revolução, de John Reed (Adersen Editores).

1935

Quando a Aliança Nacional Libertadora foi fundada, em
março de 1935, o casal aderiu ao movimento. Newton Freitas abriu
a primeira reunião da ANL no Espírito Santo, em maio de 1935,
conforme Marco Antônio de Carvalho em sua biografia de Rubem Braga. O fracasso da sublevação comunista, em novembro do
mesmo ano, e a forte repressão desencadeada depois do episódio
colocou-os em situação bastante vulnerável. Após vãs tentativas de
escapulir da polícia política, Newton foi preso.
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1936-37

Por mais de um ano Newton Freitas ficou detido na Casa de
Correção e no presídio da Ilha Grande. Lídia, apesar de não ter
sido capturada, foi forçada a viver clandestinamente. A liberdade
de Newton, obtida à custa de uma campanha liderada pelo presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em 19 de março
de 1937, não garantiu ao casal o fim da perseguição política.

1937-38

Decididos a deixar o país, os dois optaram primeiro pela
mudança para o Rio Grande do Sul, onde continuaram o trabalho como jornalistas, enquanto esperavam o desenrolar dos acontecimentos e providenciavam os detalhes da partida. Tiveram um
filho, Augusto Newton Goldman, que não puderam levar, deixando-o aos cuidados da família Goldman.

1938

Lídia e Newton atravessaram a fronteira Rivera-Santana do
Livramento, visando atingir Montevidéu, em janeiro de 1938. Uma
vez na capital uruguaia, definiram como destino seguinte e definitivo a cidade de Buenos Aires, onde trabalharam no Escritório de
Propaganda e Expansão Comercial do Brasil, órgão do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio.
“O Porão”, relato de Newton Freitas como preso político, é
publicado entre junho e julho de 1938 no jornal carioca O Dia,
e em outubro no jornal uruguaio Justicia, intitulado em espanhol
“La Bodega: impresiones de la carcel”.

1939

Neste ano, o casal se estabeleceu em Buenos Aires, convivendo com escritores e refugiados políticos de várias partes do
mundo. A atividade profissional, tanto de Newton quanto de Lídia,
continuou associada ao jornalismo e à literatura, com participação
intensa do casal assinando artigos em jornais e periódicos da Argentina e de outros países latino-americanos.
A estreia do casal no circuito da intelectualidade portenha se
deu com a publicação do primeiro livro que foi escrito por Newton
Freitas em coautoria com Lídia Besouchet. Diez escritores del Brasil
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saiu pela M. Gleizer, com a reunião de ensaios sobre autores da
literatura brasileira. Na sequência, o casal engatilhou dezenas de
trabalhos, a maioria editada em castelhano.

1940

Newton Freitas e Lídia Besouchet fizeram sua primeira visita
ao Brasil após dois anos de exílio. O roteiro incluiu estadias nas
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória.

1941

Mesmo vivendo fora do país, o casal continuou a colaborar
com a imprensa brasileira. Na revista “Planalto”, fundada em maio
de 1941, vinculada ao movimento modernista, Newton e Lídia assumiram a seção “Cartas del Río de la Plata”, criada especialmente para
receber a contribuição do casal. Os artigos tratavam, em geral, de
temas relacionados ao movimento literário argentino, apresentado
através do perfil de poetas, novelistas e dramaturgos como María de
Villarino, Norah Lange, Eduardo Mallea y Samuel Eichelbaum.

1941-43

A data marca a realização de um importante empreendimento
editorial coordenado por Newton Freitas e Lídia Besouchet com o
patrocínio do Escritório Comercial do Brasil na Argentina. A Coleção “Problemas Americanos” foi dirigida por Newton, mas Lídia
também esteve comprometida com a tarefa. Foram lançados 17 livros, a maioria de autores brasileiros. Além de Desarrollo industrial
del Brasil (1941) e Mauá en el Río de la Plata: correspondencia política
1850-1885 (1942), ambos de Lídia Besouchet, e outros dois livros
de Freitas, Los Ríos del Brasil: su influencia en la formación nacional
(1941) e Brasil-Argentina: breve esbozo histórico-comercial (1942),
durante o período de vigência do projeto, nomes consagrados como
de Mario de Andrade, Jayme de Barros, Gilberto Freyre, Astrojildo
Pereira, Afonso Arinos, Sergio Milliet, do argentino Eduardo Mallea
e do paraguaio Natalício González, foram publicados na coleção.

1944

Uma Exposição de Arte dedicada unicamente às obras de Di
Cavalcanti foi organizada por Newton Freitas. O evento ocorreu
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na Galeria Grecco, em Buenos Aires, e marcou o reaparecimento
do artista na capital argentina depois de uma primeira exposição
em 1942.

1942-48

Durante o respectivo período, Newton Freitas estreitou relações
de amizade e de trabalho com um grupo de escritores espanhóis exilados na Argentina, os quais foram responsáveis pela criação de várias
casas editoras e revistas culturais, como De Mar a Mar (1942-1943),
Correo Literario (1943-1945) e Cabalgata (1946-1948), em que Newton colaborou com artigos, traduções, resenhas e seleção de textos.

1943

Newton Freitas e Lídia Besouchet se casaram, oficialmente,
em 18 de setembro de 1943, no Rio de Janeiro.
Em parceria com o advogado argentino Luis Miguel Baudizzone, Newton realizou a primeira tradução para o espanhol do
livro de Machado de Assis, Dom Casmurro, publicado pela Editorial Nova. Pela mesma editora saiu a tradução do livro O Cortiço
de Aluísio Azevedo, realizada por Benjamin de Garay com a colaboração de Newton.

1945

Wilson Freitas, irmão de Newton, foi famoso atleta de remo
capixaba e morreu num acidente aéreo, quando pilotava um avião
do aeroclube capixaba, em 25 de março de 1945. Hoje é nome de
uma rua no centro de Vitória e do Ginásio de Esportes, em Bento
Ferreira, por isso, mais conhecido no Espírito Santo do que o irmão escritor e diplomata. Nesse mesmo ano, no dia 25 de fevereiro,
morreu Mário de Andrade, seu grande amigo e correspondente.

1945

Afastado do engajamento político desde sua desfiliação do
PCB, ocorrida após sair da prisão política sofrida no governo de
Getúlio Vargas, Newton Freitas voltou a se envolver em assuntos
partidários ingressando, em 1945, na campanha de formação da
Esquerda Democrática (ED) e, em 1947, na fundação do Partido
Socialista Brasileiro (PSB).
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Em 1945, com o processo de reabertura democrática e o decreto de anistia aos exilados, o casal começou a cogitar seu retorno
ao Brasil, especialmente devido à eleição de Juan Domingo Perón
para a Casa Rosada, figura pela qual os intelectuais e militantes das
esquerdas argentinas nutriam profunda repulsa política. A volta
não se concretizou.

1948

Newton Freitas escreveu o prólogo do primeiro livro do artista argentino Carybé, que era amigo próximo e frequentador do
apartamento do casal. O livro recebeu o enigmático título Ajtuss,
editado pela editora Botella al Mar, foi dedicado a Mário de Andrade.

1949

A correspondência entre o casal ao longo de todo o ano de
1949 indica que Newton Freitas permaneceu largos períodos no
Brasil a fim de mobilizar relações pessoais e políticas que lhe providenciassem uma posição diplomática na Europa, pois ambos
estavam decididos a deixar a Argentina. Após muita negociação,
Newton se estabeleceu como redator do Serviço de Imprensa do
Itamaraty, passando a viver sozinho no Rio de Janeiro, enquanto
Lídia aguardava sua transferência para um Escritório Comercial
do Brasil fora da Argentina.

1950

Chega ao fim a longa e profícua permanência do casal na Argentina. Após uma breve passagem pelo Rio de Janeiro, Newton e
Lídia voltam a viver no exterior, mudando de país conforme exigências associadas à função de Newton como Adido Cultural da
Embaixada do Brasil.

1950-54

Após uma curta temporada em Roma, Newton fora designado para exercer o cargo de Adido Cultural na Embaixada do Brasil
em Bruxelas – Bélgica.
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1955-56

É transferido por ordens do Ministério das Relações Exteriores do Brasil para a Embaixada em Londres – Inglaterra.

1957-1961

Foi parte do corpo editorial da revista “O Mundo Ilustrado”,
exercendo função de redator e assistente de produção. Publicou
centenas de artigos e reportagens nesse periódico.

1957-1961

Por quatro anos escreveu regularmente para o “Diário de
Notícias”, colaborando com artigos que giravam em torno de impressões, encontros, aspectos culturais e curiosidades dos lugares
em que viveu na Europa. Duas colunas tiveram expressivo sucesso:
“Assuntos Londrinos” e “Bilhete de Paris”.

1961

Em 02 de março de 1961, Newton Freitas foi solenemente nomeado diretor da Agência Nacional pelo presidente Jânio Quadros,
em cerimônia acompanhada por muitos de seus amigos jornalistas e
escritores, conforme noticiado em vários veículos da imprensa brasileira da época. Exerceu o cargo até setembro do mesmo ano.

1961-1963

O México foi o paradeiro seguinte do casal, onde Newton
continuou a exercer a função de Adido da Cultura na Embaixada
do Brasil. Tal como em outras partes do mundo, na capital mexicana o casal também rapidamente se entrosou com artistas e intelectuais que viviam no país, mantendo certa desenvoltura voltada
para o trabalho de difusão da cultura brasileira em território latino-americano.

1964

A mudança para a Argélia ocorreu em fins de 1963. A permanência do casal em terras argelinas foi breve. Possivelmente, o posto de Adido Cultural que Newton ocupou na Embaixada daquele
país ajudou na transição do cargo para a França.
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1964-1970

Em Paris, Newton Freitas foi designado para a função de Adido de Imprensa, mantendo-se como parte do corpo diplomático
do Brasil no exterior. Lídia Besouchet dedicou-se, neste período,
ao trabalho de pesquisa em arquivos europeus, com o objetivo de
reunir fontes para escrever a biografia histórica de Dom Pedro II.

1970-1981

Já sexagenário, Newton Freitas assumiu, na Espanha, seu último posto diplomático antes de se aposentar. Madri foi a cidade
onde o casal permaneceu por mais tempo depois de Buenos Aires.
Ali confraternizaram com muitos amigos de fora e de dentro da
Espanha. Newton Freitas continuava a articular publicações, exposições, conferências de artistas e escritores brasileiros no exterior, além de ter dado prosseguimento, embora em ritmo cada vez
menor, a sua atividade jornalística, escrevendo artigos que eram
publicados principalmente em jornais do Brasil.

1975

Reúne as cartas de Mário de Andrade e escreve um prefácio
que publica no número 17 da Revista do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, com o título Correspondencia de Mário de Andrade
(1940/1942).

1981

Newton Freitas e Lídia Besouchet retornaram ao Brasil, definitivamente, em 1981, onde viveram os últimos 15 anos de sua
vida, residindo na Av. Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro, 1319/901.

1996

Newton Freitas faleceu em 02 de agosto de 1996, de complicações pulmonares, em sua casa no Rio de Janeiro.

1997

Lídia Besouchet faleceu em janeiro de 1997. Deixaram como
herdeiro o filho Augusto Newton Goldman, tradutor, que doou
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parte do acervo dos pais ao Instituto de Estudos Brasileiros –USP,
no ano de 2001.

2008

Publicação da biografia de Lídia Besouchet por Vanda Luísa
de Souza Netto. A embaixadora das artes. Lídia Besouchet: Vida e
Obra. Vitória: AEL/PMV. Col. Roberto Almada. Volume 18.

2016

Defesa da tese de doutoramento de Lívia de Azevedo Silveira
Rangel. Lídia Besouchet e Newton Freitas: Mediações políticas e intelectuais entre o Brasil e o Rio da Prata (1938-1950), na USP.

2017

Sai publicada, com organização de Raúl Antelo, a Correspondência de Mário de Andrade & Newton Freitas, pela Edusp/UFSC,
acrescida dos relatos do tempo da prisão de Newton, “A Cela” e a
“A Colônia”.

