


Revolução Caraíba

Um conto de Rafael Assis

Chovia pesado naquele dia, o último de carnaval, e escondidos sob as marquises do

edifício Archangêlo Maletta umas dezenas de jovens bebiam e cantavam

— Theo! Oi Theo!

O rapaz descia a Rua da Bahia apressado, sem se dar conta que o chamavam.

— Cara, ele já vai embora?

— Acho que ele nem ouviu a gente.

— Que nada, ele nos deixou sozinhos quando começou a garoar na praça. 

— Ele tem agido estranho.

— Muito.

A verdade é que Theo não era exatamente amigo de muitos que compunham o

grupo de rapazes fantasiados e de peitos nus que falava sobre ele. Conhecia sim dois

deles, colegas do tempo de faculdade recém-findo. Fora convencido a sair de casa e

aproveitar um pouco a festa de carnaval. Havia julgado bobagem e um derperdício de

tempo, frente ao seu objetivo maior: Compreender a cultura popular brasileira.

Mas há uma outra palavra, esta profética que nos faz ignorar tudo aqui que poderia

ser dita antes dela. Essa palavra de esperança, virulenta e irrefreável à língua tem movido

de forma inconsequente a todos que dela tentam se apossar.  Foi  assim nos idos de

março, uns quatro anos antes, quando Théo Viveiros de Andrade, sentado numa roda de

amigos da faculdade teve em si o ímpeto instituído. Faria ele um bestiário, uma obra que

ainda faltava para si e seus amigos, todos escritores incipientes de uma subcultura que

ainda viria a explodir. Tudo ainda estava começando. 

Théo  era  um  humaninsta  e  um  progressista,  disposto  a  tudo  pelo  avanço  da

intelectualidade palpérrima que via imerso naquilo que ele chamava de subcultura. Nada

suburbano como nos países desenvolvidos, como ele dizia.  No país do futebol  quase

nada se salvava. Bem, ele pensava. Fazia um certo tempo que estava envolto a um novo

tipo de literatura, dissidente dos meios de esquerda universitários e construída por ex-

membros das maiores fileiras socialistas do meio acadêmico. Esta nova classe intelectual,

que de forma ressentida chamava de ressentidos todos aqueles que apregoavam uma

nova ótica sobre os estudos de literatura, chamada de Estudos Culturais.Se alinhava a

pensadores do exterior, tradicionalistas e se opunha aos reformadores. Mas não se se



permitia que o chamassem de conservador, nem pensava no assunto.

— Apenas acho meu amigo, que dar uma chance a vozes fora do cânone é um

caminho ainda inexplorado. — Dizia um professor a ele numa resposta engraçadinha.

Theo destestava isso.

Debruçado sobre a escrivaninha em um paupérrimo apartamento, com duas pilhas

de livros empilhados no chão ao lado. A figura do corpo magro, mas forte de Theo se

projeta em oposição à luz da lâmpada incandescente. Vez por outra,  num movimento

mais brusco do corpo ele se incomoda com a própria sombra. O pensamento irriquieto,

como  se  houvesse  com  ele  alguma  presença  a  observá-lo  não  encontrava  eco  na

realidade. Mas a mente não é realidade. Diante de um enorme fichário de mesa, gasto e

com um cheiro ferroso, ele hora sacava e hora devolvia uma ficha. Diante de dicionários

de  folclore,  pesquisas  e  teses,  o  mundo  da  cultura  popular  e  bárbara  do  Brasil  se

desnudava. 

— Falta à nossa literatura um bestiário! — Disse ele, já tomada por umas doses a

mais de vinho barato.

— Falta? Por quê? — Perguntou Vinícius. Rapaz bonito, mas comum. Nascido no

Rio de Janeiro, mas que tinha vindo estudar em BH pelas lindas mulheres mineiras.

