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Biografia de Jacinta Passos:
Canção da liberdade

Nada eu tenho neste mundo,

sozinha!

Eu só tenho a vida minha.

(Canção da liberdade)
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Mulher, feminista, comunista, separada do marido, empobrecida, louca.

Muitos foram os estigmas que Jacinta Passos enfrentou. Sua trajetória de vida

absolutamente singular, bem como sua fidelidade às ideias e valores que elegeu,

levaram-na a chocar-se diuturnamente contra tudo e todos, na contramão do tem-

po. Seus embates foram duríssimos. Não fugiu a nenhum. Ao contrário, parece

que os buscou. Pagou um preço pessoal muito alto pelas escolhas que fez. Jamais

se apresentou como vítima. Caneta e lança na mão, escudo de ferro no peito, foi

como guerreira que se apresentou, lutando até o último dia de vida contra mui-

tos, inclusive contra uma parte de si mesma. Venceu, foi derrotada e recomeçou

várias vezes, sem nunca ter perdido de todo a ternura, como aconselhava Che

Guevara – o Che da Revolução Cubana que ela tanto admirou –, pois foi poeta

até morrer.

Nesta para mim emocionante reconstrução da trajetória de vida de minha

mãe (com quem não fui criada), reuni tudo o que consegui sobre a existência

dela, até agora muito pouco conhecida, apesar do trabalho pioneiro de Dalila

Machado.1 A experiência como historiadora ajudou-me bastante.

Utilizei documentos manuscritos e impressos, livros, jornais, correspondên-

cias, imagens e objetos localizados em arquivos públicos e particulares, bibliote-

cas públicas e privadas, igrejas, cartórios, hospitais e escolas, todos identificados

parcialmente (apenas para fins de identificação), em notas, e ao final do texto de

forma completa. Entrevistei pessoas que se relacionaram de alguma forma com

Jacinta – familiares, amigos, empregados, companheiros de militância, alunos,

intelectuais...–, gente que naturalmente compartilhou comigo diferentes perspec-

tivas e sentimentos, por vezes conflitantes entre si, sobre ela; confrontei essas

versões, sempre que possível explicitando-lhes as divergências, não as omitin-

do.2 Recolhi também depoimentos escritos a respeito de Jacinta, inclusive os meus,

o que me colocou na inusitada posição de narradora e personagem deste texto,

historiadora e fonte ao mesmo tempo, experiência curiosa e, para mim, fascinante.

1 Machado, Dalila. A história esquecida de Jacinta Passos. As referências bibliográficas completas
estão ao final deste texto.

2 Para uma discussão sobre procedimentos de história oral, cf., entre outros: Ferreira, Marieta de
Moraes e Janaína Amado. Usos e Abusos da História Oral.
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Finalmente, registrei informações sobre minha mãe recolhidas ao longo do

tempo, em geral nas numerosas conversas sobre ela com tias, tios, primas, fami-

liares dela – com quem não perdi o contato –, assim como com outras pessoas

que foram próximas a ela, como meu pai, meus tios paternos, ou Mazi e Regina,

empregadas durante décadas na casa dos Passos. Apesar do caráter pouco orto-

doxo da coleta destas últimas informações (são lembranças minhas de conversas

heterogêneas mantidas em situações também heterogêneas, sem objetivo de re-

gistro, ao longo do tempo), decidi incorporar várias delas ao texto, por duas

razões: porque acrescentam dados relevantes, impossíveis de serem obtidos em

outras fontes, ajudando assim a compor o complexo quebra-cabeças chamado

Jacinta Passos; e porque, caso não fossem transcritas aqui, se perderiam para

sempre. A fim de diferenciá-las dos outros tipos de dados coletados, denominei-

as “registros”, e assim são referidas nas notas.

Recheei meu texto com numerosas notas, para que o leitor, especialmente se

pesquisador interessado em aprofundar-se no assunto, saiba exatamente de onde

tirei cada informação, podendo inclusive avaliar-lhe veracidade e importância. O

leitor interessado em conhecer apenas a existência de Jacinta Passos poderá con-

centrar-se exclusivamente no texto, que se sustenta sozinho.

Apesar do esforço de pesquisa, esta biografia resulta fragmentada e lacunar,

como fragmentada e lacunar foi a existência de Jacinta, militante durante décadas

de um partido político clandestino, interna durante anos em sanatórios, como

esquizofrênica. Este texto representa um ponto de partida, podendo e devendo

ser contestado, reafirmado, complementado, enriquecido.

Busquei fidelidade à biografada – colei-me a ela, às suas experiências, à sua

trajetória, às opções que teve a cada fase da vida, às decisões que tomou, às que

tomaram por ela, aos sentimentos e ideias que expressou. Sempre que possível,

acrescentei informações históricas, para que Jacinta pudesse ser compreendida

dentro da época em que viveu (e que, afinal, a conformou), época que já vai

longe e foi bastante diferente da nossa.

Tentei evitar duas armadilhas, óbvias numa existência como a dela, e num

relato como o meu, filial: procurei fugir tanto do maniqueísmo quanto do anacro-

nismo histórico. E evitei transformar Jacinta em ícone, o que decerto a projetaria,

mas lhe roubaria toda a humanidade.

Tenho consciência de que meu texto representa um ponto de vista, uma

determinada perspectiva sobre a existência de Jacinta Passos. Espero que, a par-

tir das informações aqui reunidas, novos pontos de vista surjam.
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A vida vale por si

Que vontade de cantar:

A vida vale por si

(Canção da liberdade)

Sapo-cururu: infância
Jacintha Velloso Passos nasceu na fazenda Campo Limpo, município de Cruz

das Almas, Recôncavo da Bahia, em 30 de novembro de 1914. Pertencia a família

tradicional do lugar. Seu bisavô paterno, Manoel Caetano de Oliveira Passos,

conhecido como “o velho”, português de aspecto sisudo, no século XIX fora um

dos fundadores do arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Cruz das Almas,

próximo a São Félix e a Cachoeira, conseguindo obter terras na área.

O avô paterno de Jacinta,3 Themístocles da Rocha Passos, depois de firmar-

se na política local, tornou-se figura proeminente na Bahia, durante a monarquia

e o início da república. Proprietário de fazendas, consolidou-se como chefe polí-

tico e interlocutor da sua região (Cruz das Almas e outras localidades do Recôncavo)

junto aos governos baiano e nacional. Elegeu-se duas vezes para o Senado da

Província da Bahia (a partir de 1889, Estado da Bahia), recebeu o título de

comendador e foi membro da prestigiosa Ordem de Cristo.

As trajetórias de Themístocles da Rocha Passos e de Cruz das Almas se mes-

claram. À medida que o arraial crescia, com base na cultura do fumo de excelente

qualidade e na fabricação de charutos, consolidavam-se a base eleitoral, a rique-

za e o prestígio do comendador Themístocles – hoje, nome da principal praça da

cidade. O político, por sua vez, garantia benefícios para seu reduto eleitoral.

Cruz das Almas tornou-se rapidamente vila (1889) e cidade (1896), sede de muni-

cípio do mesmo nome. Grandes fábricas de charutos, como a Daneman e a

3 A grafia do prenome de Jacinta adotada neste texto – Jacinta, sem “h”– é a mesma adotada por ela
em sua vida civil (inclusive em seu registro de casamento), e também como autora. Estranhamente,
todas as pesquisas feitas na região do Recôncavo, com o intuito de localizar o registro de nascimen-
to de Jacinta Passos, foram infrutíferas; outros documentos dela grafam seu nome como no início
deste texto (o prenome com “th”, e o sobrenome “Velloso”, com dois “l”), exatamente a mesma
grafia do nome de sua avó paterna, que foi sua madrinha, e em cuja homenagem foi nomeada.
Jacinta recebeu os sobrenomes dessa avó, não possuindo, ao contrário de suas irmãs, o sobrenome
“Elói” também grafado “Eloy”, da parte de sua mãe.
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Suerdieck, vieram juntar-se às fábricas caseiras ali existentes. As primeiras gera-

ções dos Passos, inclusive a de Jacinta, foram fortemente influenciadas pelos

laços com Cruz das Almas, berço da sua gente, da sua projeção política, proventos,

mentalidade e sensibilidade.4

O pai de Jacinta, Manoel Caetano da Rocha Passos, filho mais velho do

comendador Themístocles, nasceu em 1884, portanto ainda durante o império e a

vigência da escravidão; tinha o apelido familiar de “Ioiô” (também grafado “Yoyô”),

corruptela de “senhor”, “sinhô”. Passou a infância entre Cruz das Almas e a fazen-

da Campo Limpo. Esta era uma propriedade familiar, dedicada à pecuária, onde

seu pai fizera construir, em 1865, no alto da mais alta colina, uma bela casa-

grande, com fachada de seis janelões.5 Após estudar as primeiras letras, Manoel

Caetano foi enviado para o seminário, mas ali permaneceu apenas dois anos,

segundo a tradição familiar por falta de vocação religiosa. Dedicou-se a outra

atividade de prestígio entre as famílias brasileiras de elite: a política, exercida

profissionalmente por seu pai, com a qual convivia desde criança. Aos vinte e

seis anos de idade, em 1910, durante a República Velha, Manoel Caetano foi

eleito pela primeira vez deputado estadual. Não chegou, entretanto, a exercer

esse mandato, devido a fortes disputas entre correntes políticas do Estado, que

desalojaram temporariamente sua família do poder.