2018

Premiação da tese de doutoramento de Lívia de Azevedo Silveira Rangel. Lídia Besouchet e Newton Freitas: Mediações políticas
e intelectuais entre o Brasil e o Rio da Prata (1938-1950) pelo edital
da Secult para publicação em 2019.
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Notícia Biobibliográfica
Capixaba de nascimento, Newton de Freitas Coutinho nasceu em Vitória no dia 6 de outubro de 1907. Filho de José de Freitas Coutinho, piloto de embarcações da Capitania do Porto do
Espírito Santo, e de Carmelina do Sacramento Coutinho, Newton
cresceu em sua terra natal. Aos 17 anos de idade, “por um ato de
rebeldia e indisciplina”, foi expulso da instituição ginasial em que
estudava na capital do estado. Motivado pela interrupção dos estudos secundários, ingressou na Marinha Mercante, primeiro, na
função de marinheiro e, mais tarde, como piloto.
Durante os anos de 1925 e 1926, Newton Freitas viajou pela
costa brasileira, indo do Amazonas ao Rio da Prata, trafegando
ainda pela América Central até chegar ao litoral de Nova York. Ao
que parece, essa etapa deixou marcas indeléveis na sua memória
e os conhecimentos adquiridos nessa época não deixaram de lhe
interessar, pois em carta remetida à Lídia Besouchet, muito tempo depois, em 10 de agosto de 1963, contando de sua viagem por
algumas regiões dos Estados Unidos, confessa: “Estou me familiarizando novamente com os aparelhos náuticos de bordo. O navio
está muito bem aparelhado. Radar e tudo”, não deixando de frisar
as conversas rotineiras que travava com o Capitão e alguns oficiais
enquanto transitava pelo navio.
Apesar de estimulante, a carreira de marinheiro logo foi
abandonada e Freitas decidiu migrar para São Paulo. Tudo o que
se sabe desse período é que, na capital paulista, sobrevivia exercendo simultaneamente várias atividades: era atleta profissional,
vendedor de automóveis, agente de seguros, representante comercial e ainda dedicava algum tempo aos estudos preparatórios para
ingresso na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, para onde fazia
frequentes viagens. Em uma de suas visitas, ficou por lá. Ao que
tudo indica, ingressou na Faculdade de Direito, mas se manteve
matriculado por pouco tempo. Fez parte da equipe de remadores
do Clube de Regatas Botafogo, onde conquistou algumas medalhas
de ouro em competições cariocas, e entrou para a Companhia de
Teatro do famoso ator e diretor Procópio Ferreira, na qualidade
de secretário e agente de propaganda. O trabalho na Companhia
de Teatro lhe rendeu, além do convívio com artistas e boêmios, a
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chance de empreender novas viagens pelo Brasil, garantidas pelas
turnês que, de tempos em tempos, a trupe realizava e que, eventualmente, lhe permitiam um espaço no palco como substituto de
algum ator adoentado.
Com o despontar do ano de 1930, e a ebulição que envolveu
as eleições presidenciais, Newton começou a acompanhar o desenrolar dos acontecimentos políticos e a se sentir atraído, em princípio, pelas propostas da Aliança Liberal, que crescia apoiada num
projeto reformista. Ficava evidente, e não só para Newton Freitas,
que mudanças substanciais se precipitavam na política brasileira. A
crise de 1929 havia exacerbado ainda mais a crise interna do modelo agroexportador, e isso contribuiu para criar as condições oportunas ao avanço das forças dissidentes em prejuízo das oligarquias
agrárias. A agitação política do final dos anos 1920, e a perspectiva
de um rearranjo nos quadros do poder, prenunciado pelo movimento aliancista, provocaram nos intelectuais e artistas brasileiros
um ímpeto de ação. Estudiosos do período, com algumas nuances,
afirmam que essa foi uma passagem importante relacionada à função pública do intelectual, que voltou seu empenho mobilizador,
centrado na cultura, para as dinâmicas da luta política e social.
O que o jovem Newton experimentava não tinha só a ver
com as mudanças conjunturais movidas em âmbito nacional, mas
refletia em grande medida tendências políticas que se processavam
internacionalmente, as quais desembocariam na polarização entre
a extrema direita e os movimentos antifascistas, que, um pouco
mais tarde, fortaleceria o seu vínculo ideológico com a ideia de “revolução”, não mais a liberal, e sim a socialista. As relações interpessoais também não podem ser ignoradas no complexo ajustamento
das causas que modificaram sensivelmente suas inclinações.
Com a multiplicação de manifestações em favor da campanha da Aliança Liberal, durante 1930, Newton Freitas participou
do movimento se incorporando a uma caravana de aliancistas que
empreendia viagens por várias cidades brasileiras. Esse tipo de excursão visava principalmente à realização de comícios e à organização de comitês estaduais, no esforço de agregar forças para garantir, nas diferentes regiões, o apoio necessário para as mudanças
que se sucederiam, mas que ainda eram contas políticas incertas
antes dos acontecimentos de outubro daquele ano.
Nos dias de outubro em que os intentos “revolucionários”
dos aliancistas foram colocados em prática, Newton estava em Vi-
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tória acompanhando o grupo de teatro Procópio Ferreira, em que
trabalhava. E, em 1931, por conta da morte repentina do pai, voltou a morar em Vitória, assistindo dali ao conturbado processo de
consolidação do governo interventor.
Antes de retornar ao Rio de Janeiro, por volta de 1933, e integrar o movimento de esquerda, Newton começou a frequentar
as rodas de intelectuais do Espírito Santo e a escrever para a imprensa local. A revista Vida Capichaba foi muito provavelmente
seu veículo de estreia no mundo das letras, com o aparecimento de
um pequeno texto anedótico narrando o caso de um segredo mal
guardado. Em tom de sentença, Freitas provoca: “Victoria é uma
cidade essencialmente policiada. Todo capichaba é por índole um
Sherlock. E mais ainda, estão tecnicamente bem aparelhados... Ha
ditafones invisíveis por toda parte. Não tenham cuidado. Porque
não adianta...”. O texto permite duas interpretações: pode ser lido
tanto como uma crítica bem humorada ao ambiente provinciano
da cidade, ou, num sentido mais amplo, como uma crítica à vigilância e ao controle social que o novo regime começava a exercer.
No Espírito Santo, uma seção estadual da Polícia Política já
existia desde 27 de novembro de 1930 e, em 1933, não obstante
sua pouca estrutura, o departamento especializou suas funções e
procurou trabalhar conforme as diretrizes da Delegacia Especial
do Distrito Federal, quer dizer, como uma agência responsável pelo
registro de dossiês de pessoas e organizações políticas consideradas suspeitas e pela fiscalização dos conteúdos publicados na imprensa, atividades que foram intensificadas depois de 1935, quando a Polícia Política capixaba foi elevada à categoria de Delegacia
de Ordem Política e Social do Espírito Santo (DOPS/ES).
Newton Freitas, muito provavelmente, aproveitou o espaço
da revista para lançar, por meio de uma sátira astuta, uma crítica velada ao sistema de controle das vozes dissidentes ao regime.
Mas pode ser que simplesmente fosse sua intenção fazer troça ao
provincianismo da capital. Por um ou por outro, ou pela mescla
dos dois, interessa que Newton, nesse momento, começou a sua
atividade de jornalista, sendo esta a principal atividade a que se
dedicou durante toda a sua carreira intelectual.
A mudança de Lídia Besouchet e Newton Freitas para o Rio
de Janeiro deu início a uma nova fase que duraria quatro anos, indo
de 1934 a 1938. Nesse período, a política tornou-se a bússola norteadora da vida do casal. Durante esse quatriênio conturbado e rico
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em eventos de natureza política, Lídia e Newton se aproximaram
do PCB, militaram na ANL, colaboraram com a imprensa partidária, participaram da fundação de jornais, foram presos, viveram na
clandestinidade, chegaram a ser expulsos do Partido Comunista e
frequentaram e dialogaram com o grupo da dissidência trotskista.
Vividos de forma intensa, esses acontecimentos dão a exata medida
de que, para eles, naquele período, nenhum compromisso fora do
ideal revolucionário possuía verdadeira importância; de tal modo
que carreira e família ficaram relegadas a segundo plano.
Algumas poucas informações sinalizam que a atividade engajada do casal começou, de fato, em 1934. Os dois aspectos que
corroboram a afirmativa se baseiam, primeiro, na notícia encontrada de que Newton Freitas trabalhou, neste ano, como tradutor e
prefaciador de livros de literatura marxista. Esse dado é relevante
porque diz muito do posicionamento político-ideológico assumido pelo capixaba naquele momento. Pois, quando, na primeira
metade da década de 1930, tem início o movimento de expansão
da produção editorial especializada em livros socialistas, no Brasil,
são principalmente os intelectuais, os jornalistas e os editores de
esquerda que assumem a dianteira desses projetos. Além disso, é a
partir desses rastros que se pode verificar o movimento de aproximação de Lídia e Newton com o Partido Comunista, o qual se dá
efetivamente nos primeiros meses de 1934.
Na verdade, o casal havia iniciado contato com vários intelectuais de esquerda e com militantes comunistas depois de chegarem ao Rio de Janeiro. Esse diálogo atraiu para eles a indesejada
atenção das autoridades policiais. Depressa, suas atividades passaram a ser investigadas pelos agentes da repressão. O que escreviam,
onde publicavam, quais ideias professavam, com quantos “elementos extremistas” estavam envolvidos, todas essas informações ganhavam importância para a polícia na construção de seus perfis
“subversivos”.
Nessa época, Newton Freitas trabalhava como redator da revista Única do Rio de Janeiro. A carteira de identificação que portava era assinada por S. O. Hersen, um dos fundadores da Adersen Editores. Esse era possivelmente o emprego que lhe rendia o
principal meio de subsistência logo que se mudou para o Rio de
Janeiro. Datam também deste ano os primeiros trabalhos de tradução feitos por Newton Freitas. São essas traduções que igualmente
sinalizam o estreitamento ideológico de Newton com a esquerda
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política. Isso porque os dois livros traduzidos por Newton Freitas,
lançados justamente em 1934, pertenciam a uma categoria literária
muito específica e que experimentava uma fase de difusão entre
o público brasileiro nos primeiros cinco anos da década de 1930,
trata-se da chamada literatura socialista. Pela Selma Editora, que
foi um desses empreendimentos dedicados à divulgação de obras
de esquerda, surgidos depois de 1930, Newton traduziu e prefaciou
o livro Memórias, de autoria de Lenin, o grande líder bolchevique.
O outro livro traduzido por Newton Freitas, publicado pela Adersen Editores, foi A filha da revolução, do escritor norte-americano
John Reed, o famoso autor de Dez dias que abalaram o mundo.
A compulsividade revolucionária que os levou a ingressar no
PCB, em 1934, alcançou, portanto, sua máxima potência assim que
aderiram à ANL, em maio de 1935. Conjugando as duas performances, a aliancista e a comunista – e acrescente-se ainda, para o
caso de Lídia, a feminista –, o casal se embrenhou em todas as esferas de militância ao seu alcance naquele momento, participando
ativamente de várias organizações e projetos que mantinham alguma identificação ou apoiavam o movimento revolucionário. Além
de militarem na ANL e no PCB, Lídia e Newton colaboraram ainda
com os principais jornais de oposição da época, chegando mesmo
a participar da fundação de alguns deles, como se deu com o jornal Marcha, lançado em outubro de 1935. Newton Freitas também
dialogou com os sindicatos representativos da classe jornalística,
como a União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal (UTLJ) e o
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro.
A captura de Newton pela polícia política ocorreu em 20 de
fevereiro de 1936; no mesmo mês, Di Cavalcanti e Noêmia Mourão
também foram levados para a prisão. Interceptado em plena via
pública, Newton foi levado diretamente para o prédio da Polícia
Central, na rua da Relação, para onde eram encaminhados os presos antes de serem distribuídos entre a Casa de Detenção, a Casa de
Correção e a Colônia Correcional de Dois Rios. Enquanto Newton
passava pelos procedimentos burocráticos, o quarto de pensão em
que morava com Lídia, em Botafogo, era revistado por policiais à
procura de material “subversivo”. Lídia foi a única a escapar, saindo
clandestina do Rio e refugiando-se com identidade falsa em São
Paulo. O casal de artistas plásticos ficou pouco tempo no presídio.
Já Newton Freitas enfrentou longos dias de angústia pela frente.
De sua peregrinação pelas carceragens getulistas, o período de
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maior padecimento físico e mental foi durante os quase sessenta
dias em que foi mantido na Colônia Correcional de Ilha Grande.
Lá foi submetido a um rigoroso tratamento, que incluiu trabalho
forçado e eventuais castigos na solitária. Assim que retornou ao Pavilhão dos Primários, em 7 de junho de 1936, começou a escrever o
relato que intitulou “O Porão”.
No livro Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos, que esteve preso com Newton Freitas, conta que o companheiro, ao retornar de Dois Rios, “anunciou o propósito de narrar em livro a viagem no porão do Campos”, no que julgou ser uma “excelente ideia”,
embora ele mesmo, até aquele momento, não desejasse escrever
sobre o assunto. “O Porão” foi escrito, portanto, no calor dos acontecimentos. A vida torturante que levou na Colônia Correcional
estava muito recente em sua memória, e a rotina da Casa de Detenção, embora menos severa, não o deixava perder a vivacidade do
que sentiu na escuridão do navio-carcerário, onde compartilhava
um pequeno espaço com mais de quinhentos homens, sendo que
os presos políticos eram a minoria, de setenta a cem no total.
Quando foi libertado, em março de 1937, entregou os originais para alguns amigos escritores, como Graciliano Ramos, que
fora solto na mesma época, e José Lins do Rego. Os dois publicaram notas críticas sobre o relato. Quando o artigo de Graciliano sobre o relato de Newton saiu na imprensa, o capixaba estava livre há
quatro meses. Nessa época, ele havia começado a redigir o segundo
texto de suas memórias como preso político, agora descrevendo a
rotina presidiária de Dois Rios, as tormentas e injúrias sofridas,
sem ocultar as cenas de agonia e martírio, os constrangimentos
morais, as violências físicas e as mortes que presenciou na “ilha
infernal”. Esse segundo texto recebeu o título de “Colonia – relato
dos dias como preso político”, o qual saíra tão sucinto quanto o
primeiro, apenas com uma estrutura narrativa melhor ordenada.
Apesar de Newton ter manifestado desde o início a intenção
de transformar a sua narrativa em livro, o projeto não se concretizou. Segundo notícia extraída de O Jornal, de propriedade de
Assis Chateaubriand, e do periódico literário Dom Casmurro, o
livro seria publicado, pela Editora Moderna, o que não aconteceu.
Na verdade, somente uma de suas histórias ganhou repercussão,
a outra ficou engavetada. “O Porão” foi o único relato que saiu a
público, por intermédio de jornais que o publicaram como uma
novela-reportagem, tanto no Brasil como no Uruguai. “O Porão”
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foi publicado primeiro por um jornal de São Paulo, chamado O
Dia, e depois pelo diário Justicia, órgão oficial do Partido Comunista uruguaio.
Na ocasião em que seu primeiro relato foi impresso nestes
dois jornais, Newton morava no Rio Grande Sul. Depois que saiu
da prisão, deixou imediatamente o Rio de Janeiro e foi para a sua
casa no Espírito Santo, onde permaneceu por pouco tempo, mudando-se com Lídia para Porto Alegre. A temporada no Rio Grande do Sul fazia parte do plano que os levaria ao exílio. A previsão
era de que, mais cedo ou mais tarde, os dois precisassem deixar o
país, e a proximidade com a fronteira facilitaria a fuga em caso de
urgência. Assim, de junho de 1937 a janeiro de 1938, o casal viveu
em terras gaúchas. Neste período, enquanto preparavam os detalhes da viagem, trabalharam para o Diário de Notícias, jornal que,
naquele momento, estava engajado na oposição a Getúlio, tal como
outros veículos da rede Diários Associados, de Chateaubriand.
Getúlio deu o golpe de Estado em novembro de 1937 e, em
janeiro de 1938, o casal migrou para o Uruguai. Nestas condições,
permanecer no país tornou-se arriscado e o exílio deixou de ser uma
opção para tornar-se a única alternativa. A opção de Newton Freitas
em não romper com o Partido Comunista antes de ir para o exílio
encontra suas razões muito provavelmente no fato de que pretendia
evitar o isolamento social e a coação psicológica que os “comunistas
renegados” sofriam após serem expulsos ou saírem por conta própria do PCB. Nos presídios políticos em que esteve, testemunhou
a péssima convivência entre comunistas e trotskistas, e sabia qual o
tipo de tratamento era reservado aos chamados “contrarrevolucionários”, “seguidores de Trotsky”. A paranoia do PCB em relação aos
trotskistas só cresceu após a insurreição de 1935. Newton, com a decisão de só formalizar o seu desligamento do PCB quando estivesse
fora do Brasil, quis com isso evitar os comunistas. Evitá-los parecia
sensato, visto que Lídia Besouchet, desde que fora banida pelo Comitê Central, pertencia ao grupo dos “maus comunistas”, daqueles
que o Partido havia elegido como alvo privilegiado de sua campanha
contra a quebra da coesão partidária.
No decorrer desta primeira etapa da vida do casal no exílio,
os contatos políticos tiveram de ser provisoriamente suspensos,
pois em termos de militância não havia muito que fazer. Um nevoeiro cobria as certezas sobre o que esperar politicamente. Embora
o casal ainda estivesse disposto a militar pela revolução socialista,
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agora ao lado do movimento comunista dissidente, sua posição era
delicada. Newton Freitas só voltaria a militar em nome de um partido muito tempo mais tarde, quando então participou da campanha da Esquerda Democrática (ED) que daria origem ao Partido
Socialista Brasileiro (PSB).
Até que pudessem estar em relativa segurança fora do país,
o casal adotou uma atitude cautelosa, mantendo ainda um compromisso antifascista, mas sem qualquer envolvimento direto com
a política militante. O abalo de suas convicções, porém, foi inevitável. Suas certezas foram esfaceladas e, com a morte de Trotsky,
e uma série de eventos políticos, o casal foi progressivamente se
afastando da política partidária.
As diferentes fases pelas quais o casal passou durante os doze
anos que viveram na Argentina são representativas do percurso
que a maioria dos exilados experimenta ao deixar sua pátria. Primeiro, é o rompimento com a antiga morada e tudo a ela vinculado; depois é a sobrevivência, a necessidade de adequação, o combate diário para integrar-se o quanto possível na nova dinâmica
social; em último, a expectativa do retorno (quando há retorno), os
preparativos para uma nova separação, o olhar cansado, mas ainda
apegado à paisagem estrangeira de acolhida.
Para Lídia e Newton, o exílio foi uma época dolorosa, aflitiva,
mas ao mesmo tempo prazerosa, estimulante, afortunada em muitos aspectos, com um lado positivo transformador. Em termos profissionais, o exílio foi para o casal uma experiência determinante, o
período mais produtivo de suas vidas, etapa em que os círculos de
amizade e sociabilidade intelectuais se ampliaram, em que a cultura
tomou a dianteira de seus interesses, enquanto a dimensão política
encolheu, ou melhor, foi redefinida pelo contexto do exílio. Afastados, portanto, da luta política propriamente dita, Lídia e Newton
adotaram a cultura como o campo primordial de militância.
O exílio também, por suas condições específicas, ofereceu ao
casal a chance de definir um rumo de trabalho que acabou se constituindo em um projeto intelectual de longa duração, tornando-se
uma fatia substancial de suas carreiras de escritores. Em 1939, foi
publicado o primeiro livro do casal na Argentina intitulado Diez
escritores de Brasil. O casal logo passou a ser reconhecido pelo
trabalho de divulgação e mediação que exerciam por meio principalmente de suas atividades como escritores, tradutores, editores e
periodistas.
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Apesar das viagens constantes ao Brasil, principalmente depois de 1945, período de redemocratização e ano em que foi concedida a anistia aos exilados, o casal não conseguiu concretizar o
seu retorno, permanecendo por mais cinco anos em Buenos Aires.
Depois de deixar a Argentina, em 1950, Lídia e Newton alternaram curtas e longas temporadas de residência em outros países.
De 1951 a 1954, viveram na Bélgica, de lá mudaram para Londres,
permanecendo apenas um ano nesta cidade (1955-1956). Da Inglaterra dirigiram-se ao México, onde Newton foi Adido Cultural de
1961 a 1963. Argélia foi o destino seguinte, numa estada que durou sete meses, sendo logo realizada a transferência do casal para
a França, onde viveram por seis anos (1964-1970). Por último, a
Espanha que, depois da Argentina, foi o país onde eles permaneceram por mais tempo, vivendo por aproximadamente dez anos em
Madri. Em 1980, numa carta endereçada ao irmão Augusto Besouchet, Lídia parece exprimir que, ainda aos setenta anos de idade,
não vê o retorno ao Brasil senão com certa relutância, como algo
que deverá acontecer independente de ser esse o seu desejo, como
uma “fatalidade”.
Assim, a volta ao Rio de Janeiro, em final de 1981, com os
baús abarrotados de memórias andarilhas, foi para o casal a última de suas aventuras. Lídia Besouchet faleceu em 14 de janeiro
de 1997, seis meses depois de Newton Freitas, que faleceu em 2 de
agosto do ano anterior, antes de completar 89 anos de idade.
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Estudo Crítico
Cada uno tiene, inevitablemente, su edad. Esto
parece cierto en la mayoría de los casos […]. Pero no
en el caso de Newton Freitas […]. Freitas, por el contrario, está, y ha estado siempre, en la edad de los vegetales. Verde y no maduro […]. Pero en este mismo verdor, en general tan lamentable, alcanza Newton Freitas
ese grado de comunicación, delicado, inteligente, cargado de simpatía, que es para mí la fuente misma de
su personalidad […]. De chico decían sus padres: “este
muleque tiene mucho sentido, pero desviado siempre”. No sabían los pobres hasta qué punto acertaban.
Mucho sentido pero desviado: tanto, que cuando más
entusiasmado le vimos, embalado en un absurdo pero
salvador negocio […], el infeliz perdía horas y horas
con unos cuantos amigos, que, como yo, sólo podríamos proporcionarle algún día la solicitud de un préstamo que no pagaríamos nunca […]. Newton Freitas
es un gran cuentista, un fino narrador de imposibles,
que eso es para mí el cuento. Verdor, calculo, crueldad,
sentimentalismo, intriga […]. Él sabe que sólo le falta una cosa para tener éxito: romanticismo. Y él muy
bandido ya anda preparándose una fama de romántico
[…]. Él y nosotros sabemos que no – no será un gran
romántico – porque nunca será capaz de ir hasta el fin.
Excepto, lo digo con alarma por las consecuencias que
esto pueda traerla, excepto, repito, en un claustro. Creo
que sólo el claustro le depararía la oportunidad única
de ir hasta el fin, de ser, por entero, en la soledad de la
celda, Newton Freitas.
Prólogo de Lorenzo Varela em Jaburuna, 1949.