— Porque falta. Falta organização... temos grandes escritóres no Brasil, mas não

temos uma grande literatura. Não temos uma base, somos espalhados... — Deu mais um

gole na sua taça improvisada em um copo mais ou menos bonito do fundo do armário. —

A Idade Média fez pelo mitos da Europa alguma coisa que a gente nunca teve aqui. 

— Theo, bebe e vai transar cara.

Dia após dia depois da graduação, o bestiário era tudo que importava para ele. Por

isso estava naquele apartamento paupérrimo. Seu pai, dono de uma grande fazenda em

Goiás e com ligações com o governador, enviava todos os meses uma quantia generosa

que era prontamente transformada em livros adquiridos nos principais sebos da capital.

Dizia  ele  que  estava  num  novo  negócio,  trabalhando  com  uma  nova  agẽncia  de

propagando que prometia  mudar a maneira de  fazer  anúncios  na capital  mineira.  Na

cabeça de Theo ele não mentia, seu trabalho iria mudar toda a forma de pensar e agir do

brasileiro, ele tinha certeza.

Se dizia um entusiasta das festas de todos os matizes de religiosidade, e tentava se

aproximar de qualquer um que pudesse expressar um novo objeto de estudo. Espirítas

ele conhecia e eram reservados.  Os pentecostais  ele  desprezava,  menos Lúcia,  com



tivera um romance que deu errado. Na Umbanda e no Candomblé ele mergulhava de

cabeça, mas em livros caros que eram raros. Não tinha lá muita coragem de pisar em um

terreiro.  Das  tradições  indígenas  ele  sabia  tudo,  tudo  que  sobre  ela  haviam  escrito

Cascudo, os naturalistas e os antropólogos. Tinha lido tanto que era já uma autoridade e

provaria isso com seu bestiário.

Os dias passavam e os amigos viam menos o Theo pelos bares da cidade. Quando

o viam, faziam questão de passar adiante que ele estava mais magro, mais pálido. Nada

disso importava, desde que ele concluísse o bestiário.

— Theo, acho que você não está indo por um caminho razoável.  Estudar essas

histórias  e  essas  tradições,  só  para  fazer  com  que  elas  caibam  no  seu  projeto  de

intelectualidade...  Sua pesquisa pode até ter,  ao final,  uma boa bibliografia,  mas está

enviesada. Chega a ser desrespeitoso. — Quem dizia isso era o tal professor, que a essa

altura ele odiava.

Sua pesquisa não foi aceita no mestrado. Não importava, ligaria para o pai quando

tivesse  terminado.  Havia  agora  muitas  universidades  pagas  que  teriam  o  prazer  de

publicar alguém com o nome que ele tinha. Theo, nessa altura ainda se considerava um

progresssita, mas já sabia que as universidades públicas estavam cheias de parasitas. A,

ele sabia.

Duas semanas depois, Theo resolveu sair para tomar um pouco de sol. Os boatos

dos amigos haviam passeado pelas rodas e chegado por meios tortos aos ouvidos dele.

Olhou-se no espelho. Parecia um verme branco. Queria tomar uma ducha mas a água

estava  fria,  e  a  água  fria  batendo  na  sua  pele  o  incomodava,  o  deixava  agitado  e

incomodado. Se secou rápido e vestiu a primeira roupa à mão, jogada sobre uma cadeira

do cômodo principal do apartamento. Desceu o elevador antigo e barulhento, pois nele

tinha menos chances de encontrar os vizinhos, estes há semanas impressionados com o

novo que tinha sido instalado. 

Não caminhou muito, o sol incomodou seus olhos, e refigiou-se no sebo da esquina.

— Boa tarde Carlos, chegou aquela edição que te pedi?

— Não, ainda não.

O atendente era o filho do dono, de longe não tinha a mesma cultura do pai e isso

muito incomodava a Teo. O que incomodava o guri, por outro lado, era o cheiro de bolor e

ocre  que  vinha  do  cliente.  Theo  pagava  bem,  mas  era  desagradável.  Vendo  que  o

desgosto entre eles era mútuo, Theo foi se meter entre as estantes de folclore e cultura



popular,  levemente  desorganizadas  pelos  não-clientes  que  passeiam  pelo  centro  e

adentram nos sebos enquanto esperam que o relógio lher dite um compromisso mais

importante. Theo conhecia aquela estante por completo, então o novo livro lhe chamou

muita atenção. 