Nesse mesmo ano de 1910, Manoel Caetano casou-se com uma moça quatro

anos mais jovem, Berila Eloy, de apelido familiar Bebé, nascida e crescida na

região, também descendente de família antiga do local. Um irmão de Manoel

Caetano, Alberto, desposaria uma irmã de Berila, Júlia, selando o hábito de casa-

mentos endogâmicos nas famílias brasileiras isoladas em suas regiões e, no caso

das mais abastadas, interessadas em conservar o patrimônio dentro do círculo

familiar. Manoel Caetano era um homem alto, bonito, de traços finos e porte

altivo; tinha o temperamento metódico, severo, reservado e persistente. Berila

era uma jovem de estatura baixa e temperamento afável, que o tempo, aliado às

responsabilidades familiares, tornariam também enérgica, e autoritária no âmbi-

to doméstico.6

4 Há duas versões para o nome “Cruz das Almas”: a mais provável apontando a existência de um
cruzeiro, localizado na antiga estrada de tropas para São Félix, em torno do qual o povo local
costumava reunir-se, para procissões e novenas. Esse costume de reunir-se em torno de um cruzeiro
era antigo no Brasil, daí a profusão, no país, de povoações, vilas, cidades, bairros e praias que até hoje
mantêm o nome “Cruz das Almas”. Na segunda versão, o nome seria homenagem a uma cidade
portuguesa; entre os primeiros povoadores brancos da região, havia realmente vários portugueses.

5 A casa ainda existe, em bom estado. A data da construção aparece no umbral da porta de entrada.
6 Sobre a história da família Passos, cf. bibliografia sobre Cruz das Almas, documentos oficiais, depo-

imentos de familiares e as minhas próprias recordações e anotações. Manoel Caetano da Rocha
Passos, pai de Jacinta, nasceu em 23/10/1884 e morreu em 1º/11/1958; Berila Eloy (às vezes, este
sobrenome é grafado “Elóy” ou “Elói”) Passos, mãe de Jacinta, nasceu em 23/3/1888 e morreu a 6/
3/1966; Berila e a irmã Júlia eram filhas do primeiro casamento do pai. Depois de viúvo, este se
casou novamente e teve outros filhos, que se davam bem com as irmãs mais velhas.
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Ainda em 1910 morreu o senador Themístocles. Seu filho mais velho, Manoel

Caetano, herdou a fazenda Campo Limpo, onde nascera e para onde se mudara

com a mulher há poucos meses, logo após o casamento. Ali os dois viveram

durante dezesseis anos. No Campo Limpo nasceram os três primeiros filhos de

Ioiô e Bebé, três meninas, Maria José (Zete), Dulce e Jacinta – que recebeu o

mesmo nome da avó paterna, Jacintha Velloso Passos, ganhando o apelido fami-

liar de Jaci. É possível que o nascimento de Jacinta tenha causado decepção aos

pais, pois foi a terceira filha do sexo feminino, numa sociedade patriarcal em que

um casal costumava aguardar com ansiedade o nascimento do “herdeiro homem”,

como se dizia.

*   *   *

Quando Jacinta nasceu, portanto, sua família morava na fazenda Campo

Limpo,7 situada a seis quilômetros do pequeno núcleo urbano de Cruz das Almas

e, no sentido oposto, a cerca de 43 quilômetros das cidades de São Félix, à mar-

gem do rio Paraguaçu, e de Cachoeira, na outra margem do mesmo rio. Os traje-

tos da fazenda até os núcleos urbanos eram percorridas a cavalo, charrete ou

carro de boi, pela antiga Estrada Real, caminho aberto no período colonial para

servir à movimentação dos tropeiros, e que ainda existe. De Cachoeira podia-se

alcançar Salvador por transporte fluvial e marítimo, a partir do século XIX em

barcos movidos a vapor.

Embora toda essa área do Recôncavo fosse de povoação antiga, e Cachoei-

ra, sua maior cidade, tivesse se tornado um centro importante durante o século

XVIII, à época do nascimento de Jacinta as populações e os núcleos urbanos da

região, principalmente de Cruz das Almas, eram bastante modestos. A pacatez da

vida ali, baseada em costumes e moral tradicionais – diligentemente conservados

pela Igreja e pelos afetuosos e vigilantes laços familiares –, só era rompida duran-

te as espetaculares disputas políticas. Nessas ocasiões, graças às eleições a bico

de pena da República Velha e à truculência, os mesmos grupos revezavam-se no

poder, garantindo para si o mando do lugar.

Jacinta viveu na fazenda Campo Limpo até os dez anos de idade. Mesmo

após seu pai vender a propriedade ao irmão Alberto, e mudar-se de lá, durante

vários anos ela e família passaram no Campo Limpo os períodos de férias escola-

res, que tinham então a duração anual total de quatro meses, além de fazerem

frequentes visitas ao lugar, para temporadas mais curtas. A fazenda situa-se sobre

suaves colinas, cortadas pelo rio Capivari. De sua bela sede cercada de árvores

frondosas, construída ainda na época do senador Themístocles, os Passos podi-

am descortinar a paisagem, o gado que se espalhava pelos pastos e as casas dos

7 A fazenda Campo Limpo ainda existe, pertencendo a membros da família Passos. Seu tamanho e
configuração, porém, são diferentes dos da fazenda original.
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trabalhadores, domésticos e agrícolas, alguns deles ex-escravos, um ou outro,

mais velho, nascido talvez em África.

Locus da primeira infância – que, tudo leva a crer, foi feliz –, das brincadeiras

e descobertas iniciais do mundo, essa fazenda teve significado importante na

afetividade e na poesia de Jacinta. A ela a poeta dedicou vários versos, além de

um poema inteiro, “Campo Limpo”, escrito em 1939, cujo final resume seu senti-

mento em relação ao lugar:

Como a árvore que dá sombra e flor e fruto

 esconde as raízes na terra de onde veio,

estão mergulhadas no teu solo

as raízes mais profundas do meu ser.

A vida no Campo Limpo forneceu também a Jacinta duas temáticas funda-

mentais em sua poesia, a da infância e a do povo. O mundo infantil, relicário

íntimo cujas memórias cheias de significados repercutiriam vida afora, pode ser

considerado uma espécie de princípio organizador da obra de Jacinta Passos.8

São muitas as referências diretas dela à sua infância, como estes versos de “Can-

tiga de Ninar”, que relacionam uma velha canção de influência africana – prova-

velmente ouvida pela primeira vez no Campo Limpo – ao apelido do pai de Jacinta,

Ioiô:

Su su su

neném mandu,

quem dorme na lagoa

é sapo-cururu!

su su su, cadê papai Ioiô?

Em “Canção da partida”, o longo e belo poema que dá título a seu segundo

livro, publicado em 1945, Jacinta reuniu, em versos lúdicos evocativos da cultura

popular, inovadores para a época, várias lembranças da sua infância – persona-

gens, histórias, lugares, lendas, animais fantásticos, sensações, medos, cheiros...

–, algumas diretamente relacionadas à fazenda Campo Limpo:

Campo Limpo, lobisomem,

menina de calundu,

medo de cobra e trovão,

escuridão!

8 Cf., neste volume “A Infância como ponto de partida”, de Fernando Paixão.
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Já a temática do povo e sua redenção – da população brasileira humilde que

precisava ter sua condição socioeconômica e educacional rapidamente melhora-

da – marcou profundamente tanto a poesia quanto a vida de Jacinta. A menina

Jaci começou a conhecer a cultura de seu povo ainda no Campo Limpo, na convi-

vência diária bastante próxima com os trabalhadores da fazenda, apesar da dis-

tância social entre eles.9 Dessa intimidade com as manifestações populares,

principalmente negras, aprofundada durante os períodos em que morou em ou-

tras localidades baianas – não fosse a Bahia um dos berços da cultura popular

brasileira –, Jacinta extrairia o sumo da sua poesia, da sua ideologia e da sua

atividade política.