O poeta galego Lorenzo Varela, que escreveu o curioso prólogo para o livro de Newton Freitas, tornou-se amigo do capixaba,
em Buenos Aires, em uma época conturbada e culturalmente estimulante, marcada pela vigorosa convivência entre artistas e escritores que ali se encontravam na condição de exilados políticos.
Enquanto Newton chegou à Argentina, em 1938, deixando para
trás a ditadura do Estado Novo, Varela, escapando da Espanha
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franquista, após curta temporada no México, desembarcou em
Buenos Aires, no ano de 1942, onde foi recebido por companheiros que haviam se instalado na capital portenha durante e ao final
da Guerra Civil (1936-1939). Alguns desses companheiros eram
então amigos próximos de Newton Freitas, com quem partilhavam
horas de trabalho e de boemia. Arturo Cuadrado, Luis Seoane,
Rafael Dieste, Guillermo de Torre, Isaac Díaz Pardo, Arturo Serrano-Plaja, para citar apenas aqueles que com o brasileiro travaram contato mais estreito, formavam um núcleo bastante ativo no
ambiente cultural argentino. Os projetos que viriam a realizar ao
longo da década de 1940, em especial durante os anos que antecederam a ascensão de Perón ao poder, impactaram de maneira
categórica a produção literária e intelectual daquele país, principalmente a partir de empreitadas editoriais que foram levadas a
cabo pelo grupo de maneira ininterrupta até pelo menos o ano de
1946, quando começaram a se esgarçar as condições favoráveis que
propiciavam tal dinamismo.
Para entender a fecunda produção de Newton Freitas no decênio de sua residência na Argentina, inigualável se comparada com
outras fases de sua carreira de jornalista e escritor, é preciso colocar
em perspectiva a atuação dos espanhóis exilados no campo cultural
argentino. O sentimento de pertença a uma comunidade, a identificação linguística e a coesão ideológica uniam os espanhóis expatriados em Buenos Aires, em particular aqueles cuja militância política
antifascista esteve a todo instante vinculada a uma impetuosa inteligência criadora. Era o caso, como dissemos, do artista plástico Luis
Seoane, do escritor Arturo Cuadrado e do poeta Lorenzo Varela, os
três, notadamente, enérgicos realizadores. Sob a batuta do trio foram
fundadas casas de edição, coleções de livros e revistas culturais que
ajudaram na amplitude da circulação de autores e na divulgação de
artistas de nacionalidade espanhola, mas também argentina e de outras partes do continente, como do Brasil.
A entrada da literatura e das artes brasileiras nos projetos
editoriais que aconteciam na Argentina, sob a direção do núcleo
espanhol de escritores e artistas, foi em medida muito significativa
responsabilidade de Newton Freitas. Devido à proximidade afinada que possuía com a gente de letras que movimentava a cena cultural de Buenos Aires – e atinado com seu projeto pessoal de disseminar autores e obras em português em território de fala hispânica
– talentos como de Mario de Andrade, Gilberto Freyre, Graciliano
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Ramos, Carlos Drummond, Lúcia Miguel Pereira, Noêmia Mourão, José Lins do Rego, Rachel de Queiroz e muitos outros alcançaram um grau respeitável de visibilidade quando muito pouco se
sabia da produção literária e artística brasileira na América Latina,
e da latino-americana no Brasil.
No contexto da década de 1940, em que os esforços de aproximação e integração cultural entre Brasil e Argentina davam-se
em plano tanto oficial, por meio das Embaixadas e dos Institutos,
quanto individual, com projetos independentes que punham em
diálogo a intelectualidade dos dois países, Newton Freitas não era,
em vista disso, o único a promover essa aproximação. No entanto, sua desinibida interação social com o meio literário argentino
tornava a sua posição privilegiada, a ponto de podermos afirmar
que, dentre as iniciativas individuais visando à maior cooperação
cultural entre as duas fronteiras, a atuação de Newton, de bastidores muitas vezes, esteve sempre entre as mais ousadas e proativas, o
que o levou a se associar a pessoas do mundo da edição e das letras
igualmente interessadas nas trocas de ideias e na tessitura de um
processo que levasse a um maior conhecimento mútuo.
Antes dos espanhóis, Newton Freitas havia travado relações
de parceria e amizade com alguns argentinos que tiveram importância capital na sua incorporação nos núcleos literários de Buenos
Aires. O primeiro encontro, que foi definitivo nesse sentido, colocou-o lado a lado com Benjamin de Garay, o “velho Garay”, que
já havia feito traduções das obras de Monteiro Lobato e Graciliano Ramos e que era conhecido por seu prolixo trabalho de verter
ao espanhol títulos da literatura brasileira, tarefa a que vinha se
dedicando há ao menos duas décadas, com grande êxito. Assim,
os artigos de Newton Freitas começaram a aparecer na imprensa
argentina, em jornais como La Prensa e La Nación, com tradução
assinada por Garay, marca distintiva que se mostrou uma potente
carta de apresentação, já que as oportunidades se sucederam, não
sem um constante esforço do capixaba por manter-se dentro dos
círculos mais influentes da sociabilidade intelectual argentina.
Em ritmo ascendente, Newton Freitas começou então a frequentar os salões, os cafés, as livrarias onde se reuniam personalidades como Eduardo Mallea, Oliverio Girondo, Norah Lange,
Jorge Luis Borges, María Rosa Oliver, Luis Emilio Soto, Victoria e
Silvina Ocampo, o dominicano Pedro Henríquez Ureña, o filósofo
espanhol Francisco Romero, ou seja, a nata do pensamento e da li-
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teratura. No centro, a estabelecer conexões e a promover encontros
com finalidades culturais e afetivas, o advogado, editor e literato
Luis Miguel Baudizzone, parceiro de Newton em muitos trabalhos,
inclusive traduzindo a quatro mãos a primeira edição de Dom
Casmurro em espanhol, publicada, em 1943, pela Editorial Nova,
fundada no mesmo ano por Cuadrado e Seoane. Outra figura que
manteve presença constante na vida de Newton Freitas foi Carybé, que traduziu e ilustrou muito material de publicação do amigo
brasileiro, livros, que foram lançados em sua maioria por editoras
dos exilados espanhóis, e artigos, que saíram com regularidade em
diferentes periódicos da capital.
Literatura, arte popular e folclore foram os assuntos que mais
apareceram no repertório de Newton Freitas. Contudo, temas históricos, sociológicos e políticos também estiveram presentes no
elenco de sua produção. A base de praticamente todos os livros que
publicou faz remissão direta ao trabalho que havia desenvolvido
na imprensa portenha desde princípios do ano de 1938. Em alguns
casos, como no livro de estreia em que dividiu autoria com Lídia
Besouchet, batizado Diez Escritores de Brasil (1939), os capítulos
reunidos tinham feito aparição anterior nas páginas de vários jornais
e revistas que circulavam no Rio da Prata, caso também de Jaburuna: cuentos y relatos (1949). Mas, em outras ocasiões, aconteceu de
as obras serem o resultado, não direto, mas tangencial, de reflexões
que o capixaba havia lançado de forma difusa na imprensa argentina, oportunidade em que buscava apresentar um aprofundamento ou uma sistematização maior dos temas; em conformidade com
esse método encontramos Alôs Afro-brasileños (1942) e Cantos y
leyendas brasileñas (1943). O contrário também se deu, com livros
que acabaram por se desdobrar em artigos surgidos justamente de
estudos que Newton Freitas havia feito para edições em brochura,
fato que especifica a publicação de Los Braganza (1943) e Garibaldi
en América (1946), os quais renderam textos complementares que
buscavam explorar aspectos novos a respeito do que, de forma concisa, havia sido discutido nos impressos.
Somando livros organizados, prólogos, capítulos, livros de
contos e de crítica literária, uma peça de teatro, traduções e reedições, a fortuna literária de Newton Freitas alcança o total de
42 publicações. Chama a atenção o fato de muito mais da metade
dessa produção ter sido fruto de sua atividade intelectual no exílio,
fase mais intensa e criativa da sua carreira de escritor. É intrigante
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observar que, por exemplo, passada a temporada argentina, Newton jamais voltaria a escrever livros autorais. Seu trabalho, daí por
diante, ficou circunscrito à imprensa e às suas funções diplomáticas, que continuavam a lhe dar oportunidades, ainda que menos
assíduas, de mediar eventos, como exposições, ou de viabilizar
traduções de obras de amigos escritores, conservando em alguma
medida sua vocação como promotor da cultura brasileira.
Fica mais nítido o enlace de Newton Freitas com o núcleo dos
exilados espanhóis quando constatamos que a maioria dos livros
que publicou foi impressa por editoras como Emecé, Sudamericana, Poseidón, Nova e Botella al Mar, fundadas por escritores, livreiros, editores e empresários que haviam trasladado sua experiência e
projetos da Espanha para a Argentina. Os números se tornam ainda
mais expressivos ao verificarmos que uma quantidade esmagadoramente superior dos livros do brasileiro tinha filiação com empresas
editoriais gerenciadas pelos galegos, e aqui volto a mencionar Lorenzo Varela, Luis Seoane e Arturo Cuadrado, que constituíam o tripé
de sustentação desses empreendimentos. Outra forte evidência dos
laços do capixaba com os espanhóis, particularmente os de origem
galega, projeta-se nas revistas culturais, De Mar a Mar (1942-1943),
Correo Literario (1943-1945) e Cabalgata (1946-1948), espaços onde
Newton Freitas atuou tanto como colaborador, quanto como editor,
assumindo também funções de tradutor e articulista.
Esta efervescência cultural era uma característica da cidade
de Buenos Aires daquele tempo, a qual se converteu em celeiro literário e artístico, território de encontros entre escritores, artistas
plásticos, poetas. Os exilados que ali aportaram, vindos de outras
partes da América e de além Atlântico, teceram estreitas alianças
com os argentinos, criando assim um “clima intelectual” que a
pesquisadora Emilia de Zuleta afirmou somente ter sido possível
existir em um lugar e um tempo: a Buenos Aires dos primeiros
anos da década de 1940 (1983: 158). Menos efeito do acaso do que
das circunstâncias, a presença de Newton Freitas, no período entreguerras, em uma das cidades culturalmente mais vibrantes da
América Latina lhe gerou oportunidades únicas de publicação, de
trabalho e de realização no plano intelectual. É a partir daí que podemos interpretar a obra de Newton Freitas, em parte como reflexo
do tempo e do lugar específicos que sua mente criativa habitou.
Embora ultrapasse os limites desse texto oferecer uma análise crítica aprofundada sobre os escritos de Newton Freitas, o mí-
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nimo discutido exige que deixemos às claras algumas chaves de
leitura que sua produção nos incita a adotar. A tensão alteridade e
identidade é uma delas, pois é na interação com o outro, no atrito, na assimilação e na recusa do outro, no contexto peculiar do
exílio, que a sua subjetividade vai se construir. A distância da pátria parece fazê-lo escrever obsessivamente sobre ela. Não se trata
de um apego qualquer, mas de uma busca nem sempre consciente
de reconstituir vivências perdidas, de reconstruir, conforme Said,
“uma identidade a partir de refrações e descontinuidades” (2003:
51). Ao mesmo tempo, não podemos deixar escapar de vista o fato
de que os temas de seus livros também estavam carregados de um
debate político e literário, com raízes modernistas, acerca dos elementos formadores da nacionalidade, com a valorização crescente
das manifestações populares – a cultura negra, o folclore, o sertão,
a mestiçagem –, que, entre os anos 1930 e 1940, serão coroados
como representativos da identidade nacional. Newton Freitas estava em diálogo com o pensamento de Gilberto Freyre, de Mário de
Andrade, Manuel Bandeira, Di Cavalcanti e outros intelectuais que
estavam em busca de uma interpretação plástica, poética, sociológica e histórica do Brasil.
É para esses aspectos, que tem a ver com os traços da nacionalidade, com o caráter nacional e com a formação da sociedade
brasileira, que suas reflexões convergem. Mas o Brasil de Newton
Freitas, em sua “autenticidade” – quando apresenta aos argentinos
a riqueza natural e humana da Amazônia, a arte de Aleijadinho,
a tradição de danças e lendas ou a religiosidade africana –, traz
implícito seu ponto de vista deslocado, o contraponto, a dupla
consciência: de pertencer e não-pertencer. Efetivamente, Newton
não está preocupado apenas em divulgar a cultura brasileira no exterior, em torná-la inteligível para o outro, quer que as expressões
artísticas, literárias, populares brasileiras se integrem à identidade
mais ampla da América Latina, que o Brasil seja parte inextirpável,
simbólica e concreta, do continente.
Assim, depois de estrear no mercado editorial argentino com
um livro de ensaios dedicado a alguns dos nomes mais representativos da história da literatura brasileira, que a Sudamericana reeditou, em 1946, com o título Literatura del Brasil, Newton Freitas publicou uma sequência de trabalhos onde começa a aparecer
subjacente à linha de estudos sobre literatura e cultura brasileira
em geral um viés americanista. O modo como a preocupação com
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a questão do discurso de integração acerca da identidade latino
-americana emerge em seus escritos, não como um programa teórico, mas a partir de uma prática de intercâmbio, comparação,
imbricamento e “transcircularidade” de ideias, textos e pessoas, reflete um pensamento, retomado na América Latina entre a primeira e a segunda guerra mundiais, em que se discutia fervorosamente
o compromisso dos intelectuais diante da crise politica e ética que
assolava o mundo, bem como a necessidade, nessa conjuntura, de
se combater e fortalecer o continente diante da instabilidade europeia e das ameaças totalitárias e imperialistas. Newton Freitas,
em contato com grupos intelectuais envolvidos com problemáticas
semelhantes de forte valor político e cultural, passou a se enxergar
então de dentro para fora e de fora para dentro, capixaba, brasileiro
e latino-americano.
O livro de crítica literária Ensayos Americanos (1942) pode
ser lido como o projeto que melhor sintetiza a índole dos escritos de
Newton Freitas no que se refere a uma inclinação americanista. Nele,
o autor reúne estudos literários que contemplam a obra de escritores
de vários países do continente, como Equador, México, Peru, Bolívia, Chile, Colômbia e, claro, Uruguai, Argentina e Brasil, sistemas
sobre os quais tinha mais conhecimento. Sem obedecer a critérios
cronológicos, Newton oferece ensaios de notável erudição sobre homens de letras do século XIX e XVII, representados por Gregório de
Mattos e Baldomero Lillo, pai do realismo social chileno, mas é com
autores contemporâneos que o seu livro conversa a maior parte do
tempo. Muitos daqueles a quem dedica comentários fundamentados
em uma crítica da obra ou do conjunto da obra eram seus amigos,
conviviam com ele no exílio ou vinham de amizades mais antigas,
por isso, em determinados trechos o tom resvala para o pessoal, o
que na opinião de Mário de Andrade “é o segredo e a originalidade”
desses ensaios. É interessante que, no jogo cruzado das análises do
livro, as referências passeiam pelas páginas. Logo, ao lermos sobre
Eduardo Mallea vemos Gilberto Freyre aparecer para dialogar com
o argentino, ou quando somos apresentados ao paraguaio Natalício
González lá está Euclides da Cunha.
Significativo que Ensayos Americanos tenha sido o único livro de Newton Freitas a receber tradução e edição em português,
pois todos os outros praticamente não circularam por aqui (sendo
ainda hoje muito difícil encontrá-los fora da Argentina). É possível
que isso se deva ao fato de o livro ser substancialmente relevante
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no sentido de contribuir para uma maior compreensão da literatura latino-americana, pouco estudada e conhecida dos brasileiros,
ajudando a romper com certo isolamento tão criticado por autores
como, de novo, Mário de Andrade, ele próprio ardoroso defensor do
americanismo artístico. Foi o escritor paulista quem se encarregou
de escrever o prefácio da edição de Ensaios Americanos, publicada, em 1945, pela Zélio Valverde. Suas palavras buscaram acentuar
principalmente o talento de Freitas para aproximar universos, sua
vocação para criar contextos de compreensões mútuas, aptidão que
Newton apurara no “entrelugar” do exílio, neste espaço por excelência das interconexões entre múltiplas identidades e perspectivas:
[...] Há em Newton Freitas, dispensando qualquer teoria, dispensando qualquer intenção preliminar, uma realidade, uma verdade de afeição e identidade americana que lhe ultrapassa este livro – o mais
profundo dos seus livros – e é toda a sua obra, a sua
atuação, a sua inteira vida. [...] Isso é pra mim a grande felicidade da ação argentina de Newton Freitas, das
suas obras sobre o Brasil publicadas lá e especialmente
destes Ensaios Americanos. [...] Se perseguimos o caminho do seu pensamento e de sua obra vemos que
nada existe de doutrinário na vida deste sul-americano. [...] Neste sentido é que eu sinto ainda mais admirável o exemplo de Newton Freitas. Ele é de fato um
sul-americano sem sumário, que vive necessariamente em sulamericanismo. Basta observar estes Ensaios,
como de resto a maneira livre e mais útil com que ele
vive em língua castelhana o seu Brasil nativo.