“A revolução Caraíba – Uma análise sobre o branco salvador na cultura brasileira”

Theo pensou em quanta bobagem era aquilo escrito em tão poucas palavras. Era,

ainda, um progressista, mas já decidira que não apoiaria essas tolices identitárias que

mais segregam do que reúnem. Disso ele sabia. Mesmo assim abriu o livro e, mesmo que

tivesse um grande apreço por aquele lugar e pelo valor de qualquer livro ali presente, foin

tomado de tal espanto que deixou que o volume despencasse de suas mãos. O coração

palpitava e ele sentia o pulso em várias partes do corpo, desde a testa até as pontas dos

dedos.

— Ei,  Theo.  Tudo bem aí?  — Perguntou  o  herdeiro  da  pocilga,  mas Theo não

respondeu.

Levou certo tempo para que se recuperasse do choque, pegasse o tal livro e fosse

até o balcão se desculpando e pagando o que fosse necessário por ele. A razão não

poderia ser outra senão a enigmática constatação de que este livro com um título tão

distante do conteúdo se tratava na verdade de um bestiário.

Aqui é claro o leitor se pergunta, como Theo se perguntou se essa coisa teria algum

sentido. Seria um livro encadernado errado? Ou talvez alguma brincadeira de um amigo,

mancomunado com seu Carlos para pregar em Theo alguma peça. Não, não era. Em

especial  por  que  o  tal  livro  não  se  tratava  de  um bestiário  qualquer,  mas  o  próprio

bestiário que Theo estava confeccionando. No momento do choque ele não percebera,

pois também abrira o livro numa página aleatória e encontrara um texto que ele ainda não

havia escrito.  Mas vendo as páginas iniciais,  estava claro que o volume,  palavra por

palavra, era identíco àquele que Theo construia em seu apartamento.

— Você não está bem Theo. — Era júlia ao telefone. — Há quanto tempo não sai de

casa?

— Eu fui ao sebo.

— Eu falei com o filho do seu Carlos, ele me disse que isso foi há semanas. Também

conversei com o Gilberto,  ele me disse que você está pagando ao Adilson para levar

comida para você direto no apartamento. — as pausas na fala demonstravam o esfroço

em manter a  paciência.  — Não importa o que você está fazendo,  precisa sair  desse



apartamento.

— Não preciso. Não.

O apartamento cheirava a comida estragada e fechado no calor atípico da estação

parecia uma toca de bicho. Theo alegrava-se no fato de estar distante o suficiente da sua

família para que não tivesse seus habitos tolhidos pela autoridade paterna, mas agora

Júlia  tentaria  entrar  em  contato  com  a  fazenda.  “Você  precisa  de  uma  intervenção

enérgica!”, ela disse. Era por essa intromissão nos seus assuntos e pensamentos que a

relação dos dois não havia ido para frente. Júlia estava consumida pela lavagem cerebral

que a intelectualidade decadente havia feito nela, isso Theo sabia. Não, para ele tudo que

importava  era  o  bestiário.  Ninguém o entendia  ao  longo destes  anos.  Ele  sabia  que

mudaria tudo, finalmente elevando a nação através da cultura e colocando o país nos

eixos da história. Seria ele, através do seu trabalho meticuloso e sofisticado que daria

condições  aos  pobres  e  miseráveis  e  áqueles  ainda  presos  num  ciclo  de  sub-

intelectualidade  a  darem  seus  passos  rumo  à  civilização.  Faria  o  que  nenhum  dos

grandes autores de língua portuguesa fizera antes, desbravando o caminho e para isso,

despia-se da sua pele de escritor. Era agora algo mais,  um visionário.  Todos os dias,

diante do espelho, sentia sua pele descamar. Estava entrando nos territórios do fantástico

graças ao volume sobrenatural que havia para ele sido enviado.