Várias de suas poesias fazem referência às pessoas humildes com quem con-

viveu. Em “Canção da partida”, aparecem moradores da fazenda e arredores, de

Cruz das Almas, São Félix, Cachoeira e Salvador: Benedito, o negro com cem

anos de idade, cem anos de escravidão, Vitalina, aquela que manoca o fumo para

fabricar o charuto, Bernadete, preta que nem tição, o vaqueiro Zé do Carmo, o

barqueiro Pé de Anjo, Manuel, Minervina, Estelita, Conceição, Regina, Tomásia...10

Gente de carne e osso que Jacinta conheceu e, nos versos, foi congregando numa

viagem mágica rumo a uma terra bonita, onde seriam respeitados e felizes. Gente

como o velho Camilo, morador do Campo Limpo, a quem a poeta dirige uma

pergunta aparentemente cândida, no entanto capaz de desvendar toda uma teia

de relações sociais:

Camilo, você é pobre

e nunca foi senador,

mas por que é igualzinho

ao retrato de vovô?

Em 1924, quando Jacinta tinha 10 anos de idade, sua família – pais, duas

irmãs mais velhas (Zete e Dulce) e dois irmãos mais novos (Manoel Caetano Filho

e Lourdes), além da prima Bernadete, chamada em família “Detinha” – se transfe-

riu para a cidade próxima de São Félix, à beira do rio Paraguaçu. São Félix era

uma povoação antiga, fundada ainda no período colonial. Seus habitantes mais

9 Era comum no Nordeste o convívio próximo entre as famílias de proprietários e empregados rurais
(a começar pela presença das amas de leite junto aos filhos dos senhores), principalmente entre as
crianças. O romance a melhor expressar esse tipo de convivência talvez seja Menino de Engenho,
do paraibano José Lins do Rego. A região do Recôncavo baiano, originalmente habitada por índios,
desde o século XVI também por brancos e negros, apresenta até hoje uma cultura popular riquíssima,
com forte expressão afro-brasileira.

10 Tomásia de Queiróz, a Mazi, começou a trabalhar na residência de Berila e Manoel Caetano Passos
aos onze anos de idade, lá permanecendo até morrer, com mais de oitenta anos de idade. Regina
Menezes Figueiredo, que prestou depoimento para esta biografia, trabalhou durante décadas para
os Passos, inclusive diretamente com Jacinta, depois que ela se casou. As outras pessoas citadas
também conviveram com Jacinta.
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abastados moravam em casas construídas junto ao Paraguaçu e perto da ponte D.

Pedro II, que liga a cidade a Cachoeira, na outra margem do rio. A família de

Jacinta residia em sobrado às margens do rio, porém longe da ponte: possuía

tradição e prestígio, mas não integrava o segmento mais rico da cidade. A econo-

mia de São Félix baseava-se na indústria de charutos, na agropecuária e no co-

mércio, sendo os produtos transportados até Salvador em navios a vapor.

A mudança da família Passos para São Félix tentava criar condições para que

o pai de Jacinta retomasse a carreira política. Embora sem exercer cargo político

há quatorze anos, desde que fora impedido de cumprir seu primeiro mandato de

deputado estadual, Manoel Caetano jamais abandonara a atividade política, pra-

ticando-a nos bastidores, em reuniões com grupos locais. Dessa forma, tentava

conservar a herança política deixada por seu pai e por seu avô.

Desde 1921, em conseqüência de uma reviravolta política em Cruz das Al-

mas, da qual fora provavelmente um dos artífices, o pai de Jacinta voltara a vis-

lumbrar a possibilidade de candidatar-se a cargo político. Para isso, necessitava

ampliar sua base e rede de relacionamentos, angariando eleitores e costurando

alianças não apenas em Cruz das Almas, mas também em São Félix e em Cachoei-

ra, centros econômicos e políticos da região. Como expressão da mudança dos

ventos políticos, Manoel Caetano, ao se transferir para São Félix, foi empossado

como fiscal de consumo do Ministério do Trabalho. Exerceria esse cargo até apo-

sentar-se, trinta anos depois, já na década de 1950.

Em São Félix, Jacinta, seus irmãos e primos estudaram as primeiras letras.

Ela demonstrou, desde essa época, curiosidade intelectual e gosto por apren-

der. Dedicou-se às brincadeiras comuns às garotas da época – picula, amareli-

nha, roda – e fez a primeira comunhão. Sua família era muito católica, e Jacinta,

descrita pelos contemporâneos como menina séria, calada, introspectiva e ex-

tremamente responsável, cumpria à risca todos os deveres de boa filha e boa

cristã. À época, esses deveres incluíam, para as crianças, o aprendizado do

catecismo e uma convivência próxima com as atividades da Igreja – missas,

quermesses, novenas, orações domésticas diárias, tanto solitárias como em fa-

mília –, o universo católico povoando, formando e conformando corações, men-

tes, imaginações.

Serei rica ou serei pobre? Adolescência
Em 1926, quando Jacinta tinha doze anos de idade, a família Passos mudou-

se novamente, dessa vez para a cidade de Salvador. Manoel Caetano vendera a

fazenda Campo Limpo a seu irmão Alberto e, com os recursos provenientes dessa

venda, mandou construir espaçoso sobrado no bairro de Nazaré, à rua Frei
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Henrique, nº 29, uma ladeira que liga o final da Baixa dos Sapateiros ao Jardim

de Nazaré.11 O sobrado – que ainda existe, modificado –, onde Jacinta viveu

adolescência e juventude, além de alguns anos na maturidade, era espaçoso,

porém não luxuoso. Nazaré à época tornara-se um bairro de classe média ascen-

dente, habitado sobretudo por profissionais liberais.

A mudança da família para Salvador atendeu a dois motivos principais: im-

pulsionar a carreira política de Manoel Caetano, colocando-a em novo patamar, e

encaminhar a educação e futura vida profissional dos filhos. A venda da fazenda

indica que Manoel Caetano considerava a transferência definitiva, ou, ao menos,

não pretendia voltar a residir tão cedo no interior. Aos 42 anos de idade, ele dera

um importante passo na vida e apostava na nova fase. A mudança provavelmente

integrava uma estratégia de ampliação do capital político da família, planejada

com os parentes e correligionários ainda em São Felix: a transferência de um

Passos para a capital, para junto do poder estadual, se bem-sucedida garantiria à

família um formidável reforço no número e importância das alianças políticas. De

fato, em 1927, ano seguinte ao da mudança para Salvador, Manoel Caetano

candidatou-se a deputado estadual, sendo eleito.12

A eleição a deputado conferiu prestígio e poder a Manoel Caetano, no âmbi-

to familiar e na capital do Estado, mas não garantiu a estabilidade econômica

dele e de sua família, ao longo do tempo. Numa época em que os deputados não

ganhavam muito; a política não era uma atividade necessariamente lucrativa; e a

probidade representava um valor, em diversos círculos políticos (Manoel Caeta-

no foi sempre referido, entre correligionários e adversários, como político hones-

to), não era fácil, para um deputado de família numerosa como a dele, sem outros

bens que a casa onde morava, acumular patrimônio capaz de assegurar a

tranquilidade econômica da mulher e dos filhos, ao longo da vida.

Mas um político ou aspirante a político da época devia fazer face a uma série

de despesas, ligadas à “apresentação social”, ao modo como devia se mostrar à

sociedade. Manoel Caetano era um modelo de elegância, com seus ternos de

linho bem talhados, colete, relógio de ouro, sapatos ou botas bem engraxados,

chapéu, tudo da melhor qualidade. Jacinta, sua mãe e irmãs, especialmente de-

pois de se mudarem para Salvador, mostravam-se muito elegantes, sempre bem

trajadas. Era preciso ainda receber bem e frequentar ambientes selecionados.

Tudo isso gerava despesas altas.

11 A rua Frei Henrique era também conhecida como “Ladeira do Hospital”, por abrigar – em frente ao
sobrado dos Passos – um grande hospital. Um verso de Jacinta, citado à frente, faz referência à rua
como “Ladeira do Hospital”.

12 A família Passos teve também outros políticos, entre eles vereadores e prefeitos de Cruz das Almas,
deputados estaduais e federais. Como outras famílias políticas brasileiras, os Passos tiveram repre-
sentantes em diversos partidos, sobretudo quando se tratava de representações fora do município.
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Na turbulenta política nacional, nenhum político, por mais prestigioso, sen-

tia-se seguro em seu cargo ou mandato por muito tempo. A conturbada carreira

política de Manoel Caetano, com sucessivas perdas de mandato, foi exemplo

disso. Nas fases em que seu partido não estava no poder, ele vivia do salário de

fiscal do imposto de consumo do Ministério do Trabalho, capaz de garantir-lhe

situação econômica muito mais confortável do que a da grande maioria da popu-

lação, porém insuficiente para permitir acumulação de patrimônio. Ao morrer, na

década de 1950, Manoel Caetano possuía apenas o sobrado de Nazaré, o mesmo

de três décadas antes, construído com o dinheiro proveniente da venda da fazen-

da Campo Limpo.