O prefácio fora uma encomenda direta de Newton Freitas,
que solicitou a Mário de Andrade que dedicasse algumas linhas
para servir de abertura à edição em português de seu livro. Mário
leu tanto a versão em espanhol publicada pela Editorial Schapire,
quanto os originais que foram enviados ao Brasil. Em poucos meses, o escritor modernista remeteu o prefácio para apreciação de
Newton, que agradeceu em carta a lisonja das palavras do amigo,
lembrando o ano em que se conheceram e as saudades que guardava do poeta. O texto, antes de sair como prólogo à edição de
Ensaios Americanos, foi publicado em edição de domingo do
Diário de São Paulo, em 8 de janeiro de 1944, com o título “Um
sul-americano”.
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Outros trabalhos colocariam em evidência a veia americanista de Newton Freitas. Embora fossem textos com alto teor técnico,
acompanhados por estatísticas e análises sobre leis e tratados, Las
relaciones comerciales argentino-brasileñas a través de un siglo
(1940), e uma variante deste primeiro estudo, o livreto Brasil-Argentina: breve esbozo histórico-comercial (1942) deixavam indícios de sua preocupação com a temática das relações bilaterais,
neste caso em uma perspectiva econômico-política, mas que abria
para as possibilidades relativas ao diálogo cultural.
Era justamente a cultura, as coisas do homem, da humanidade, suas manifestações “genuínas”, suas expressões artísticas, a
prosa e o verso que interessavam mais a Newton Freitas. Mesmo ao
discutir a importância dos rios para o desenvolvimento nacional,
a questão literária se transforma para ele em argumento, como fica
demonstrado no texto que apresentou em conferência na Universidad Popular Alejandro Korn, de La Plata. Em meio a exposição das
vertentes hidrográficas do Amazonas e do São Francisco encontra
espaço para citar a utilização dos rios como alegoria pelos poetas
que cantavam a identidade nacional. Los ríos del Brasil (1941),
título de sua conferência, acabou lançado em livro pela Coleção
“Problemas Americanos”, que o próprio Newton Freitas dirigia.
Esta coleção publicou durante três anos autores brasileiros em espanhol, sob o patrocínio do Escritório de Propaganda e Comércio
do Brasil em Buenos Aires.
Muitos livros de Newton Freitas receberam cobertura da imprensa argentina com resenhas que poderiam ser lidas em jornais
como La Nación ou em revistas como Nosotros e Saber Vivir. Os
resenhistas que acompanhavam a obra do brasileiro notaram que
Newton vinha oferecendo uma importante contribuição ao publicar coletâneas de lendas, contos e narrativas de povos tradicionais
da América, especialmente do Brasil, com seleção e comentários
preparados pelo capixaba.
Três livros formam um conjunto interessante deste tipo de
antologia que Freitas elaborou: Alôs Afro-brasileños (1942),
Amazonia, leyendas ñangatú (1943) e Cantos y leyendas brasileñas (1943). Cada um desses volumes foi organizado a partir
da leitura de folcloristas e etnólogos cujos livros eram referência
na época, como os compatriotas Arthur Ramos, Nina Rodrigues,
Mello de Moraes Filho e o etnólogo francês René Basset, pesquisadores que coletaram por meio da escuta, do registro de relatos
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orais, a maioria dos contos e das lendas que aparecem nas antologias acima, com exceção de Amazonia, leyendas ñangatú, que
reúne uma série de lendas indígenas coletadas nos arredores de
Manaus, em 1896, pelo médico amazonense Brandão de Amorim.
É preciso considerar que grande parte desse material apresentado
por Freitas por editoras argentinas não possuía tradução ao espanhol, sendo sua contribuição nesse sentido bastante valiosa.
Semelhante, mas com características que o colocam a certa
distância das obras anteriores, Maracatú: motivos típicos y carnavalescos (1943) concentra seus capítulos nos costumes populares
dos povos de ascendência africana habitantes das periferias dos
centros urbanos. Misturando a simbologia folclórica do carnaval
de cidades como Salvador, Recife e Rio de Janeiro às características
nacionais de um povo miscigenado, Newton trabalha com a ideia
de um Brasil típico, sincrético, muito inspirado nos discursos sobre
as relações raciais harmônicas e pacíficas e no mito da democracia
social e racial brasileira, comungando, grosso modo, com as perspectivas teóricas – rediscutidas a todo momento – de livros basilares, como Sobrados e mucambos de Gilberto Freyre e Raízes
do Brasil, de Sérgio Buarque de Hollanda, trabalhos distintos, mas
que se aproximam à luz desses aspectos.
Jaburuna: cuentos y relatos (1949) foi o último livro que
Newton Freitas publicou. A obra encerra a sua contribuição na Argentina e, o modo como está estruturada, da dedicatória ao prólogo,
parece mesmo se tratar de uma solene, mas alegre despedida. Seu
conteúdo reproduz artigos que Newton publicara ao longo daquela
década de 1940 no suplemento literário do jornal La Nación. Nada
que os leitores já não conhecessem. No entanto, é absolutamente
inspirador e peculiar o prólogo escrito por Lorenzo Varella, o qual
abriu esses comentários. Também, como uma espécie de homenagem, foram incluídos na edição três desenhos do artista espanhol
Luis Seoane, companheiro do capixaba nos dez anos de produtiva
ação literária e cultural no exílio. Nas três gravuras Newton Freitas
está sentado, assumindo ora um ar displicente, ora reflexivo, ora
inquisidor. Por sua vez, o título “Jaburuna”, reduto idealizado de
sua infância, lugar de memórias, aparentemente dono de um sentido que não se aplica ao elenco de contos ficcionais reunidos no
livro, diz alguma coisa sobre a partida, ou o retorno, sobre a necessidade de novamente se reconstruir, na direção recíproca do exílio
familiar para o mundo de origem que havia ficado no passado.
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Por fim, gostaria de pontuar que a riqueza da obra de Newton Freitas é abundante e aqui apenas pisamos a superfície, sem
nenhuma pretensão de oferecer observações densas ou complexas,
mas na esperança de que o gosto pela descoberta fosse plantado na
consciência de quem ler essas páginas. Reservei a longa dedicatória
de Newton em seu livro Cantos y leyendas brasileñas como um
gesto singelo: que a última palavra seja ainda desse intelectual cultivador de afetos, desse viajante de mundos híbridos:
Pensé dedicar estos cantos y leyendas de mi tierra a varias personas. A mi madre, a mi mujer, a mis
hermanos y hermanas, a mis amigos. Me acordé de
tanta gente… y tuve miedo que la dedicatoria saliese
mayor que mi modesto prefacio.
Cuando ya había recordado – ¡y con qué amor!
– todas las criaturas que viven y vivirán en mi memoria, pensé hacer un homenaje a Carybé, dedicando este
libro a Pai Joaquim, negro viejo de los morros de Río
que le pobló la cabeza con fantasías y cántigas, cántigas
y fantasías que jamás serán olvidadas. Pai Joaquim murió en una tarde prodigiosamente bella de mayo, tal vez
mirando la puesta de sol de Río, ciudad que él amaba y
de la que nunca salió. Pero estoy seguro que viajará por
esos otros mundos que Carybé fue pintando.
¡Ah!, si yo pudiese decir lo mismo de Xí – negra
mina – que fue mi ama de leche y que murió en Victoria, isla verde en donde nací… Si yo pudiese transmitir
con una sonrisa o con un gesto el calor de su mirada y
la ternura de su expresión, tal vez no cargase en la vida
el remordimiento de haber sorbido de su pecho negro
tanta leche blanca para vivir.
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O NEGRO NO RIO DA PRATA1
A primeira coisa que chama a atenção dos brasileiros que
chegam ao Rio da Prata é a quase ausência do elemento negro na
população. Conhecendo-se o volume das entradas de africanos nos
séculos passados, e o esplendor atingido pelas Confrarias e organizações negras do tempo de Rosas, conforme consta de todas as
crônicas históricas, parece-nos estranho que todo esse elemento se
haja fundido, diluído, na massa da população branca. A absorção
não parece ter sido a única causa do desaparecimento em tempo
tão rápido do elemento negro nos países do Rio da Prata. Entre
outras, aventuro-me a formular uma tese que pode servir de ponto
de referencia para estudos posteriores: a principal causa parece ter
sido sua inadaptabilidade ao meio físico.
Esta ideia me ocorreu entrando em contato com negros nascidos no Rio da Prata, e cruzados em primeira e segunda geração com brancos e índios: o aspecto feio, corrompido; a pele sem
brilho, os olhos embaciados, uma gordura pesada, enfim, todo o
aspecto degenerado de uma raça. As investigações que fiz revelaram sempre a escassa natalidade nas famílias vindas da África,
grande índice de mortalidade infantil e pouca longevidade. Tudo
parece, portanto, indicar, que as antigas nações negras agrupadas
no tempo de Rosas em alegres Confrarias, seitas e “candomblés”
que enriqueceram o folclore platense, se desfizeram, se apagaram
insensivelmente por falta de vitalidade biológica. É muito certo que
a grande imigração italiana, espanhola, e diversos fatores de ordem
política que sucederam a queda de Rosas, auxiliaram a clarificação
da massa demográfica destes países. Porém creio que pode ser considerado como principal fator a falta de adaptação biológica.
A formidável adaptação processada no Brasil não foi possível
nos países do Rio da Prata, ao ponto de que hoje, passados apenas
oitenta anos da queda de Rosas, constituem verdadeiras reminiscências históricas as causas relacionadas com o elemento africano.
1