Percebera  isso  alguns  dias  depois  de  o  ter  adquirido,  quando  páginas  extras

começaram a surgir sem que ele as escrevesse. Quanto mais pesquisava a respeito do

universo etno-cultural do país, mais páginas aparecia escritas. Primeiro, apenas algumas

páginas pela manhã  do nada. Depois, com cada vez mais esforço, começaram a surgir

volumes inteiros. Por fora todos os livros eram igual, a mesma encadernação em couro,

aos moldes medievais com o nome do autor gasto a ponto de ser ilegível e o patético

nome “Revolução Caraíba” e seu subtítulo idiota. Era o que Theo sabia. 

Lúcia ligou outras vezes, na última vez que o jovem a atendeu ela reclamou que

soubera que Adilson levava mais do que comida para o apartamento e que se preocupava

com o ex-namorado e seus vícios. Theo não atendeu mais, ao passo que também parou

de se olhar no espelho. Nada especial,  apenas parara de usar o banheiro. A privada,

entupida há dias, já não tinha jeito. Fazia agora suas necessidade num canto da área, ao

lado da máquina de lavar. Não querendo se ausentar do trabalho, comia pouco para que

pouco precisasse se ocupar das necessidades do corpo. Só o bestiário importava, e ele

alimentava sua alma. Um dia,  trabalhou à exaustão,  findando todo o seu estoque de

leituras  e  pesquisas  ao  longo  de  quase  três  dias  sem  dormir.  Mesmo  que  não  se

importasse com o corpo, ele mesmo tratou de desligar a si mesmo, e Theo dormiu não se



sabe por quanto tempo.

— Theo, você está ai? Theo?

— Que cheiro horrível!

O rapaz despertou ouvindo a voz de seus pais do outro lado da porta, seguida de

batidas vigorosas. Encolheu-se como uma fera em meio ao lico no chão, fazendo um

monte  com  os  papéis  sujos  diante  do  rosto,  como  se  eles  pudessem  abafar  sua

respiração.  Notou  que  era  ela  tão  fraca que essa  preocupação  mundana  já  não era

necessária.

— Chega, vamos buscar um chaveiro.

“Malditos!”,  pensou Theo  sobre  os  próprios  pais.  O bestiário,  iriam impedí-lo  de

conlcuir o bestiário. Ouviu os passos se afastarem e um choro abafado se afastando.Nao

ergueu-se, apenas arqueando o tronco, como um animal. Sentia uma presença a mais no

apartamento. Não apenas aquele vazio sentir-se obervado, mas um perfume e um calor

diferente. Ouvindo passos atrás de si, não tomou-se de espanto, em vez disso se moveu

em direção à parede, onde estavam empilhados os vários volumes do bestiário.

—  Não  tema.  Não  vim  para  tomar  isto.  —  Era  um  homem  alto  e  corpulento,

escondido pelas sombras da cortina.

— Quem... quem é... — A voz de Theo saiu sibilante.

— Sou  aquele  que  tudo observa e  que  escreve  a  própria  história.  Sou o  autor

absoluto e aquele que lhe enviou este volume. Sou aquele que guia sua mão invisível e o

escreve para você.

— Seu nome. Quero seu nome! — Gritou Theo.

— Você saberia meu nome se devesse saber. Mas tudo o que acontece é apenas o

que precisa acontecer.

— Você... quer roubar meu bestiário

— Jamais, não me importo com suas ambições. Mas estou certo que vê-lo fazer

esta obra me encheu de satisfação. Vim aqui apenas para a consumação, tanto do livro

quanto a do seu realizador. Você está quase pronto e quando estiver, o volume também.