A preocupação com a estabilidade financeira da família foi responsável pela

decisão de Berila e Manoel Caetano de encaminhar as quatro filhas para a Escola

Normal. Tentavam assim garantir-lhes profissão socialmente valorizada – uma

das únicas consideradas apropriadas para moças do meio social das jovens Pas-

sos –, e, ao mesmo tempo, assegurar-lhes a sobrevivência econômica, se isso

fosse necessário, no futuro.13

Jacinta percebeu o contraste, o desequilíbrio entre a aparência e a essência

de sua vida familiar. Devido à posição social da família e à carreira política do

seu chefe, os Passos deviam ostentar comportamentos e costumes nem sempre

fáceis de custear. Era grande a diferença entre o que se mostrava e o que se vivia,

esse jogo de espelhos tão comum à história brasileira. Jacinta tratou do assunto

em “Canção da partida”:

Serei rica ou serei pobre?

Tomásia de Queiroz,

minha criada!

me diga o que somos nós.

O meu pai é deputado

democrata liberal

– viva a eleição!

terça-feira vou ao baile

no Palácio Aclamação.

— Andar na rua sem chapéu

ficará bem para nós?

13 Maria José, a Zete, filha mais velha do casal, que permaneceu solteira, aposentou-se como biblio-
tecária da Biblioteca Pública da Bahia; Dulce, casada ainda jovem com um médico, mudou-se para
São Paulo, não exercendo a profissão; Maria de Lourdes, a mais jovem, também casada com um
médico, mãe de sete filhas, aposentou-se como professora estadual na Bahia; Jacinta também
trabalhou como professora.
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— Não fica!

Minha irmã vai se casar

com um doutor.

Sou rica!

— Vamos vender Campo Limpo

para pagar nossa casa

na Ladeira do Hospital.

As meninas logo vão

entrar na Escola Normal,

é mais seguro,

professora é meio de vida,

ninguém sabe do futuro.

Minha mãe, minha mãezinha,

 todo dia na cozinha,

faz doce para vender:

— Augusto Braço Cotó,

vá entregar no Triunfo

e cobre!

Não diga nada a ninguém,

meu bem.

Sou pobre!

*   *   *

Jacinta, Zete, Dulce e Detinha, aprovadas no exame de admissão, ingressa-

ram na Escola Normal em 1927. As “quatro Passos”, como se tornaram conheci-

das, graduaram-se em 1932, quando Jacinta acabara de completar 18 anos de

idade. A antiga, prestigiosa e gratuita Escola Normal da Bahia, fundada em 1836,

situava-se no distrito da Sé, no bairro do Caquende, sendo frequentada sobretu-

do por meninas e moças de classe média e classe média alta.14 Seus seis anos de

duração correspondiam aos do antigo Ginásio, acrescidos da formação específica

para professora, mas não davam direito a ingressar diretamente na universidade.

14 As “quatro Passos” estudavam no turno matutino; como uniforme, saia cáqui e blusa branca, com
gravata vermelha. A Escola Normal da Bahia, fundada em 1836, teve funcionamento intermitente
no século XIX, para firmar-se no início do século XX. Situava-se na Av. Joana Angélica junto ao
“Corredor do Caquende”, entre o bairro de Nazaré e o centro da cidade. Após a transferência de
Escola Normal para o bairro do Barbalho, o antigo prédio foi sucessivamente ocupado pela Facul-
dade de Filosofia e Letras e pelo Ministério Público. Hoje, com funções muito ampliadas, a antiga
Escola Normal (que continua situada no bairro do Barbalho) denomina-se “Instituto Central de
Educação Isaías Alves”. Cf. entrevista com Maria Bernadete (Detinha) Passos de Almeida, Salvador,
março 2004; documentos do acervo do Instituto Central de Educação Isaías Alves; e informações do
arquivo pessoal de Maria Guimarães Sampaio.
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Era uma escola considerada de boa qualidade, cujos docentes, bem preparados,

transmitiam aos alunos tanto os conteúdos específicos das disciplinas como valo-

res como respeito a Deus, à família e à pátria, conforme não deixa dúvida a

primeira estrofe do hino da escola que Jacinta frequentou:

Nesta Escola, Sagrada Oficina,

Que Áureos Frutos Sem Conta Produz,

Aprendemos, à Luz Peregrina,

Às Carícias do Olhar de Jesus,

A Formar Corações Tão Perfeitos

Que Um Instante, Um Momento Sequer

Não se Furtem de Dar, Satisfeitos,

O Que a Pátria, Exigindo, Quiser!

Enquanto isso, as normalistas da Bahia e do Brasil incendiavam a imagina-

ção, nem sempre casta, dos rapazes do Brasil:

Vestida de azul e branco

Trazendo um sorriso franco

No rostinho encantador

Minha linda normalista

Rapidamente conquista

Meu coração sem amor...15

Estudiosa, aplicada, inteligente, Jacinta destacou-se nos estudos, formando-

se com láurea na Escola Normal. Gostava, sobretudo, de matemática – foi escolhi-

da a melhor aluna de matemática da escola, pelo diretor, Sólon Guimarães –, e,

quando se graduou, passou a ensinar essa matéria. As colegas sempre pediam

ajuda a ela, ela sempre sabia as matérias, ensinava a gente na época dos exames,

contou sua prima e colega Detinha. Nessa época, começou a firmar-se entre fami-

liares e amigos a imagem de Jacinta como muito inteligente e culta, imagem que

se consolidou, com o passar dos anos e das atividades desenvolvidas por ela:

Todos falavam de sua inteligência, de seu preparo, comentou Ana Maria, prima

em segundo grau que frequentava semanalmente a casa dos Passos, em Nazaré.

De nós todos, ela era de longe a mais inteligente, a mais preparada. Tinha muito

boa memória e era muito estudiosa e curiosa. Era muito exigente consigo mesma e

15 “A Normalista”, de Benedito Lacerda e David Nasser, foi grande sucesso na voz de Nelson Gonçal-
ves. Também na literatura a figura dessa estudante se fez presente, desde pelo menos 1863, data de
publicação do romance A Normalista, de Adolfo Caminha. São conhecidos também os textos de
Nelson Rodrigues e Dalton Trevisan sobre as estudantes que acendiam a fantasia masculina.
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com os outros, recordou-se diversas vezes a irmã Zete.16 Ainda estudante, Jacinta

começou a dar aulas particulares, para crianças e jovens.

À época, Jacinta já escrevia poemas, embora não gostasse de mostrá-los,

nem mesmo às irmãs.17 Era reservada, não tinha muitas amigas, porém algumas,

como Suzana Imbassay, eram vistas constantemente a seu lado. Calada e quieta,

Jacinta, contudo, acompanhava as atividades sociais e religiosas da família. Há

notícias, confusas, sobre desavenças familiares entre ela e os pais: adolescente,

teria sofrido castigos, principalmente o de ficar reclusa no próprio quarto, mas

não são claros os motivos nem o teor dessas desavenças.18

Uma foto de Jacinta em família, datada provavelmente do período em que

começou a cursar a Escola Normal, mostra-a ladeada pelas irmãs mais velhas, já

bonita, morena, o cabelo preto partido ao meio e preso atrás, olhar e postura

acanhados, de menina-moça da época. Outra foto, de alguns anos mais tarde

(1932, ano da sua formatura), apresentam-na sozinha, vestindo o uniforme de

gala da Escola Normal – o “EN” em forma de broche preso à blusa branca, os

detalhes sobre a grande gola pontuda –, exibindo expressão serena, quase sor-

ridente; em destaque, seus grandes olhos negros, que parecem fitar o interlocutor,

entre risonha e preocupada. Jacinta já demonstrava uma das características mais

marcantes de seu temperamento, que a acompanharia durante toda a vida: a

dedicação integral a tudo o que escolhia fazer. Minha irmã Jaci nunca fez nada

pela metade. Ela sempre foi inteira, completa, total. Foi assim com a religião,

com a política, com o casamento, com todas as atividades que desenvolveu, con-

tou Zete.19

*   *   *

Jacinta, à época, era extremamente católica. A família Passos inteira o era,

tendo seus valores e comportamentos fundados na religião, numa fase em que o

catolicismo exercia imensa influência sobre a sociedade brasileira, o padre repre-

sentava a autoridade central, e as atividades sociais eram reguladas pelo calen-

dário da Igreja. A Igreja Católica de então era bem mais ortodoxa do que a de

hoje: condenava as outras religiões, defendia códigos morais rígidos e, em geral,

acompanhava politicamente os governos, condenando dissidentes. A partir da

revolução russa de 1917, tornou-se um dos grandes bastiões mundiais na oposi-

ção e luta contra o socialismo e o comunismo.