Artigo publicado em 08 de novembro de 1942 no diário carioca O Jornal. Nas
colaborações que Newton Freitas realizou para esse periódico destacam-se
aquelas em que aparece como correspondente em Buenos Aires. Assim, parte
expressiva dos artigos que publicou nesse jornal se referia a textos que tinham
saído antes na imprensa argentina, como é o caso de “A Idade de Paulina”,
“Tradição plástica no Brasil”, “A Mala Perdida”, publicados no jornal La Nación em diferentes edições durante o ano de 1944.
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Num artigo de José Lins Lanuza publicado em “La Prensa”, de
Buenos Aires, lemos: “Al aproximarse el fin del siglo, la morenada
de Montevideo, que había defendido sus murallas en los interminables años del sitio, empezó a desaparecer. La vejez abatia a los
que habían escapado de las balas. Y los blancos contemplaban su
extinción con alguna nostalgia. Se van los negros viejos – comentaba ‘El Siglo’ del 3 de agosto de 1880. Día a día van desapareciendo,
abrumados por la edad los escasos representantes que pisaron este
suelo con las cadenas de esclavitud”.
Vê-se nestas palavras que existia uma certa tristeza, certa
simpatia humana pelos negros, mas que ninguém podia impedir
que eles escasseassem e desaparecessem de todo. Claro que “los
escasos representantes que pisaron este suelo com cadenas de la
esclavitud”, não foram tão escassos como parece indicar o sentimentalismo do autor. Porém, o processo de decadência foi rápido,
e hoje “las cosas de negros” pertencem a um passado longínquo
perdido quase na memória de todos.
Dos negros do Rio da Prata, restam naturalmente as sobrevivências folcloricas, amalgamadas no emaranhado sentir nacional.
Restam suas danças, suas reminiscências alegres, seu carnaval, seus
versos do amplo cancioneiro popular. Porém, de uma certa maneira, essas sobrevivências são relativamente pequenas, restringidas,
comparadas com outros países, especialmente o Brasil. E a isto não
se deve apenas ao desaparecimento do elemento, mas também a
um fator de ordem social: parece haver sido a imigração africana
para os países do Prata, na sua maioria de origem bantu, como testemunha Pereda Valdez tratando o assunto. Sabido que os bantus
eram precisamente os povos de nível cultural mais elevado, explica-se esta carência quase absoluta de fetiches afro-rioplatenses, de
lendas, que nota Valdez:
“Observando la gran cantidad de palabras de origen bantú
que han pasado a nuestra habla y la inexistencia de prácticas fetichistas en los negros platenses, se me ocurrió pensar que los pueblos negros que llegaron al Uruguay podrían ser de origen bantú.
Observaciones posteriores han confirmado mi deducción”.
As grandes correntes africanas que entraram no Brasil e em
Cuba possuíam um nível cultural mais elevado, com tradições orais
e praticas religiosas mais complexas, por procederem das áreas e
subáreas da Guiné com um campo mitológico cheio de motivos
pitorescos, povos “yorubás”, da “mais alta importância cultural” no
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dizer de Arthur Ramos; no Rio da Prata, houve a preponderância
quase absoluta de povos da língua bantú, de cultura menos adiantada e girando quase que exclusivamente em torno do gado e da
agricultura elementar.
Apesar disso, não é de se desprezar o contingente cultural que
sobrevive no folclore rio-platense, filtrado através de uma “aculturação” lenta. Entre as mais interessantes observações em redor do
tema salientamos o seguinte: a palavra e a dança que no Prata caracterizam o essencialmente “nacional”, isto é, a palavra “criollo” e
a dança o “tango” procedem dos negros.
“Criollo”, diz Vicente Rossi – a maior autoridade rio-platense
no assunto – “ha tenido la misma acepción que nosotros le damos,
en las tierras que circundan el Mar de las Antillas que fueron activisimas sucursales de África”.
E sobre a dança nacional rio-platense o “Tango”, afirma Arthur Ramos apoiado nas observações de Rossi: “O futuro ‘tango’
nacional havia de sair de um vasto conglomerado de tradições,
onde intervieram os ritmos e as danças peninsulares...”
Vocábulo e tradição são, porém negros. Nos candomblés, os
negros chamavam ao ato orquestral: “tocá tango” (tocar tambor),
havendo ainda as expressões “tanga! Catonga!” e “ronda! Catonga!”. Das vozes tongo, tango, tonga, veio o tango, que de início se
confundia com a milonga”.
O que sucedeu com as sobrevivências folclóricas, sucedeu
com as expressões linguísticas: enquanto no Brasil a língua nacional se enriqueceu grandemente ao contato com as línguas trazidas
pelos negros importados, nos países do Prata, a contribuição foi
menor, mais restringida, não deixando porém aportar ao vocabulário nacional alguma expressão. É ainda Rossi que afirma a existência de uma língua nacional, cujo léxico considera infinitamente
superior ao léxico castellano, pela contribuição trazida do negro e
do índio. “E negro ha tenido participación importante, y, como de
costumbre, ya por ignorancia ya por ingratitud e carencia de defensores, ha silenciado esa colaboración, de indudable influencia en el
habla que se iba formando”.
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GEOGRAFIA LÍRICO-SENTIMENTAL DO
ESPÍRITO SANTO DE ANCHIETA2
Quase todo mundo tem o sentido da paisagem, e quase todo
homem ama dizer que sua terra é a mais bela das terras. É que, em
geral, quando a gente tem que falar em sua terra, a posição em que
se coloca é daquele a quem se pedisse que descrevesse sua própria
mãe. O mundo materno não pode ser descrito, muito menos meu
torrão natal, e muito menos por mim que não tenho o sentido da
paisagem.
Para contrabalançar, afirmo com lídimo orgulho que possuo
no mais alto grau o sentido da água, como se eu, sendo ilhéu, tivesse tido a obrigação de olhar o mar antes que a própria terra
me tivesse gerado. Talvez possua o sentimento que deve possuir o
holandês, mesmo aquele que não descobriu nada, mas que encontrou o barro de sua casa sempre alagado, e os quintais cheirando
a plantas semeadas sobre águas aterradas pelos antepassados. Eu
também posso dizer que Vitória, lá, nas barrancas em que nasci, foi
um pouco conquistada ao mar. A geografia com que hoje os cartógrafos a pintam, os recortes com que hoje os fotógrafos montados
em seus confortáveis aviões a retratam, não é a geografia de minha
infância. A geografia era outra bem diferente.
O mar, as águas, são mais necessárias à compreensão de meu
torrão natal. Inicio por elas a minha trajetória. Quero colocar em
primeiro lugar as águas que rodeiam a ilha, e depois a ilha propriamente dita com seus recortes, seus morros, seus pés de mangueiras
(as mangueirão do Barão, principalmente), seus abacateiros e toda
aquela vegetação indescritível um pouco à maneira de cenário que
recobre suas ribanceiras.
Quando eu era menino (e isto faz bastante tempo) o ponto
mais importante da ilha residia em suas enseadas. Em frente de
uma delas, o Penedo parecia querer repetir a façanha do Pão de
Açúcar, mas eu nunca me deixei comover por sua austeridade,
pensava escalá-lo, subir a seu topo e plantar lá em cima (não uma
torre de televisão), mas um farol. No entanto, ali perto, o Farol da
Barra lançava sua luz, mas eu considerava injusta aquela escolha –
por que não o Penedo para iluminar a entrada? Por mais perto que
ele estivesse, eu não acreditava que fosse menos necessário do que
2

Artigo publicado na revista Manchete, em 1959.
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o outro, para o rumo dos navios. A simples enumeração de nossas praias, respeitando-se ou não a rota dos ventos, provoca uma
espécie de encantamento pois seus nomes são líricos como poemas. Quem não acreditar que escute: dentro de Vitória e fora de
Vitória, em direção ao norte: Praia Comprida, Camburi, Maruípe,
Piranhém, Jacareí, Nova Almeida, Santa Cruz, Riacho... Em direção sul: Praia da Costa, Piúma, Benevente, Barra do Itapemirim,
Marataízes... E me esquecia – Guarapari!
Que me dizem desses nomes? São ou não bonitos?
Quanto às ilhas, posso enumerar aqui tais nomes que desafiariam o poeta Manuel Bandeira a descobrir outra Pasárgada. Os
portugueses (não esquecer que os portugueses chegaram ao Espírito Santo muito antes de atingir Minas Gerias colocando a questão
do chamado “contestado” completamente acadêmica para qualquer homem de boa-vontade...) eram bons batizadores, e os meus
índios aimorés também não desprezavam a boa toponímia. Então
vamos no Canto da Jaburuna – minha Jaburuna -, no Aribiri, no
Itaquari, na Ponta do Uchuária, no Itapebuçu, no Suá de cima, no
Itapoã, os portugueses colocarem ilhas, pequeninas ilhas cheias de
recortes singelos, de baixios, de ribanceiras, de crestas, terras que
eles chamaram tão graficamente que tornam desnecessária qualquer ilustração. Lá encontramos a ilha das Andorinhas, a Ilha do
Frade, a Ilha do Boi, A Ilha do Príncipe, a Ilha das Cobras, a Ilha
dos Papagaios, a Ilha das Pombas, a Ilha da Baleia, a Ilha da Forca,
a Ilha do Urubu, a Ilha da Fumaça, a Ilha do Barbudos...
Quer coisa mais singela e mais preciosa que esses nomes?
E antes de passar além de Vitória quero deixar aqui uma retificação importante. Vitória não se chama Vitória. A ilha – a minha
ilha, está nas cartas geográficas com o nome de “Ilha do Espírito
Santo”, o porto dessa ilha é que se chama Vitória, mas quem pode
lutar contra o batismo popular?
Também é impossível abandonar a ilha sem dar uma olhadela final no “Convento da Penha” fincado sobre uma pedra, com
seus paredões coloniais, pois que a parte original do Convento data
do século XVI, e somente mais tarde é que foi ampliada, nos séculos seguintes, principalmente XVII e XVIII.
Deixando o tema inesgotável que seriam para mim as reminiscências históricas que permanecem ainda dentro da ilha, é de
particular interesse falar da pequena e bonita igrejinha de Santa
Luzia, na qual se conserva a forma rústica, primitiva, das arquite-
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turas religiosas do século XVI; ela é considerada pelos entendidos
como a segunda, em antiguidade, de todo Brasil.
Quem viajar pelo estado rumo a Nova Almeida ou Anchieta,
encontrará ainda muitos vestígios dos principais focos colonizadores jesuíticos antes de se expandir na obra de catequese. Por exemplo, a Igrejinha dos Reis Magos e a de Anchieta na cidadezinha
de mesmo nome. Anchieta tinha recebido dos índios o apelido de
Carabebe, isto é, homem alado; essas igrejas parecem ser por si sós
um poema de lirismo, e estão cheias das lembranças dos homens
de asas que escreviam nas areias das praias, mas que caminhavam
léguas antes que o sol nascesse e depois que ele se punha, ensinando a ler, a vestir e a comer, os índios que enchiam a região.
Ao lado do Rio, encontramos a aldeia de Reritiba e pelos
caminhos arenosos podemos chegar até a Igreja Araçatiba. Nessa zona vemos poços, cisternas, muros caídos, antigas fazendas,
senzalas em ruínas, todo um cenário da energia jesuítica e todo
um quadro de decadência colonizadora. Igreja de Araçatiba – cuja
fachada primitiva é seguramente do século XVI, aumentada e
adornada por arabescos e motivos saídos de mãos indígenas com
elementos acrescentados talvez até o século XIX, permanece como
um exemplo de beleza e simplicidade colonial.
Mas o Espírito Santo é tão grande que devemos deixar a história, se queremos viajar. Por agora, deixe que me embrenhe nas
matas e sigo até o Rio Doce, até Conceição da Barra e que atinja
(talvez no jipe de meu amigo Cito) a Lagoa Juparanã. Na lagoa com
suas ondas, seus peixes brilhantes, suas margens de perder de vista,
quero descansar um pouco da viagem. Quero me sentar na ampla
varanda familiar, assistir à volta dos caçadores ao fim da tarde, e à
partida dos pescadores ao nascer do dia. Quero ver as redes cheias
de escamas prateadas e o rastro da onça, gambás, tatus, quatis, veados enchendo de temor meu coração vadio. “Eu sou um homem da
cidade”. “Há muito perdi o contacto com o mar”. “Sou um homem
de ilha e sempre temi a terra, e mais ainda a selva”. Ninguém ali escuta os meus pensamentos, pois continuo acompanhando os movimentos dos que pescam, dos que caçam, daqueles que repetem
para mim o ritual milenário de meus antepassados e do qual perdi,
há anos, todo o contacto... O tempo urge e tenho que deixar minha
rede e ir em busca de outros climas e de outros amigos.
Terei tempo de visitar os núcleos estrangeiros – aqueles brasileiros louros que falam português com um sotaque duro mas
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nada hostil? Terei tempo para rever Santa Teresa, Santa Leopoldina, Domingos Martins?
Não posso, porém, deixar de dar uma olhadela no Vale do
Canaã; todo mundo leu Graça Aranha e está portanto ao alcance
de quem quiser saber se a beleza do livro confere com a beleza do
local. Eu, por mim, afirmo sem desdouro do escritor, que o vale é
mais do que um livro a oferecer. É mesmo indescritível: com 25
letras de alfabeto que fazem palavras e com palavras que fazem
frases, não encontraremos jeito de definir a grandiosidade do vale,
sua bruma úmida e transparente que lembra a do Reno, próximo
ao rochedo de Loreley, sua vegetação cerrada e profunda, sua água
fria, seu clima de alta pureza como se ali se desconhecesse que o
mundo está povoado de bichos, insetos, poeiras, polens e outros
elementos que nos entram pelas narinas adentro em busca de nossos pulmões...
Quero dar um pulo ainda até Cachoeiro do Itapemirim, não
porque tenha particular amor ao rio escuro, avermelhado, de lá,
mas para ver se a rivalidade tradicional entre os cachoeiranos e os
capixabas persiste. Dizem que a alma dos cachoeiranos há muito
está vingada, faltando apenas para que essa revanche se complete
que o grande cachoeirano – Rubem Braga – entre na Academia.
Acredito que nesse dia as iras, entre as duas cidades, se aplacarão
definitivamente, pois em Vitória, entre os capixabas alegres e despreocupados, não se vislumbra um só capaz de tentar a Academia
e nem da Academia ser tentada por ele...
Sendo o Espírito Santo o 7º Estado da Federação em renda,
talvez devesse estar mais próspero e mais feliz. Entretanto, o Brasil,
que tem uma péssima tradição de políticos, deixou no meu Estado
algumas raízes. Talvez não deva ser tão pessimista a esse respeito,
talvez deva mesmo dizer que meu Estado, apertado entre as forças
poderosas dos grandes Estados, entre Minas Gerais, entre Bahia e
Rio, fez no passado, à maneira das “ententes” europeias, alianças
numerosas com São Paulo. Não sei se essas alianças davam os resultados esperados, mas a fraqueza de minha Província, entre os
colossos da União, exigia esses acordos. No passado, as reformas
de ensino, alguns problemas internos do Estado foram solucionados à maneira paulista. Outros, à maneira mineira. A luta nesse
equilíbrio instável deixou pouco tempo para individualizar mais os
espírito-santenses. (Será por acaso que eles escolheram ao lado dos
brasões arrogantes do “Mando, não sou mandado” do “Liberdade
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ainda que tardia”, o singelo e um pouco irônico “Trabalha e confia”,
sobre as cores diluídas do rosa e do azul celeste? Penso que não.
Embora as matas estejam férteis em madeira de lei, duras madeiras que têm aceitação nos mercados internacionais; embora nossas fazendas estejam cheias de café, as plantações de cacau cubram quilômetros de terras, as areias monazíticas abarrotem os porões dos navios, as
frutas, os minerais não metálicos, e outras riquezas tão diferenciadas
como climas, como suas várias altitudes, o Espírito Santo tem sempre
aquele ar de parente pobre da Federação. Não tem arrogância, e tranca
seu orgulho numa ironia fina que faz do capixaba um ser cético, descrente das grandes batalhas, incerto de suas vitórias, inseguro nas suas
campanhas. Creio que essa psicologia foi a que escolheu – “Trabalha
e confia”, e foi a mesma que manteve o meu Estado fora dos grandes
atropelos revolucionários. A influência do Norte levou-o a oferecer
seu herói – Domingos Martins – a Pernambuco. Guardou para si mesmo a figura de uma mulher – Maria Ortiz – e deixou que seu santo
Anchieta, fosse quase que adotado por São Paulo.
Talvez não falte força para impor ao Brasil nossos heróis. Ou
talvez sejamos os mais liberais e os mais desprendidos dos irmãos
da Federação. É um problema de psicologia social que mais tarde
tratarei de elucidar...
Mas abandono essas investigações pois o tempo urge e quero, antes de deixar definitivamente minha Província, dar um salto, outra vez, a Vitória e arrancar de um velho livro de receitas, o
prato típico de minha terra. Este, não cederemos a ninguém, nem
a nenhum outro Estado. É invenção nossa e incorpora a ilha definitivamente, à civilização marítima. O prato se chama “Torta da
semana santa”. É comido uma vez por ano, na sexta-feira da paixão.
Aí vai a receita: 2 enfiadas de caranguejo – 1 prato de sururu – 1
prato fundo de camarão – 1 lagosta – bacalhau ou qualquer peixe
seco - palmito suficiente – azeite de dendê (se quiser) e leite de
coco (também se quiser). Cozidos e refogados amplamente todos
os ingredientes, desfiá-los, uni-los e arrumá-los numa frigideira
de barro ou numa panela de barro. Cobrir tudo com ovo batido,
colocar em cima rodelas de cebolas e azeitonas e meter no forno, à
maneira de fritada.
Comer esta fritada, fria ou quente, distribuir entre os amigos,
parentes e vizinhos, eis a bela tradição... É uma espécie de comunhão familiar que congrega os homens de boa-vontade em redor
do pão e do vinho. Assim é minha terra...
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O AUTOR
Esse capixaba que atende pelo nome de Newton de Freitas ou
de Zico (para Rubem Braga) é, antes de tudo, um grande amigo. Todos gostam dele e ele gosta de todos. Sua gargalhada é a mais famosa
do Rio e dizem que também de outras e variadas partes do mundo,
pois Zico é Boêmio internacional, escritor brasileiro e embaixador
espírito-santense. O grande sonho do autor de “Jaburuna” é construir
uma cidade e nela reunir seus inúmeros amigos. Essa cidade-complicação teria um bocado de várias das que ama, como Paris, Genebra,
Bruxelas Vitória e a “urbs” Copacabana, esta, porém, sem arranhacéus. Joel Silveira o acusou de tirar a alegria dos bares existencialistas, quando lá não vai. E Mário de Andrade, no prefácio de outro
livro de Zico, “Ensaios Americanos”, o chamava de “frauta da noite”,
por causa do seu riso “tão amigo e quente”.