Theo sabia que ainda não havia terminado seu projeto.  Restava uma página em

branco, mesmo com todo o seu trabalho concluído. EM seu íntimo, esperava por uma

intervenção  mágica  e  viu  naquele  homem  nas  sombras  e  sem  rosto  a  resposta.  O

homem, andando como um espectro, foi até a porta do benheiro e atravessou como uma

visão. Theo sabia que era um convite, um convite que ele já tinha aceito. Ergue-se sobre

as pernas antes tão trémulas e foi andando até a porta. Girou a maçaneta com a mão

pegajosa e foi inundado pela luz do sol a pino. O pequeno basculante do banheiro era



agora como um farol na casa escura. A luz machucou os olhos do rapaz que se deteve

até  se  acostumar com ela.  Estava sozinho no banheiro,  pois  os  ratos  que ali  vibiam

fugiram em disparada pela porta assim que ele a abriu. Olhou para o espelho e não se

encontrou nele. Via uma massa tranlúcida e escranquiçada, com vazios ocos entre os

órgãos  visíveis.  Assustou-se  e  caiu  apara  trás,  protegido  de  novo  pela  escuridão  do

quarto. 

— Consulte agora a última página do bestiário. — Disse o homem nas sombras,

sentado sobre o banco encardido. Theo obedeceu.

Ao pegar o último dos volumes, ainda sobre a mesa e coberto de poeira pelo tempo,

Theo sentiu um arranhar sob a capa. Sentia em sua pele fina o leve roçar de uma caneta

tinteiro sobre a última página, escondida sob o couro. Ficou ali, parado e maravilhado por

alguns segundos. Antes que abrisse, ouviu a voz do homem falando bem próximo do seu

pescoço.

— O que achou do título?

Theo,  ou  aquilo  que  um dia  fora  Theo  sabia  ao  que  ele  se  referia.  Em vários

fragmentos do “Manifesto Antropófago” podem ser encontradas referências à “revolução

Caraíba”,  “Brasil  Caraíba”,  “O  instinto  Caraíba”,  “a  caraíba”.O  vocábulo  de  origem

indígena designa tanto uma das antigas comunidades que aqui viviam e com quem os

primeiros portugueses tomaram contato à época do Descobrimento do país. Podia ser e a

isso se referiam os modernistas, tentando evocar sua origem brasileira. Porém, Aquilo que

fora Theo sabia, caraíba, mais tarde foi  a forma como foram chamados os espanhóis

pelos povos indígenas. Imersa no universo religioso, simbolizando os feiticeiros e profetas

da floresta. Muitos pesquisadores argumentavam que o termo tupinambá geral para os

europeus parece ter sido mesmo karaiba” e “no Alto Xingu, karaiba é o termo usado para

os brancos por todas as tribos. Quando os europeus chegaram, era tido que vinham do

mundo espiritual, eram filhos do fantástico.

— Vale te dizer que os europeus, chamados de karaibas, acabaram trazendo para

os povos que aqui  viviam o  exato  oposto  do que os  karaiba  prometiam.  —A voz se

aproximava do corpo translúcido, o atravessando e caminhando por onde antes haviam

veias e artérias.  — No lugar de errância,  trouxeram um lar compulsório; em lugar de

longa vida e abundância, doenças e trabalho escravo — A voz então começou a sair pela

boca daquele que um dia havia sido Theo — em lugar de vitórias sobre os inimigos,

proibição da guerra e através dela, o massacre de apenas um lado.

Essa era a revolução Caraíba que Theo e tantos outros antes dele tinham como seu

legado. Ouviu o remexer de ferramentas na porta, sentiu pelo cheiro e o calor que eram



três pessoas. Seus pais e o cheveiro, com certeza. Abriu o livro no mesmo instante que

abriram a porta. Através dela, as três pessoas que entraram sentiram o cheiro de morte e

podridão, não encontraram ninguém no apartamento.. Sobre a escrivaninha, o bestiário

aberto em sua última página onde estava descrita e ilustrada uma criatura. Seu nome era

verme branco.



Se vocẽ gosta desse trabalho, tanto aqui quanto nas outras mídias, considere apoiar o

projeto através do PIX: assis.umdetudo@gmail.com