16 Depoimento de Ana Maria Rios Baptista, Salvador, agosto de 2004. A evocação de Zete, a irmã mais
velha de Jacinta, me foi transmitida pessoalmente mais de uma vez.

17 Não se conservaram poemas dessa fase. Registros de Manuel Caetano Filho e de Maria José Passos.
18 Depoimento telefônico de Ana Maria Rios Baptista, outubro 2004. Registro de Dulce Passos. Regis-

tro de Tomásia de Queiroz.
19 Registro de Zete Passos; carta de Zete Passos a Janaína Amado, 13 de junho de 1986.
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Ao que tudo indica, à medida que sua adolescência prosseguia, Jacinta liga-

va-se cada vez mais à religião. Como em tudo o que fazia, não admitia meias

ações, relutâncias, hesitações. Por inclinação natural, ou para diminuir a solidão

de moça retraída, entregou-se aos sentimentos religiosos e às atividades ligadas

à igreja. Jaci era muito carola, relembrou sua irmã, Dulce. De todas nós, era a

mais carola, a que queria fazer tudo mais direitinho na igreja. Tinha que ser a que

mais rezava, a que mais pagava penitência, a que ensinava melhor o catecismo.

Quem diria que ela mudaria tanto, depois?,20 continuou. Nessa época, Jacinta

tornou-se Filha de Maria. O marianismo, a partir de então, foi um dos fortes

traços da sua fé, como se lê nos versos finais de seu poema “Maria”, escrito aos

vinte anos de idade:

Prisão, torturas, sede, fundas dores,

desprezo, ingratidões, açoite, horrores,

tudo sofreu por nós, pobres mortais.

Ainda entrega no instante da agonia,

imaculado, o vulto de Maria,

o bem maior que todos os demais.21

Jacinta dava aulas de catecismo para crianças, tanto na paróquia de Nazaré,

em Salvador, quanto na Fazenda Campo Limpo, onde passava as férias escolares.

Ela era uma professora nata, relembrou sua prima Detinha. Gostava de ensinar,

sabia ensinar, tinha aquele dom. Mas era exigentíssima com os alunos. No Cam-

po Limpo, Jacinta também deu aulas de alfabetização para os filhos dos emprega-

dos da fazenda, que não frequentavam escolas. Ela tinha muito essa preocupação

social, essa preocupação com os necessitados, os menos favorecidos. Tinha isso

desde pequena. Montou uma espécie de escolinha lá na fazenda. Dava aula nas

férias, lembrou-se Detinha, muitos anos depois.22

Atingir o inatingível: juventude

Assim que se formou, Jacinta Passos assumiu integralmente as atividades de

professora. Ampliou o número de alunos particulares e o de noites semanais em

que lecionava para mulheres pobres, em geral empregadas domésticas, na Escola

Paroquial de Nazaré, próxima à sua residência.

20 Registro de Dulce Passos Santos.
21 O poema integra Momentos de Poesia, e está reproduzido nesta edição.
22 Entrevista com Maria Bernadete (Detinha) Passos de Almeida, Salvador, março de 2004. Outros

depoimentos e registros corroboram tanto a aptidão de Jacinta para o magistério quanto sua preo-
cupação com os pobres.
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Logo foi também contratada como professora de matemática da prestigiosa

Escola Normal onde estudara.23 Era considerada muito segura do conteúdo que

ensinava, dedicada e responsável, atenta às estudantes, mas, também, exigente.

Uma ex-aluna relembrou:

[Jacinta] me impressionou e marcou pela postura: era uma professora jovem,

mas segura de si, que se dirigia a todos os alunos, mas sem intimidades. Era

delicada com todos, mas, ao mesmo tempo, sabia guardar distância. [...] Os

trajes que usava eram sem decotes, blusas ou vestidos mais fechados, de

manga, com o penteado preso atrás, como se usava na época. [...] Eu a

achava elegante, no seu passo firme, miúdo, seu andar compassado. Sua

voz era clara, em tom natural, todo mundo a ouvia sem que precisasse gri-

tar. Dava bastante atenção aos alunos, mas também conseguia muita disci-

plina em sala, só pela sua postura e jeito de ser. Era atenciosa com a gente,

mas não permitia intimidades. Alguns professores ficavam conversando com

os alunos após as aulas, mas ela, não: retirava-se da sala assim que a aula

acabava. Não havia bagunça em suas aulas. [...] Eu a admirava, e tinha-a

por modelo.24

Outra ex-aluna tinha uma visão mais crítica da professora:

Jacinta era nessa época uma moça muito bonita, alta, mas muito fechada,

não dava conversa para ninguém, não. Era meio reservada, calada, não

dava confiança para ninguém se aproximar dela. Bom, também a Jacinta

já era poetisa e tal, uma pessoa conhecida, e a gente não era nada. [...] Ela

era muito religiosa, usava um crucifixo no pescoço. Eu, que sou prima do

Edson Carneiro e naquela época já tinha uma certa simpatia pela esquer-

da, achava Jacinta religiosa demais.25

Jacinta gostava de dar aulas. Uma foto da época, reproduzida neste volume,

a mostra jovem, bonita, bem vestida, sorridente, em frente à Escola Normal. Sua

vocação era a de professora, seus familiares repetiram diversas vezes.

23 Apesar de o atual Instituto Central de Educação Isaías Alves – que incorporou a antiga Escola
Normal da Bahia – possuir um arquivo, não foi possível localizar ali qualquer dado sobre a ex-aluna
e ex-professora Jacinta Passos, nem sobre suas irmãs e prima. Os dados aqui reunidos provêm de
entrevistas e registros.

24 Entrevista telefônica com Valdette Maria dos Santos, outubro de 2005. Valdette foi aluna de Jacinta
na Escola Normal durante dois anos, provavelmente em 1937 e 1938, quando ingressou na Escola,
ainda menina.

25 Entrevista telefônica com Ediria Carneiro Amazonas, janeiro de 2004. Ediria, que mais tarde ingres-
saria no PCB, onde permaneceu por décadas, é viúva do destacado líder comunista João Amazonas.
Foi aluna de Jacinta “antes dos anos 40”. Édison Carneiro (1912-1972), citado no depoimento,
contemporâneo de Jacinta, foi escritor e autor de livros importantes, sobretudo a respeito de temas
afro-brasileiros; militou no PCB.
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No final da adolescência e durante a primeira juventude, Jacinta entregou-se

a uma vivência espiritual intensa, a uma relação profunda e direta com Deus, em

busca de experiências místicas capazes de responder às suas interrogações an-

gustiadas sobre a natureza da experiência religiosa e os males do mundo. Pratica-

va a religião católica com uma entrega total: Todas nós éramos religiosas, mas Jaci

fazia tudo com muita intensidade; ela era a mais religiosa de todas, a que levava

a religião mais a sério, disse sua irmã Lourdes. Às vezes a gente dava uma ‘mata-

da’ nas obrigações religiosas, mas ela, nunca: cumpria tudo.26

Poemas de Jacinta da década de 30, publicados em seu primeiro livro, Mo-

mentos de poesia, oferecem uma ideia dos seus sentimentos religiosos.27 Destaca-

se nos versos a angústia existencial, íntima, ligada à frustração, à impotência por

não conseguir alcançar a essência do divino, por não atingir o inatingível, como

a própria Jacinta expressou no poema “O mar”, escrito aos 21 anos de idade:

Por que esta sede imensa de saber,

desvendar os segredos escondidos,

despir as coisas

de suas transitórias aparências,

penetrar no seu âmago,

ver a essência do ser?

Pobre desejo humano esbarra, mudo,

ante o mistério de tudo.

[...]

Ouço vozes estranhas... Vem do fundo

do mar ou de dentro de mim

esse surdo clamor?

São vozes de sofrimento, de amarguras,

vozes de todas as criaturas

que falam por minha voz.

Todas as criaturas que sofreram

esta ânsia indefinida

– angústia milenária como a vida –

de querer atingir o inatingível.

[...]

impotente... impotente...

26 Registros de Lourdes Passos Siqueira e de Dulce Passos Santos. Cf. também registros no mesmo
sentido de Zete Passos e Manoel Caetano Filho; entrevista com Maria Bernadete Passos Almeida,
maio de 2004. Cf. ainda entrevista com James Amado, Maceió, fevereiro 2004, que baseou essa
parte de seu depoimento em relatos da própria Jacinta.