FRAGMENTOS DE UM DIÁRIO DO PACÍFICO3
“Reina del Pacifico”, 6/12/938.
Duas horas da tarde. Saí de Buenos Aires a 1º. de dezembro
com o firme propósito de escrever as impressões, dia a dia, de minha viagem a Lima. Mas como acontece com todos os meus projetos, somente hoje abrí o meu caderno para rabiscar algumas linhas.
É bem possível que anote alguns fatos anteriores, que registre as
minhas impressões da “llanura” argentina, da Cordilheira dos Andes e de minha estadia de 3 dias em Valparaíso.
Procurarei restringir, o mais possível os voos da minha imaginação. Evitarei todas as “tiradas” literárias. Tratarei de escrever as
emoções sentidas... O olfato, o paladar, a vista, o tato e o ouvido vão
entrar em função. Deixarei de parte o sexto sentido, por dois motivos. Primeiro, porque não acredito muito nele. Segundo, porque
estas coisas complicadas acabam sempre adulterando a verdade.
Há mais de uma hora que o vapor deixou Valparaiso. Poderia
na calma e no conforto desta segunda classe recapitular os dias anteriores. Saí no dia 1º. de dezembro da Estação Retiro, mas tenho
3

Texto transcrito de documento original consultado no Fundo Newton Freitas
do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), pasta de Textos Autobiográficos, referência NF(3) 1-14. Trata-se de um relato ou um diário de bordo de sua
viagem à Bolívia, saindo da Argentina, passando pelas Cordilheiras dos Andes, Chile e então Lima, onde participou da VIII Conferência Interamericana
realizada na capital entre 9 e 24 de dezembro de 1938.

57

tantas coisas na cabeça... Fiz uma viagem acidentada. Trem de ferro até Mendoza. Automóvel de Mendoza a Cuevas de las Vacas em
plena Cordilheira. E daí Valparaíso aonde cheguei à noite, quase à
meia-noite.
Sem querer vou entrando sem método no relato da viagem. E
já que meu diário será escrito em mal estilo, ao menos que se salve
o método de construção dos capítulos, como dizia minha tia que
me escrevia mensalmente longas cartas para um colégio onde eu
passava o ano fingindo que estudava.
Como disse, ao iniciar as primeiras paginas deste diário, eu
deveria principiar a escrever minhas impressões no mesmo dia
que deixei Buenos Aires. Por este motivo me surpreendi ao abri
-lo. Esperava encontrá-lo totalmente em branco. Porém, ao abrir
a primeira página, encontrei-a já escrita com uma letra conhecida.
Letra que durante anos foi para mim tão necessária... Não termino
a frase. Cairia num lugar comum imperdoável. (Por que será que a
gente quando fica levemente sentimental só pode se expressar com
lugares comuns?).
Eu há alguns anos atrás gostava de viajar sozinho. Deliciavame com as relações novas que ia fazendo. Empolgava-me só com
a perspectiva de uma conquista galante. Eu... hoje sou um viajante
triste, sem cor, sem cheiro. A todo o momento fico pensando na
minha amiga, esperando que ela me ampare como costumava amparar-me na minha infância minha irmã mais velha.
“Reina del Pacifico”. Noite do mesmo dia.
Entabulo conversação com um argentino que conheci no
“transadino”. Viaja com ele um mexicano. Ficamos conversando
até de madrugada cousas sem importância. O mar calmo. A lua
prateia o mar iluminando todo o Pacífico. Vamos subindo o Pacífico. Despeço-me do argentino e do mexicano. No camarote sozinho, penso novamente na mulher que escreveu as primeiras linhas
deste caderno. Penso e tenho saudade enorme dela. Fico triste.
Apago a luz. Na escuridão a lembrança dela se agiganta. Seu vulto
toma toda a noite, noite que se perde nos limites de minha razão.
“Reina del Pacifico”, 7/12.
Resolvi, por motivos particulares, recapitular os dias anteriores. Procurar descrever desde o dia em que saí de Buenos Aires.
Atrasarei a folhinha. Dia 1º. de dezembro. Fazia um calor insuportável! Quando o sol esquenta na capital portenha, o ar fica tão
pesado que dificulta a respiração. É como se a gente estivesse den-

58

tro de um porão mal fechado. Depois de tomar uma laranjada, fui
buscar o passaporte que havia deixado na véspera no Consulado
Chileno. De posse do passaporte visado, estava pronto para seguir
viagem. Respirei fundo frente ao ventilador na sala do Consulado
quando o empregado me entregou os papéis.
Que cinco dias terríveis! Visitas, visação de documentos,
compra de roupa, cartas e apresentação etc...
No entanto, lembro-me bem que, quando cheguei a Buenos
Aires, em 1938, era fevereiro. Fazia um calor infernal, igual só me
lembro de ter sentido em Belém do Pará... em Buenos Aires a sombra é quente, o calor úmido. Mas que fazer? Para o portenho o
Brasil é a terra do sol, do calor. E Buenos Aires a terra do frio, do
pampeiro. Desde que cheguei em Buenos Aires todos me anunciavam o inverno pressagiando uma estação friíssima...
Fui vítima de uma grande campanha ideológica, e se a minha
situação não fosse praticamente de miséria, o inverno de Buenos Aires
me teria encontrado mais agasalhado do que o finado Amundsen.
Veio o inverno. Veio depois o tal rigor do inverno. Eu firme.
E quando chegou a primavera eu estava decepcionado. Igual a São
Paulo, igual ao sul de Minas, igual a Curitiba ou Rio Grande do Sul.
Então constatei que o frio de Buenos Aires é um bleuf, um bleuf do
tamanho do calor do Rio.
3 de dezembro.
Visitei o Cônsul do Brasil. Por ele fiquei sabendo que não
chegaria no dia 9 à Lima para assistir à inauguração da VIII Conferência Pan-americana. Que fazer? Esperar. Valparaíso é uma cidade
simpática... Antes da abertura do canal do Panamá, os navios vindos da Europa, do Atlântico enfim, deixavam em Valparaiso toda
a carga que traziam e daí esta era redistribuída para os outros portos do Pacifico americano e para a Ásia. Com a abertura do canal,
aconteceu o seguinte: os navios da Europa e dos Estados Unidos
atravessam o canal e distribuem a carga diretamente nos portos
de escala. Valparaíso perdeu com isso metade de sua importância
comercial... Daí a pobreza que se nota na cidade. Gente suja, rasgada... Talvez falte ao Chile qualquer modificação mais profunda.
Uma reforma social, uma revolução econômica. Outro fator, este
de ordem psicológica, que dá ao chileno um caráter particular é o
terremoto. Todo ano se espera o fenômeno que acontece periodicamente como uma colheita ao inverso. Mas a verdade, diga-se de
passagem. Ninguém fala em terremoto. É como se não existisse...
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4 horas da tarde do mesmo dia.
Perguntei a um transeunte onde ficava a redação do “Mercurio”. Gentilmente o homem se ofereceu a levar-me até à porta do
jornal. Agradeci e entrei. Estive, seguramente duas horas conversando com alguns redatores deste jornal.
Noite de 11 de dezembro... Duas horas da tarde do mesmo.
Algumas horas depois estávamos em Lima. Como todo
mundo, visitei a Catedral, soltei altas exclamações na “Plaza de las
Armas”, passeei pelos “Jardines de los Descalzos”, debrucei-me no
seco “Rimac”, vi Miraflores, percorri as lindas estradas de rodagem,
namorei uma limenha feia mas que tinha cintura estreita, elogiei os
“apristas”, falei mal de Benavides, etc... E assim se passaram vinte
e tantos dias. Intercalei tudo isso com os trabalhos jornalísticos da
VIII Conferência Pan-americana a qual até hoje não compreendi
para que se realizou. Mas não senti humilhação pela minha falta de
acuidade. Muita gente boa também não entendeu.
15 de janeiro.
Não senti Santiago. Não tive tempo para ver nada. Para dar
um passeio. Andava durante o dia pelo centro da cidade, tomava
café, sempre com os dois amigos que viajaram no Huasco comigo,
e à noite entravamos num cinema ou íamos a um dancing. Contudo os dias se passaram rápidos. Apenas um acontecimento extraordinário veio quebrar a doçura destes dias alegres: o terremoto
de fevereiro de 1939. Andávamos todos preocupados. Passei uma
noite em claro, unicamente porque ouvi um barulho surdo no meu
Hotel. No dia seguinte, soube que um vizinho de quarto havia arrastado um móvel qualquer.
Deixei Santiago com pena. Voltei impressionado com o civismo do chileno. Fiz na volta o mesmo trajeto que na ida. E me encontrei novamente no pampa. Vinha com vontade de chegar. Queria rever as luzes de Buenos Aires, meus amigos, e também minha
amiga que havia escrito umas palavras no frontispício deste diário.
Ainda faltava um dia inteiro para chegar à Estação de Retiro. Abri
um jornal e fui lendo as noticias do terremoto do Chile.
Havia uma lista enorme de mortes. Fui lendo com tristeza os
nomes de desconhecidos, nomes de pessoas que não tinham para
mim nenhum interesse particular, mas que me apertavam o coração apenas saber que se tratava de gente que, dias antes, talvez eu
tivesse visto ou falado.
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O BURGO DE HURLEY4
Estamos nesses dias que arrancam aos ingleses todo o repertório vastíssimo (ninguém ignora como é rico o idioma inglês)
de interjeição! Realmente a atmosfera tão difícil de ser descrita na
França, aqui parece sumamente fácil. É que conto com as mesmas
palavras que empregaria para descrever minha ilha, distante, a ilha
de Vitória. A vegetação verde, verde, o ar rarefeito dos climas tropicais insulares, a pequena e imperceptível parcela de pólen que
parece envolver todas as plantas e todos os insetos, todas essas cousas que fazem da natureza em mudança de estação um pequeno
Éden, encontro no imenso território que esconde sua origem tropical mas que meus sentidos marinheiros percebem em séculos de
distância. Porque, embora os meus leitores pensem que divago, o
certo é que em toda a Europa não encontrei uma vegetação semelhante, tão próxima à nossa do que a da Inglaterra.
Penso até que a campanha inglesa não foi descrita senão em
termos britânicos, comedidos e educados. Está à espera de um
poeta tropical para cantar sua glória. Quanto a mim, sinto, bebo,
na verdura inquieta da campanha inglesa, as mesmas incertezas e
deslumbramentos da minha outra ilha. A uma hora de Londres em
rumo para o Oeste, às margens do Tâmisa, vejo à minha frente o
burgo de Hurley, onde antigamente se erguia a mansão isabelina
“Lady e Place” de propriedade do sogro do brasileiríssimo Hipólito
José da Costa.
Hoje o povoado é um aprazível lugar no qual vêm os ingleses
gozar a tranquilidade dos “weekends”. Na hosteria que remonta a
1446 estamos agora três brasileiros, um dos quais verdadeiramente
famoso, Júlio de Mesquita. Os outros dois somos eu e meu erudito
amigo Gastão Nothman. É ele, grande conhecedor da Inglaterra
que nos serve de guia. É ele que sabe dos pratos típicos da nunca jamais caluniada cozinha inglesa, mas que surgem aqui com um sabor especial que lhes dá a integridade, a autenticidade do ambiente
e da tradição. É ainda ele que nos leva para percorrer os lugares que
foram familiares ao fundador da imprensa brasileira.
Mas não quero esquecer que deixamos na hosteria um bar e
no bar uma personagem que toda a Inglaterra conhece – o barman
chamado... o túmulo de Hipólito José da Costa foi descoberto por
Gastão Nothman em 1955 numa Igreja anglicana construída em
4

Publicado em Diário de Notícias de 06 de julho de 1956.
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1066 e que fica ali perto. Para lá rumamos porque Júlio de Mesquita não podia deixar de prestar uma comovida homenagem ao grande defensor das liberdade que foi aquele jornalista numa época agitada de nossa História política. Ante o túmulo que a ingratidão do
Brasil quase perde no olvido, humildemente nos inclinamos.
Eu, quando regresso daquela peregrinação, venho pensando no
destino quase curioso que une certas pessoas. Como e por que estávamos ali, juntos outra vez, eu e Júlio de Mesquita, o Julinho que todos
conhecemos? Qualquer cousa nos liga, talvez o excesso de liberdade
exigido pelos nossos pulmões coloca-nos sempre um frente a outro.
Somos tão diferentes, penso eu, e, no entanto, algo muito sólido nos
une e como se repete com muita frequência a oportunidade de nos
falarmos em cidades diversas, devemos chamar isso de acaso ainda?
Foi o destino que nos juntou naquele longínquo Buenos Aires
dos exílios políticos. Os tempos eram agitados e nós suportávamos,
cada qual dentro de sua esfera de sensibilidade, os mesmos efeitos
da ditadura. A tranquila força, a serena firmeza das convicções hoje
cada vez mais raras, as qualidades que fizeram da geração saída da
primeira República, talvez a mais consciente da trajetória que o Brasil devia percorrer como Nação, malgrado os tropeços que encontra
no caminho, tudo isto permanece intacto em Júlio de Mesquita.
As cidades, as várias cidades do mundo têm visto nossos
passos juntos: São Paulo, Rio, Paris, Bruxelas, Buenos Aires, Roma
e agora Londres. As pedras daquelas cidades poderiam acompanhar nossas pisadas feitas juntas e poderiam talvez repetir nossas
conversas, invariavelmente as mesmas, porque, felizmente, ainda
não mudamos. Ele convicto no futuro do Brasil, eu, meio cético,
meio da defensiva; ele seguro do papel que seu jornal vem desempenhando na formação de uma verdadeira mentalidade jornalística, eu preferindo um pequeno artiguinho literário no fundo de
uma revista esquecida a toda uma polemica política realizada em
oito cadernos. Ele, sempre o mestre, eu, sempre o aluno que nunca
aprende. E, se não fosse muito irônico e muito irreverente falar assim se tratando de uma pessoa importante como Júlio de Mesquita, eu lhe própria que adotássemos, entre nós, a divisa argentina:
“Tudo nos une, nada nos separa!” Ela poderia ser glosada pelos
meus amigos; e também pelos seus amigos dos quais muitos não
são os meus por saberem que Júlio de Mesquita é o tradicional tomador de chá e eu o tradicional tomador de uísque. Em que cidade
o verei de novo? Certamente, jamais em Moscou.
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UMA ENTREVISTA QUE DURA 20 ANOS5
Quando se está num avião e se tem ao lado uma pessoa cuja
celebridade atravessou as fronteiras de seu próprio país, a primeira
cousa que nos ocorre é tomar notas apressadas sobre aquela pessoa
a fim de que os anos pósteros nos agradeçam haver guardado suas
lembranças. No entanto, o que me sucede agora tendo a meu lado,
por vinte horas de voo, Carybé, é completamente diferente. Posso
olhá-lo sem ver. Posso escutar o som de sua voz sem me preocupar de reter suas palavras. Posso assistir seu despertar por entre a
bruma límpida da madrugada, com a cabeça cheia de planos recostada sobre a janela do avião, sem que surja dentro de mim a
estranha sensação que desperta um ser desconhecido que a horas
a fio esteve, misteriosamente, sonhando a seu lado. Para entender
Carybé, para dizer qualquer cousa sobre sua complexa personalidade de artista e de perfeito amigo, basta arrumar dentro de mim
as centenas de pedaços de trechos de vida que nos foi dado viver
desde 1939. Nesses vinte anos, sonhos e planos, amores seus, viagens suas, exposições, casamento, nascimento, e morte de amigos
comuns, todas essas cousas nada líricas da vida humana podem
ser aproveitadas. Em cada etapa o mesmo ser sensível aparece. Ao
todo, ele representa algo muito sólido que pode realmente ser compreendido em seu conjunto. A estrutura dessa imensa parábola que
nasce em Buenos Aires e que pode ser terminada ali, no avião de
prata que está quase a descer em New York, está fortemente delineada no espaço como um arco-íris, cujas cores persistissem em sua
nitidez durante todos esses anos. Que poucas pessoas poderiam
sustentar tanto tempo assim sobre a cabeça semelhante arco de luz!
De uma primeira exposição de Carybé em Buenos Aires
guardamos ainda a lembrança das janelas vistas, por antecipação,
de antigas ruas da Bahia. As mulheres finas e ariscas, e as gordas
sem drama encostadas aos taboleiros fartos de acarajé. Guardamos
também as gaiolas de pássaros suspensas nas janelas, e as cores,
humildes cores de uma autenticidade profunda enfeitando as cabeças em torsos das negras da Bahia. As praias, os capoeiras, as
esguias figuras dos pescadores, os tipos quase índios à força de sua
mestiçagem mais penetrante, os rios, o bestiário variante e intenso
5

Texto transcrito de documento original consultado no Fundo Newton Freitas
do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), pasta de Textos Autobiográficos, referência NF(5) 6-24.
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que juntamente à estilização de nossa flora começa a povoar seus
quadros, surgem com intensa presteza nas exposições posteriores.
Em breve, a arte de Carybé se afirma na direção profunda que idealizara Mário de Andrade: ele começa, inconscientemente a desempenhar o papel de Macunaíma na intenção não preconcebida de
obter uma síntese americana tendo por base o Brasil.
Dentro dessa gama literária, tudo que a seguir surge em Carybé parece vir como complementação necessária àquela predisposição mental de Mario de Andrade. O mundo a ser e se realizar dentro da América, encontra seu cantor mais representativo. Em vinte
anos de pintura Carybé parece haver chegado a uma nítida representação desse espírito vagabundo e heroico, lírico e quase caótico
que se chama “americano”. Tanto isto parece ter ficado expressamente patente que os outros “americanos”, os do norte aceitaram
esse enigma decifrado para colocar nos painéis de seu aeroporto,
a síntese dessa busca incessante que há vinte anos perturba o dono
desse artista invulgar. Um dos painéis poderia ser com mais razão,
talvez, ser colocado no fundo de um grande auditório americano
destinado a concertos pois é uma espécie de sinfonia de sons, de
instrumentos, de toda a América.

A VIAGEM. UMA VIAGEM6
Quando parte um navio há muito seus passageiros já partiram. Há, pelo menos um que a distancia separou-os da terra, dos
amigos. Quem busca o contacto afetuoso de um ser-viajante deve
se contentar somente com a aparência: o ser real há muito partiu,
enfronhado nos problemas especiais que a viagem condiciona. As
coordenadas se partem ao primeiro contacto com o mar e ganham
outra significação a qual os que estão em terra não conseguem
apreender. Quando olhamos a murada de um navio sobre o qual se
debruçam as figuras coloridas dos viajantes, é como se olhássemos
uma sucessão de fotografias coloridas dos viajantes: a essência do
viajante não está mais alí nessa presença inquieta que olha para nos
sem ver, desprendida, no espaço, como um anjo que flutuasse sobre
a cidade portuária roçando-nos com as asas sem nenhuma espécie
6

Texto transcrito de documento original consultado no Fundo Newton Freitas
do Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), pasta de Textos Autobiográficos, referência NF(4) 2-32.
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de constrangimento humano. Os que viajam, digamos assim, nada
mais entendem daquela estabilidade sentimental que fica em terra
firme; as amarras simbólicas da âncora se desprendem com a âncora – é uma cousa inevitável.
Um grande, um imenso navio, todo branco cruzou a Guanabara. Dentro dele, amigos. Fora, os ingênuos amigos em busca da
reconstituição de um clima particular, anterior ao caos, anterior ao
estado de espírito dos que arrastam a bagagem sentimental como
quem arrastasse malas etiquetadas pelos diversos hotéis do mundo.
Na balbúrdia particular dos grandes navios, existe, apesar de tudo,
dentro de cada um que espera a sirena final da partida, uma indisfarçável sensação de desgosto. O homem velho que aperta a mão
filial pressente nos olhos estranhamente inquietos, no vago sorriso
estático que suas palavras são apenas superficialmente compreendidas: que gesto seria possível realizar ali entre um cais de fogo e uma
imensa câmara gelada de um imenso salão branco? Que espécie de
palavra seria escutada entre o incessante vaivém de camisas coloridas chapéus de palha objetos típicos? O próprio som da voz se perde
para uma proximidade verdadeira e, de repente, sucede o inverso do
que esperávamos: lutando contra a camada dissolvente que rodeia
os viajantes, conseguimos nos aproximar deles, falar-lhes, tocar-lhes
as mãos, mas se abre um imenso vazio e não encontramos nada, absolutamente nada para dizer. Tudo se apresenta formalmente falso,
inútil. Nada parece poder se propagar ali, na câmara gelada, imensa,
sem eco do navio monstruosamente feliz.
Aquilo que ninguém supõe particular é verdadeiramente o
mais comum na viagem, nesta viagem; o homem possui limitadas
expressões para revelar suas dores e alegrias. A máscara do viajante
é uma expressão intermédia entre as duas – está instável, móvel;
quer rir, mas as lágrimas podem assomar; e se chora a todo momento a alegria de se fazer ao largo, ao imenso oceano, o faz sorrir. Parece ficar estabelecido que a despedida sendo uma incógnita
pois ninguém sabe ao certo se dentro de um mês, um ano, dez ou
nunca aquele encontro se repetirá, é uma espécie de armazenagem
de dores futuras. Ninguém pode ter saudade de ninguém que parte
exatamente no momento da partida. O gesto sofrido é apenas uma
reserva para o futuro, para mais tarde. Sabemos, ou pressentimos
que estamos perdendo uma possibilidade, vencendo uma etapa do
contacto sentimental. Os amigos que partem, mesmo se vão ser
olhados de perto mais tarde, não serão mais os mesmos e nós, fa-
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talmente, seremos outros, mudaremos. O desgarramento interior
precede pois, antecede à verdadeira partida. Assinala o ponto exato
em que as coordenadas se separam. É simplesmente partida porque
nós nos colocamos na atitude de despedida, uma vez que a presença ainda está próxima e a lembrança ainda não se apagou sequer
um momento. Esta espécie de morte aparente que estabelecemos
talvez por simbologia em todas as partidas, leva-nos a pensar que
a bagagem dos que partem fica conosco; aquele que eles levam em
suas malas de etiquetas coloridas, é apenas uma simulação. Arrastam apenas seus disfarces de viajantes, levam somente suas roupas
de turistas do mundo. Conosco fica o permanente, o não-viajante,
aquele sentimento que antes de partir definitivamente da vida, realizou um trecho de mar em nossa companhia.

JOSÉ LINS DO REGO (IN MEMORIAM)7
A morte é uma coisa tão aparente que basta que alguém se
lembre de um morto para que ele viva. Para mim, José Lins continua sua legenda dentro de mim mesmo até que eu, Deus seja louvado! – lhe faça descortês companhia. Sinto por ele a mesma ternura
como se seus óculos redondos continuassem circulando da Rua do
Ouvidor para a Esplanada do Castelo sem que nunca me ocorresse
perguntar-lhe porque cruzava da Livraria José Olímpio sempre as
mesmas horas e sempre na mesma direção. Na verdade nunca o
vi indo para a Livraria; encontrava-o sempre vindo como se ele se
obstinasse em acompanhar o giro do sol andando do nascente para
o poente, o poente escaldante da Esplanada dos Ministérios informes e feios. Ele parecia ir em busca de um amigo e nunca em busca
de uma solução para o seu caso pessoal de funcionário público.
Creio mesmo que o curso forçado daquele passeio diário fosse uma
espécie de desculpa íntima à sua falta efetiva de trabalho público.
O mistério de sua vida de funcionário permanecerá para sempre
dentro de mim. Prefiro pensar que ele andava em busca de Rubem,
Jardim, Odilon Coutinho, Simeão ou outros e de mim mesmo, do
que julgar que ele entregasse um pouco de si mesmo a um andar
obscuro do Ministério da Fazenda.
Não fiz muito esforço em vê-lo enfermo, nem morto. Preferi
guardá-lo sadio, egoisticamente sadio de corpo e de espírito. A de7

Artigo publicado na revista Mundo Ilustrado, Rio de Janeiro, n. 93, 1959.
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cadência da carne me choca sempre de uma forma desastrosa – a
poupança que faço de mim mesmo no sentido de preservar-me
da verdade, colocou-me nessa posição singular perante José Lins.
Quem sabe, em seus momentos últimos e não os derradeiros porque nesses, creio, ninguém pensa mais nada senão em si próprio,
ele não me recordou e julgou-me distante, ingrato e displicente.
Talvez relembrasse os risos ostensivos que juntos empregamos
diante dos outros, dos ridículos, das finuras, das perversas fraquezas alheias, das próprias deficiências humanas de nossa precária
existência. Quem sabe repensou nas ruas de Buenos Aires, com
Walter Oswaldo Cruz transformado por nós num “refrain” perpétuo de samba de morro associado, miseravelmente associado por
nós à Mangueira e Estação Primeira; quem sabe relembrou aquela
memorável conferência realizada em Montevidéu entre o povo e a
diplomacia, entre o estudante humilde e a aristocracia dos medalhões intelectuais para se encontrar outra vez, lado a lado comigo,
rindo do desespero dos organizadores oficiais da festa diante de
tanta democracia, de tanta simplicidade intelectual. Quem sabe
pensou nas feijoadas que comemos juntos, ele me imitando numa
velhice que me viria fatalmente, de cabelos de lã e jeito de Pai João
saído de estampas da Cabana de Pai Tomás sem dúvida alguma...
Quem sabe se lembrou de nossas imitações de Graciliano Ramos,
de sua secura, sua atitude pessimista frente a tudo e frente todos...
Não sei o que meu caríssimo amigo pensou de mim. Mas estou certo que em suas lembranças mesmo alegres, se me julgou displicente ou ingrato, superaram tudo. Ele deve ter pressentido que
o “velho Pai João” se esforçará para viver mais para prorrogar sua
presença pois a morte somente é morte no esquecimento alheio.

RÉQUIEM PARA LUIS SEOANE8
Escrever um artigo sobre Luis Seoane é um empreendimento
tão difícil como o de querer reduzir a vida de um homem a algumas folhas de jornal. A riqueza de detalhes que rodearam a sua
rica personalidade não permitem uma síntese. Pede, ao contrário,
uma análise em profundidade coisa para a qual me falecem força,
engenho e arte.
Tentarei portanto resumir aqui apenas uma etapa de sua
8

Texto publicado na Revista de Cultura Brasileira, 1979.

67

vida, que foi também a minha vida, isto é, a “nossa vida”. Vida vivida nos heroicos anos dos exílios americanos e europeus, quando os
exilados desembarcavam como rios no imenso estuário do grande
Rio da Prata – a cidade de Buenos Aires.
Corriam os anos de 1939. A guerra de Espanha enterrava
seus mortos. A guerra europeia ensanguentava meio mundo, e as
ditaduras sul-americanas endureciam seus passos mais ou menos
fascistas. Buenos Aires permanecia ainda como uma espécie de oásis, dentro daquele compasso de espera “neutralista” que presidia a
entrada em cena desse gordo e grotesco demagogo que se chamou
Domingo Peron.
Vivíamos intensamente aquele intermezzo pós-revolução
espanhola, entre a guerra europeia e a ascensão das ditaduras sul
-americanas. Em dado momento da História todos os que intentaram permanecer livres, iam caindo como moscas na fantástica
cidade de Buenos Aires. A imensa cidade-pampa aceitava tudo,
acolhia todos, assimilava tudo. E nós, vítimas mais ou menos sofridas daqueles fenômenos reacionários, fomos, pouco a pouco nos
conhecendo uns aos outros.
Espanhóis, franceses, paraguaios, brasileiros, bolivianos... Os
grupos foram se fortalecendo e se fazendo cada vez mais compactos às expensas da inesgotável generosidade da República Argentina. As ilhas democráticas, liberais, esquerdistas, revolucionárias
começavam a viver dos mecenatos das Victoria Ocampo, dos Oliveiro Girondo... e dos redutos defensores das ideias progressistas.
Aos poucos também os grupos de exilados foram se decantando. Dentro desse esquema enorme que unia Europa e América,
os regionalismos assomaram também suas qualificações e atributos. Eu por minha qualidade de brasileiro (forçoso é comentar que
eu era bastante minoritário, pois os meus compatriotas ou estavam
na cadeia ou haviam aderido ao Estado Novo), acerquei-me aos
galegos da Espanha, aos homens que falavam em idioma bastante
afim ao meu.
Dentro desse grupo galego eu me sentia em casa. A afeição
brotava espontânea como se se tratasse de irmão em língua e em
cultura. O nome de Castelão e de Valle-Inclan eram os símbolos
mais respeitados. Porém, forçoso é confessar que o eixo em redor
do qual girava todo o mundo galego, se chamava Luis Seoane. Um
pouco homem de rudeza quase camponesa, no fundo era ele o máximo exemplar do artista galego dessa nova renascença.