27 Ensaios inseridos neste volume, como “Eu serei poesia”, de Gerana Damulakis, tratam do sentimen-
to religioso em Momentos de poesia.
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A angústia existencial de Jacinta, expressa em vários poemas de Momentos

de poesia, só encontraria um fim, ela intuía, quando conseguisse entregar-se to-

talmente ao Senhor, n’Ele dissolver sua alma (após a morte física?). A solução

para a angústia, Jacinta achava então, seria mística, como expressou em “Cântico

de exílio”, de 1937, poema emblemático dessa época:

Compreendi, Senhor, compreendi

a voz que sobe

do fundo misterioso do meu ser.

Esta angústia que vive dentro de mim,

Somente há de ter fim,

quando nada mais existir entre nós,

quando, num dia sem crepúsculo,

eu me abismar em ti,

no teu esplendor absoluto.

No entanto, a poeta se sente fraca, não consegue realizar essa união profun-

da que ela exigia com o sagrado, como revela no final do mesmo poema. Por isso

sua angústia existencial aumenta a cada dia.

Do conjunto dos poemas desse mesmo livro emerge ainda, em geral ex-

presso em termos místicos, um sentimento de profunda solidão (Há em torno de

mim muralhas glaciais. / Vivo encerrada dentro de mim mesma, poema “Soli-

dão”, escrito aos 22 anos de idade), que leva a poeta à sensação de estar aparta-

da, exilada do mundo (Dos meus lábios, irrompe como um grito / meu cântico de

exílio, em “Cântico de exílio”). Momentos de poesia, que se inicia como um livro

quase cândido de adolescente sentimental, vai aos poucos se transformando em

um grito de socorro de uma mulher que percebe os mistérios profundos da exis-

tência e da espiritualidade, porém se sente sozinha, imperfeita e impotente para

enfrentá-los e decifrá-los. Jacinta Passos quer nunca menos que o máximo, não o

alcança e sofre, pois tem o coração ardente e a mente perfeccionista:

Por que este desejar que não se cansa,

por que este destino errante do correr

sempre atrás dum bem que não se alcança?

Paralelamente a essa entrega mística – experiência sempre individual –, Jacinta

começou a reforçar também a prática do que poderíamos chamar de “religião

social”, isto é, devotar-se à catequese, ao ensino, à difusão dos princípios do

catolicismo, principalmente entre os mais pobres. Nesse período, intensificou as

aulas de catecismo para crianças, no Campo Limpo como na paróquia de Nazaré.
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28 A doutrina social da Igreja Católica contemporânea começou a ser oficialmente formulada em 1891,
com a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, continuando a ser aprimorada ao longo do
século XX, especialmente durante o papado de João XXIII. Representa uma atualização do pensa-
mento social católico, com vistas a fazer com que respondesse às imensas mudanças no mundo.
Provocou e provoca dissensões e polêmicas, internas e externas à Igreja. Uma de suas ramificações
levou à Teologia da Libertação, influente na América Latina no final do século XX, porém minoritária
na instituição.

29 Cf. registros de Zete, Lourdes e Dulce Passos. O livro de Dalila Machado, A história esquecida... ,
p. 16, refere-se à existência de um “auto sobre a cerimônia da missa” redigido por Jacinta e
encenado uma só vez no Mosteiro de São Bento, porque o “cardeal D. Álvaro Augusto, ao tomar
conhecimento do sucedido, proibiu sua encenação, com ameaças”. Não encontrei fontes que com-
provassem o último incidente, mas o registro aqui. O Missal Cotidiano de D. Beda Keckeisen teve
diversas edições; o monge escreveu e traduziu outros livros.

30 Os poemas “Missão do Poeta” e “Sacerdócio” foram publicados, respectivamente, em A Ordem, Ano
XX, Vol. XXIV, jan/jul 1940, p. 83-84, e Vol. XXIV, jul/dez 1940. O primeiro integrou o livro
Momentos de poesia, e o segundo não foi republicado pela autora, aparecendo nesta edição em
“Poemas esparsos”.

A partir dos dezoito anos de idade, começou a sentir-se atraída pela doutrina

social da Igreja Católica, que desde o final do século XIX procurava, no início timida-

mente, adaptar seu pensamento e prática à realidade mundial criada pela Revolução

Industrial, a um mundo que se transformava rapidamente. Para integrar essa nova

realidade, parte da Igreja desenvolvera noções como a de “bem comum”– os bens

comuns seriam os de responsabilidade de toda a sociedade –, a de “destinação uni-

versal dos bens”, isto é, de que os bens deveriam ser divididos com igualdade entre

os homens, e a da importância da solidariedade social.28 Jacinta leu filosofia cristã,

inspirando-se em pensadores católicos contemporâneos, talvez em Jacques Maritain.

Ela ligou-se também ao Mosteiro de São Bento, onde encontrou uma rica

biblioteca, além de monges dedicados ao estudo e ao ensino da doutrina social

católica. Durante suas diversas visitas ao mosteiro – passava muitas tardes lá, as

visitas eram do agrado da família – relacionou-se, sobretudo, com D. Beda

Keckeisen, monge alemão que, à época, se dedicava à tradução do latim para o

português do Missal cotidiano. Jacinta auxiliou D. Beda em etapas pontuais des-

se trabalho, por exemplo versificando um pequeno trecho do Missal, referente ao

Espírito Santo. Em D. Beda e nos outros monges, ela encontrou interlocutores e

mentores que, somados à sua própria experiência e busca interior, lhe deram

elementos para migrar do catolicismo místico para o catolicismo social.29

Além disso, as relações com os beneditinos colocaram Jacinta em contato

com pensadores e publicações católicas de âmbito nacional. Anos depois, em

1940, dois de seus poemas foram publicados na revista A Ordem, do Rio de Janei-

ro, capital federal. Essa revista era à época dirigida por Alceu Amoroso Lima, o

Tristão de Athayde, um dos baluartes do pensamento católico leigo no país.30

*   *   *

Foram anos agitados para os Passos. Manoel Caetano, pai de Jacinta, que

fora eleito deputado estadual em 1927, perdeu o mandato três anos depois, em

decorrência da Revolução de 1930. Era um político afinado com os grupos locais
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e regionais, ligados à ideologia e às práticas da chamada República Velha (1889-

1930), justamente aquelas que Getúlio Vargas e seus aliados derrotaram em 30.

Até 1934, Manoel Caetano exerceu suas atividades políticas nos bastidores, sub-

sistindo com o salário de fiscal do imposto de consumo. Nesse ano, graças a uma

reformulação das alianças políticas, foi mais uma vez eleito deputado estadual.

Perdeu de novo o mandato três anos depois, em 1937, no início do Estado Novo,

o período ditatorial de Getúlio Vargas. Manoel Caetano era partidário fiel de

Juraci Magalhães e, quando este renunciou à interventoria da Bahia em 1937,

também se recolheu, para só retornar à cena política bem mais tarde. Foram,

portanto, anos de turbulência e insegurança política, que Jacinta tão bem regis-

trou no poema “Canção da partida”.

Os filhos de Berila e Manoel Caetano cresciam, formavam-se, casavam-se.

O único filho homem do casal, Manoel Caetano Filho, o Nelito, ingressara na

Faculdade de Medicina em 1933. Inteligente, curioso, interessado nos destinos

do mundo, leitor voraz, logo entrou em contato com os movimentos estudantil e

literário que se gestavam muito intensamente na Bahia.31

Nasceu nessa época a afinidade entre Jacinta e seu irmão. Caetano Filho era

o único na família a compartilhar a mesma paixão dela por leitura, poesia, filoso-

fia, a ter a mesma mente inquieta, disposição de luta e coração generoso, a inte-

ressar-se por questões sociais. Ele era mais jovem do que Jacinta, porém, sendo

homem, gozava de uma liberdade de movimentos negada a ela pela sociedade;

além disso, os pais só permitiam que frequentasse certos ambientes na compa-

nhia do irmão. Assim, foi Nelito quem a aproximou tanto dos estudantes que

faziam política na cidade da Bahia quanto dos intelectuais, católicos e comunis-

tas, que faziam tanto arte como política. Em companhia do irmão, Jacinta compa-

receu às primeiras reuniões e manifestações públicas, políticas, que tanto marcariam

sua vida. No irmão, de temperamento ao mesmo tempo entusiasmado e doce –

bem mais doce do que o dela –, Jacinta encontrou fraternidade, amizade, apoio e

diálogo; ele a ajudou a ultrapassar os limites estreitos que a sociedade e as famí-

lias impunham às moças do seu segmento social.

Foi também Caetano Filho quem apresentou Jacinta àquele que se tornaria

seu primeiro namorado, ao menos o primeiro oficial, assumido, apresentado à

família: o estudante de Medicina, depois escritor e jornalista, Giovanni Guima-

rães.32 Colega de Caetano Filho na faculdade, Giovanni conheceu Jacinta no so-

31 Manoel Caetano da Rocha Passos Filho (1917-1972) cursou Medicina (1933-1939) em Salvador,
ligando-se ao Partido Comunista Brasileiro nesse período.  Colaborou no jornal O Imparcial e, poeta
também, compatrilhou com Jacinta o livro Nossos Poemas (1942), escrevendo a parte intilulada
“Mundo em Agonia”. Casado com Jacy Machado Passos, Caetano Filho, médico pneumologista,
contraiu tuberculose em 1945, tratando-se em Campos de Jordão, São Paulo, estado onde passou a
residir e onde foi diretor do Instituto Clemente Ferreira.

32 Se Jacinta teve atrações e/ou paixões adolescentes, guardou-as para si, nada dizendo aos irmãos e pais.
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brado dos Passos, onde acadêmicos do curso de Medicina costumavam reunir-se

para estudar. Mãe de quatro filhas solteiras – Zete, Dulce, Jacinta e Lourdes – e tia

de diversas sobrinhas casadoiras, D. Bebé Passos, senhora por natureza afável,

tratava particularmente bem os colegas do filho, enxergando neles possíveis futu-

ros genros.

Giovanni Guimarães, namorado de Jacinta, era alegre, envolvente, amável,

muito inteligente, adorava ler, escrevia bem, e estava profundamente interessado

em política.33 Frequentava reuniões de grupos esquerdistas e participava das pas-

seatas estudantis que ganhavam força em Salvador, principalmente as acontecidas

após 1937, quando o golpe militar chefiado por Getúlio Vargas instalou no país a

ditadura do Estado Novo. O Rio de Janeiro, até então o principal polo do movi-

mento estudantil, sofreu enorme repressão política; durante certo tempo, Salva-

dor se tornou o centro aglutinador das esquerdas no Brasil.

Assim, além de encantar o coração de Jacinta – que havia se transformado

numa jovem muito bonita, elegante, de traços finos, porte esbelto, sensível e inte-

ligente –, Giovanni ajudou-a a completar sua formação literária e, principalmente,

política, aproximando-a da esquerda, pela qual ela já se sentia atraída. Não por

acaso o primeiro poema de Jacinta com cunho social, “Comunhão”, foi escrito nes-

sa época, em 1939. D. Bebé não devia suspeitar das reais atividades do distinto e

educado acadêmico de Medicina, amigo de seu filho e namorado de sua filha...

Não há certeza sobre quando o namoro entre Jacinta e Giovanni começou

nem quanto tempo durou. A tradição oral dos Passos não registra os motivos do

final desse namoro. Há notícias confusas, de fontes diferentes, sobre desentendi-

mentos entre os dois, tendo como motivo o envolvimento de Giovanni com outra

mulher, o que teria aborrecido muito Jacinta, e feito com que ela terminasse o

relacionamento. Mas não foi possível apurar essas informações em bases confiáveis.

Um fato é que o namoro terminou, talvez com sofrimento para Jacinta. Outro fato é

que Giovanni e Jacinta continuariam amigos, pois nessa qualidade os encontramos

anos mais tarde, em fins de 1943, em visita ao escritor Jorge Amado.34

*   *   *

Jacinta estava interessada em desenvolver sua poesia. Nesta fase, escreveu

com constância (seu primeiro livro foi quase todo criado no período), leu bastan-

33 Natural de Caitité, interior da Bahia, Giovanni Guimarães estudara no Colégio Vieira, em Salvador, e
ingressara na Faculdade de Medicina. Era mais velho do que seu colega Caetano Filho. Faleceu em
1966. Giovanni Guimarães (conhecido como GG) tornou-se escritor e jornalista muito popular na
Bahia; foi também membro da Academia de Letras do Estado. Jorge Amado, seu amigo desde a
adolescência, fez referências a ele e pintou-lhe um comovido retrato póstumo em Navegação de
cabotagem. Cf. registros de Zete e Detinha Passos; entrevista com João Falcão, Salvador, maio 2004.

34 Em dezembro de 1943, Jacinta Passos e Giovanni Guimarães foram juntos visitar o amigo comum
Jorge Amado, que morava em Periperi, fora da área urbana de Salvador. Cf. depoimento de James
Amado; registro de Jorge Amado.
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te, especialmente poesia e filosofia. E se aproximou de escritores e intelectuais

locais, a quem mostrou versos, passando a participar de suas discussões literári-

as. Ela e o irmão, também poeta, começaram a frequentar os círculos literários

baianos, e se ligaram à Ala das Letras e das Artes (ALA).

Criada em 1936, a ALA, movimento artístico que reunia intelectuais e artistas

locais, era uma espécie de resposta baiana ao modernismo. Pregava “renovação

dentro da tradição”, isto é: aceitava algumas inovações modernistas, mas sem

romper com os cânones literários anteriores. Já a chamada “Academia dos Rebel-

des”, outro movimento literário baiano da mesma época, propunha cortes radi-

cais com a tradição artística.

A ALA fora fundada e era dirigida por Carlos Chiacchio, o mais importante

crítico literário da Bahia durante a primeira metade do século XX. “Homens e

Obras”, sua coluna semanal sobre literatura, publicada em A Tarde, o mais lido

jornal da capital baiana, tornara-se muito influente, responsável tanto pela con-

sagração como pelo rebaixamento de qualquer novo escritor baiano.35

Em 1937, Chiacchio publicou em sua coluna um texto muito elogioso sobre

“a poeta Jassy Passos”, apresentando-a aos intelectuais, analisando sua produção

poética, e incluindo na análise dois poemas integrais dela, “Maria” e “Meus So-

nho”. A crítica de Chiacchio representou para a jovem poeta um rito de passagem:

daí em diante, Jacinta Passos foi apontada e reconhecida publicamente na Bahia

como poetisa, seus poemas saíram publicados em jornais e revistas, pouco de-

pois também em livro.

Antes mesmo das conexões locais, Jacinta estabeleceu os primeiros vínculos

com publicações de fora da Bahia: em 1936, aos 22 anos de idade, publicou dois

poemas – “Maria” (de forte influência marianista) e “Incerteza” – em dois números

da revista O Malho, do Rio de Janeiro, capital do país. O Malho era muito conhe-

cida, pois fora fundada já em 1902, como publicação literária e de charges; após

ser interrompida em 1930, reaparecera em 1935, exclusivamente como revista

literária. A jovem poeta tentava despontar no cenário nacional.36

Solteira, bonita, guerreira

Em 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial, que, nos seis anos seguintes,

seria o principal acontecimento a comandar os destinos do mundo – comandan-

do, também, o de Jacinta Passos. A jovem professora e escritora mobilizou inte-

35 “Homens e Obras” foi publicada em A Tarde durante 18 anos, de 1928 a 1946. O médico Carlos
Chiacchio manteve também uma página no jornal O Imparcial, realizou diversas iniciativas culturais
importantes e publicou livros.

36 “Maria” e “Incerteza” foram publicados, respectivamente, em O Malho, Ano XXXV, nº 180, 12 nov.
1936; e nº 185, 17 nov. 1936. Os dois poemas integraram Momentos de poesia, o primeiro livro de
Jacinta Passos, reproduzido integralmente nesta edição.
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gralmente sua força, inteligência e espírito de luta para combater, por todos os

meios ao seu alcance, o fascismo e o nazismo de Mussolini e Hitler, apoiar a

entrada do Brasil na guerra e, a partir do último ano de batalhas, lutar pelo

retorno do nosso país à democracia.

Em Salvador como no restante do Brasil, a população demorou a envolver-

se com os assuntos da guerra, para isso contribuindo a dificuldade de comunica-

ção com os campos de batalha e a posição de neutralidade do governo brasileiro,

que tentava conquistar vantagens dos dois lados em luta. Entretanto, à medida

que a guerra avançava e chegavam mais informações, a sociedade baiana se mo-

bilizou. A partir de 1941, passou a organizar-se com entusiasmo contra o fascis-

mo, a exigir que o Brasil ingressasse na guerra para lutar com os aliados – o que

aconteceu em agosto de 1942 –, e a cooperar com as tropas da Força Expedicioná-

ria Brasileira (FEB), enviadas à Itália, e com os aliados.