Seoane sabia tudo, fazia tudo, era o motor de tudo. Artista
completo no mais amplo sentido da palavra, desenhava, gravava,
escrevia, imprimia, pintava, poetizava! Desenvolvia uma atividade febril, diferenciada e continua, obrigando todos a o seguirem.
Conseguia canalizar as qualidades dos demais pela simples razão
de que ele próprio era capaz de realizar aquilo que exigia dos demais. Assim Lorenzo Varela (ah Varela!), Arturo Cuadrado, Rafael
Dieste, Isaac Diaz Pardo, Manoel Colmeiro, Guilhermo de Torre,
Luis Baudizzone, Paulo Rossi, Enrique Amorin, Viau, galegos ou
não, argentinos, uruguaios, dezenas de personagens das letras e
das artes consentiam em participar no esforço titânico que Seoane
desenvolvia.
No fundo, todos nós sentíamos obrigados a aceitar a “galicidade” dessa Torre de Hércules da qual eu, como subdesenvolvido
sul-americano muitas vezes duvidei da existência considerando-a
simples confabulação seoanista... Que importa!
A Galícia, sob a inspiração de Seoane, estava presente em
tudo. Exposições de pintura, de desenho, de escultura. Edições de
álbuns, de livros. Impressões de livros, de revistas, de jornais. Conferências, lançamento de novos valores, consagração dos antigos e
dostradicionais, tudo servia para a ação e, por que não dizer?,para
a sobrevivência dos exilados em busca do pão nosso de cada dia na
imensa cidade cosmopolita e universal – Buenos Aires.
Orgulho-me de ter participado desse esforço febril, dessa
época inquieta e irrepetível. Orgulho-me de haver vendido a uma
milionária brasileira os primeiros desenhos coloridos de Seoane
(Os cavaleiros da Tavola Redonda), pois até então ele se dera a conhecer como desenhista e gravador. Orgulho-me de haver posado para ele como ilustração de pequenos livros de minha autoria,
editados por ele. Orgulho-me de haver vivido aqueles tempos de
orfandade pátria – minha e dele, junto a esse grupo liderado por
quem ao ter passaporte argentino foi o maior galego dos galegos
que conheci.
Uma vida bem cheia a de Seoane, bem repleta de satisfações,
pois tudo o que fez até morrer o fez com gosto de vida, de prazer e
de galicidade imorredoura.
Madri, 27 de abril de 1979.
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COM GILBERTO FREYRE EM LONDRES9
O velhinho ainda desce bem uma escada! – Era a voz de Gilberto Freyre abrindo os braços e me engolfando num abraço. E
acompanhados de Madalena – sua mulher – entramos alegremente
no hall do Cadogan Hotel, em Sloane Street, e durante algum tempo conversamos e conversamos.
Pelo telefone eu tinha marcado esta entrevista, e durante o
trajeto de Green Street até o Cadogan, iam me soando na memória
as palavras do mestre: “venha tomar uns uísques e recordar”, ditas
naquele sotaque musical do nordeste.
A não ser uma visita rápida, numa noite de novembro de
1955, que fiz a Gilberto Freyre em Apipucos, há muito que não o
via. Agora o tinha ali presente, calmo, pois em Recife no dia em
que lá estivera com Anti e Lia, ele recebia os amigos e em seu solar havia muitos convivas. Ele partia no dia seguinte para Oxford
e Cambridge, de lá para a Escócia, onde iria fazer uma série de
conferências a convite do British Council, e que retornaria a 17 de
junho a Londres aonde passaria uma semana; daí para Paris, Espanha, Holanda, Alemanha, etc., foi me informando.
Como velhos amigos nossa conversa descambou para as reminiscências de outros tempos. Lembramo-nos da noite escura
(e plena de estrelas) de 1935, em que Di Cavalcanti me hospedou
numa casa do Outeiro da Gloria na qual ele morava com Gastão
Gruls, e onde passei dois ou três dias foragido. Pedaços de recordações da sua visita “lua de mel” em Buenos Aires, lá pelo ano de
1942; sua chegada ao City Hotel, e Garay, o velho Benjamin de Garay (tradutor de “Os Sertões” e “Casa Grande & Senzala”), metido num terno escuro, velho, mas bem escovado, com um ramo de
rosas na mão para Madalena. Detalhes e detalhes... Falamos dos
amigos. Uns desaparecidos, mortos; outros, desaparecidos porém
vivos, mas seguindo caminhos tão diferentes... E a conversa se prolongou entre risadas quando a lembrança era feliz e uma pequena
pausa, um suspenso, quando ela era amarga.
Do hall do Cadogan passamos para o interior dum “bus” duplex e os meus olhos iam descansando sobre os verdes do “Green Park”. Gilberto – um dos homens que melhor sabem escutar
– ia identificando lugares familiares no trajeto. Notava com alegria
9

Artigo publicado no Diário de Notícias, na coluna “Assuntos Londrinos”. Rio
de Janeiro, 05 de julho de 1956.
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quase infantil, que fisicamente a cidade mudara pouco, muito pouco, como a cara de certas pessoas que ao envelhecerem, as rugas
não apagam os traços iniciais marcantes da fisionomia.
Saltamos em “Piccadilly Circus” à hora do jantar e rumamos
para um restaurante português de Denman Street, o Estoril. Pasmem, brasileiros! – era dia de feijoada. Ficamos indecisos. Feijoada à noite? Nos interrogamos acovardados. Mas Gilberto depois
de percorrer com o olhar os desenhos das toalhas e das cerâmicas
com motivos populares, era já outro homem, como se aquela portuguesa magra que nos veio servir envergando seu autêntico traje
minhoto lhe devolvesse a mocidade e com ela a coragem de comer.
- Pois, pois vamos à feijoada! E fomos.
Enquanto a portuguesa preparava a mesa, ele não se furtou
de ir lendo em voz alta, fingindo que era para nós, mas bem sei
que ele falava para seus próprios ouvidos, os típicos pratos portugueses: “estofado à minhota”, “iscas à moda do Porto”, “bolinhos de
bacalhau”, “arroz de leite”, etc.
A Igreja de São Paulo badalava sonoramente 11 horas quando deixamos o restaurante e rumamos para o hotel. Não havia
“fogg” nem no céu londrino, nem em nossa cabeças.

CARTA A RUBEM BRAGA10
Rubem amigo e amigo,
Por piores noticias que você venha me dando numa correspondência que me vem cheirando muito a nostalgia da idade, não
consigo ficar triste. Que me importa a politica má, que me importa a
crise, que me importa a miséria crescente do povo brasileiro! Estou
tão acostumado a tudo isto; desde que me entendo por gente que
escuto lamúrias e sei que “continuamos à beira de um abismo”. O que
me importa, isto sim, forrado como estou do mais boçal egoísmo, é
que tenho um amigo! Isto, nos tempos que correm, nestes tempos
em que o povo tem fome e que os governos desgovernam, é mais
importante do que nada. Tenho um amigo, amigo que explora meu
nome, que faz de mim um personagem popular, um tipo “cancioneiro”, um homem que vai acabar nos ABC das Feiras de Santa Ana, um
homem que acabará crescendo aos olhos do público (por força do
10

Texto transcrito de documento original consultado no Fundo Newton Freitas
do IEB, referência NF(3) 1-18.
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teu talento e de tua falta de assunto) como um cartaz de Kolinos ou
de Coca Cola. Lá vem o Zico e lá volta o Zico! E tome Zico e outra
vez, Zico! Zico, Zico... Estou exausto e durmo feliz e durmo cansado
de minha própria glória. Vejo o futuro com olhar seguro e sereno:
até o Espírito Santo terá o seu grande homem. Até Vitória terá seu
personagem, seu herói anônimo! Se tudo ruir e tudo vier abaixo restará sempre ao povo dizer: se Zico estivesse no poder isto não aconteceria! E quando esta popularidade ganhar extra-territorialidade,
outros poderão comentar no início e no fim das Conferências dos
grandes: não resolvem nada porque não chamam o Zico!?
Muito bem, Braga velho e velho Braga. Mas você conseguiu
derrubar minha egolatria e meu narcisismo. Conseguiu colocar uma
pedra em meu sono e esquentar o gelo do meu uísque. Conseguiu
extinguir a minha fome e tornar amargo o meu café da manhã. Sabe
como? Escrevendo que atacam o Alvim de Paris... Atacam em que
você não diz. Mas basta a notícia para que o resto de sua carta desapareça e eu fique pensando: o mundo é muito mais chato do que
dizem; o mundo está tão torto e errado que não é possível mesmo a
gente viver feliz. Imagine você se o milagre das multiplicações, dos
copiadores morais e administrativos tivessem permitido outros Alvins por outros Escritórios no estrangeiro! Imagine você quantos
estudantes teriam comida quente em Roma, em Londres, em Madri,
em Buenos Aires e no Paraguai! Imagine você quanta moça bonita
podia continuar estudando piano sabendo que o café com leite e o
pão com manteiga não lhe faltariam jamais. Pense você no bem que
artistas e poetas, escritores e pintores (e infelizmente para nós, políticos também) receberiam, o ângulo que Alvim descortina em Paris
é pequeno para sua gentileza e para sua bondade. E olhe, em vez
de aumentá-lo querem diminuí-lo! Não é isto mesmo que você me
conta em sua crônica-cartinha sentimental?
Para dizer a você de minha amargura relembro aqui que
cheguei neste instante da Bienal Internacional de Poesia que se
realizou em Zoute com a presença de vinte e oito países (menos
o Brasil, é claro). Pois saiba você que lá estava um poeta [Murilo
Mendes] por obra e graça do Alvim! Havia feito o milagre generoso
de lhe facilitar os meios enquanto estes não lhe chegassem às mãos
pelos caminhos que a burocracia inventou para matar os Poetas. Lá
estava e conversamos horas em frente ao mar sobre o Alvim, seu
trabalho, seu esforço e aqui, cabe apesar de tudo uma palavra fora
de moda, sua aristocracia. Exatamente isto: sua aristocracia.
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Agora, Braga velho, me escreva outras cartas que não me matem o sono. Continue fazendo de mim este personagem heroico e
simbólico, um Lampeão, um Munchausen, mas não dê jamais notícias deste tipo. Veja se vasculhando pelos bares e cafés, corredores
de ministérios, ruas e praias do Brasil, descobre o milagre do bom
senso administrativo que é dar perpetuidade ao poder do Alvim no
Escritório de Paris! É o que desejam todos que por lá têm passado
e é o que desejo o mais poderoso de todos.
Bruxelas – 1953
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CARTA DE MÁRIO DE ANDRADE
A NEWTON FREITAS
Lhe mando meu retrato que mais gosto, mas exijo troca.
Gosto mais porque marca no meu rosto os caminhos do sofrimento, você repare, cara vincada, não de rugas ainda, mas de caminhos, de ruas, praças, como uma cidade. Às vezes, quando espio
esse retrato, eu me perdoo e até me vem um vago assomo de chorar. De dó. Porque ele denuncia todo o sofrimento dum homem
feliz. Porque de fato desde muito cedo eu atingi a transcendência
da felicidade, mas me lembro, desde 1922, a raiva desesperada em
que fiquei com a besteira de Graça Aranha, em A estética da vida,
confundindo a dor, o sofrimento com a infelicidade. Ao passo que
é desse ano mesmo aquele meu verso dizendo que “A própria dor é
uma felicidade”. Mas sucedeu o castigo. Essa transubstanciação dos
sentimentos foi tão bem conseguida em mim que por muitos anos,
perto de quinze anos, vivi num delírio eufórico de felicidades e de
felicidade. As lutas, os insultos, os erros, as dificuldades, as derrotas (a cada derrota, eu dizia alegre: “Um a zero, vamos principiar
outro jogo!”), eram pra mim motivos de tanta, não alegria, mas
dinâmica de ser a superação até física, que me esqueci que sofria.
Até que tiraram essa fotografia. E fiquei horrorizado de tudo o que
eu sofri. Sem saber.
Mário de Andrade
16 de abril de 1944
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NEWTON FREITAS (1909-1996)
Ó quantas vezes tenho lamentado a falta de boas biografias
de capixabas que se distinguiram, não só na vida política e econômica, como nas letras e nas artes. Nada parecido com um Sacramento Black, para o Rio de Janeiro. Que fazer? Somos pobres
e desleixados com nossa memoria. Houve esforços de Amâncio
Pereira, do Almanaque da Casa Verde, do historiador Elmo Elton,
mas, repito, muito ainda há que fazer.
Quem sabe quem foi o grande Newton Freitas? Pouca gente.
Para começo de conversa, ele era o famoso Zico de dezenas
de crônicas de Rubem Braga. Era o Newton, no exterior, que o “sabiá da crônica” dirigia suas notícias de nossa boa terra.
Quando o entrevistei, em 1955, para O Diário, Newton Freitas
esbanjou sua notória habilidade como “causeur”. Contou-me passagens de sua vida como esquerdista na era de Vargas, e depois como
servidor contratado do Itamaraty. Iniciou, no Serviço de Imprensa,
um banco de dados. Fez a pasta de um único brasileiro, mas tão bem
a fez que, continuada por seus colegas, muitos anos depois os embaixadores sempre falavam “no fichário que o Newton fez...”
Exilado no Cone Sul, pela ditadura de Vargas, muito lutou
pela divulgação de nossa literatura. Em espanhol publicou “Alôs
afro-brasileños”, “Ensayos americanos”, “Garibaldi na América”,
“Literatura del Brasil” em colaboração com sua esposa, a grande
escritora Lídia Besouchet, “Jaburuna” (livro que merece ser traduzido), Don Casmurro de Machado de Assis (versão para o espanhol). Foi também tradutor para a Civilização Brasileira e Nova
Fronteira.
Ingressando no serviço civil do Ministério das Relações Exteriores, foi adido cultural na Bélgica e na Inglaterra. No Governo
Jânio Quadros foi diretor da Agência Nacional. A seguir, foi adido
cultural no México e Argélia e adido de imprensa na França e Espanha.
Em sua passagem última por Vitória, Newton Freitas nos
contou que sofrera operação nos pulmões, em Madri. Quando o
médico lhe mostrou pedaço do órgão enegrecido por muitos anos
de fumo, Newton tirou um pacote de cigarros que estava escondido, no leito, e deu-o de presente ao operador. Se voltou a fumar,
não sei.
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Telefona-me o Antônio Carlos Vianna Braga, da Livraria Dom
Quixote, e dá-me notícia do falecimento do Newton Freitas, no último dia 11 de agosto, no Rio de Janeiro. Fornece-me também interessantes notas autobiográficas dele que serão publicadas na Revista de
nosso Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.
Em nome de nosso comum amigo Rubem Braga, com afetuosa despedida, deixo meu Adeus Zico.
E, fica o registro, para que, quando for feito o Dicionário
Biográfico dos Capixabas, não falte a informação sobre o grande
vitoriense que foi Newton Freitas!
A Gazeta. Vitória, 17 de setembro de 1996.
Renato Pacheco
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