Jacinta viveu intensamente esses acontecimentos. Informava-se sobre a guerra,

lia todos os jornais e livros que encontrava sobre o assunto, aprofundava-se no

estudo do surgimento do fascismo, ouvia no rádio as últimas notícias sobre a

guerra. Ao lado do irmão, do namorado, dos amigos, participou de comícios,

passeatas, atos públicos, manifestações de rua que se organizavam na cidade em

torno da guerra, cada vez com mais frequência. Escreveu vigorosamente contra o

nazifascismo nos jornais, e trouxe a questão da guerra para a sua poesia. Traba-

lhou, durante anos, como voluntária na Legião Brasileira de Assistência local, a

LBA, que desenvolvia intenso trabalho de esclarecimento e mobilização da soci-

edade, de arrecadação de fundos, voluntariado em hospitais e apoio às famílias

baianas cujos membros haviam sido mandados para a guerra. Com sua dedicação

e espírito de liderança, Jacinta chegou a ocupar uma das diretorias da LBA, sem-

pre na qualidade de voluntária.37 Continuava com seu emprego de professora na

Escola Normal.

As atividades de Jacinta relativas à Segunda Guerra, em princípio, não se

chocavam com os valores familiares em que fora criada. Ao contrário: embora em

menor grau do que ela, seus familiares também se integraram ao esforço de guer-

ra, uma atividade que mobilizava o país e aproximava classes sociais e setores

diversos, em prol do objetivo maior e comum da luta antifascista e do apoio aos

combatentes brasileiros. Uma das palavras de ordem mais difundidas na Bahia,

para sensibilizar os setores conservadores da sociedade, era: Ser integralista é ser

traidor; O fascismo é contra Deus, contra a pátria, contra a família. A LBA era

integrada também por moças e senhoras da mais alta sociedade baiana. 38

37 Cf. registros de Zete, Dulce e Lourdes Passos; depoimentos de João Falcão e de Wilson Falcão.
38 A maioria das informações desta parte foi retirada de: Sampaio, Consuelo Novais. “A Bahia e a

Segunda Guerra Mundial”.
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Ocorre que, ao lutar contra o fascismo, Jacinta, como era do seu feitio, foi

além e mais fundo: envolveu-se também com os setores de esquerda que integra-

vam os movimentos antifascistas, inclusive com os militantes do Partido Comu-

nista Brasileiro, o PCB.39 Estes, em grande parte estudantes, abraçavam com

entusiasmo a causa dos aliados, procurando influenciar a sociedade brasileira

para posicionar-se contra o integralismo e contra a ditadura de Getúlio Vargas. O

irmão de Jacinta, Manoel Caetano Filho, era um desses jovens entusiastas das

lutas. Ele, como vários de seus amigos, tornara-se também um militante do PCB.40

Nos comícios e atos públicos a que comparecia, Jacinta passou a ouvir cada vez

com mais interesse os discursos e ideias dos esquerdistas; estudou com afinco os

preceitos do socialismo e do comunismo, aprofundou-se no estudo da história

mundial recente, especialmente no da revolução russa; leu as publicações do

PCB que lhe passavam. Tudo isso mudou a sua cabeça, levando-a a caminhos e

objetivos bem distantes dos da sua formação inicial.41

Em 1942, Jacinta Passos lançou seu primeiro livro, em conjunto com o irmão,

também poeta. Publicado em Salvador pela Editora Bahiana, às expensas dos

autores, Nossos poemas reuniu na primeira parte, intitulada “Momentos de poe-

sia”, poemas de Jacinta Passos, e na segunda, “Mundo em agonia”, poemas de

Manoel Caetano Filho. O volume foi muito bem recebido pela crítica baiana,

consolidando a presença dos dois poetas no meio intelectual do Estado.42

Os poemas publicados de Jacinta haviam sido escritos nos anos anteriores

(o primeiro deles datando de 1933, quando a autora tinha 19 anos). Conforme

assinalado, são poemas intimistas, sobretudo religiosos, versos místicos que ex-

pressam a profunda união da poeta com o sagrado, sua entrega e busca incessan-

te do absoluto, bem como seu sofrimento diante da própria imperfeição e

dificuldade para integrar-se ao divino.

A partir de 1940, entretanto, esse conjunto religioso começa a sofrer bre-

chas, a ser enriquecido por outros temas, por novos interesses que se abriam na

vida de Jacinta. O poema “A Guerra” é uma referência direta à Segunda Guerra

Mundial, confirmando a preocupação social iniciada desde “Comunhão”, do ano

39 O PCB foi criado em 1922, com o nome de Partido Comunista do Brasil. Em 1961, mudou seu
nome para Partido Comunista Brasileiro, mantendo a sigla. Em 1962, um grupo dissidente criou o
Partido Comunista do Brasil (com a sigla PCdoB). Neste texto, para evitar confusão com o PCdoB,
o Partido fundado em 1922 será chamado de Partido Comunista Brasileiro, ou simplesmente Parti-
do, e a sigla usada será PCB.

40 Sobre o ingresso de Manoel Caetano Filho no PCB e a influência de suas ideias sobre Jacinta, cf.
entrevista com João Falcão, Salvador, 2004, especialmente este trecho: “Caetano exercia muita
influência política sobre Jacinta. Ele, que ingressou primeiro no Partido, foi o responsável pela
aproximação e pela entrada dela no PCB”.

41 Cf. registros de Manoel Caetano Filho e Zete Passos; entrevista telefônica com Detinha Passos de
Almeida, junho de 2005.

42 Cf. os três primeiros textos da Fortuna Crítica desta edição, relativos ao livro Nossos Poemas. Outras
informações sobre a influência da Segunda Guerra Mundial na vida intelectual de Jacinta estão em
“Jacinta Passos jornalista”, nesta edição.
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anterior, e reafirmada em “Canto do amanhã”, do ano seguinte, e “Canto da hora

presente”, de 1942. Já “Compreensão”, “Poema de amor”, “Limitação”, “Mulher”,

“Ressonância”, “Noturno em Palmira”, “Mensagem aos homens”, “O momento eter-

no”, todos de 1941, formam um conjunto poderoso de poemas de amor, expressan-

do as vivências, alegres e tristes, da primeira grande paixão de Jacinta, tratada mais

à frente neste texto. “Cantiga das mães” aborda de forma original a experiência

feminina da maternidade; “Canção Simples”, por sua vez, denuncia as diferenças

de significados da perda da virgindade, para o homem e para a mulher, uma expe-

riência pessoal que Jacinta transformou em tema social, afirmando sua preocupa-

ção com o papel subalterno da mulher na sociedade brasileira.

*   *   *

Uma publicação que aglutinou os jovens intelectuais da Bahia à época foi a

revista Seiva, fundada em 1938 pelo jovem comunista João Falcão, financiada pelo

pai dele, João Marinho. Numa época em que a ditadura do Estado Novo cerceava

os meios de expressão do país, Seiva, conduzida por um grupo de jovens brilhan-

tes, representou um espaço arejado de circulação artística e de ideias, publicando

trabalhos de intelectuais e artistas locais, de outros estados e de outros países

das Américas. Serviu, igualmente, como polo de atração e aproximação entre

jovens intelectuais e o PCB. Jacinta Passos, leitora entusiasmada de Seiva, logo se

tornou também sua colaboradora, publicando na revista poemas e artigos.

Wilson Falcão, que assumiu a direção da revista quando seu irmão João,

devido a perseguições políticas, foi obrigado a exilar-se, lembra-se de Jacinta

Passos, assim a evocando:

Jacinta foi colaboradora espontânea de “Seiva”, não foi nossa funcionária.

Era uma grande poeta, por isso publicávamos os poemas dela. Lembro-me

que Jacinta publicou lá ao menos dois belos poemas, um era sobre Stalingrado,

e o outro, não tenho certeza, mas acho que era sobre a situação da escravi-

dão e dos pretos na Bahia.43 Os poemas foram publicados ilustrados. [...]

Como eu os ilustrava? Eu cortava um pedaço aqui, outro ali, e enfeitava o

poema. A senhora é bonita como ela?

 – Não, eu me pareço com meu pai. Como ela era?

 – Jacinta era uma morena bonita, tinha uma boa estatura. Andava vestida

com bom gosto, era elegante, se tratava bem. Era ativa, participava dos mo-

vimentos estudantis ativamente. Era ativista. Com aquela tranquilidade que

lhe era peculiar...

43 Trata-se dos poemas “Mensagem ás crianças do mundo”, Ano IV, Nº 15, dez/1942, p. 12 e 13, e
“Sangue negro”, Ano V, Nº 18, julho de 1943, p. 10 a 13. Cf. Arquivo pessoal de João Falcão,
coleção da revista Seiva.
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 – Ela era tranquila?

– Sim, era calma, aparentava tranquilidade... Mas corajosa, porque pegou

um período de muito movimento social, movimento estudantil pela entrada

no Brasil na guerra etc.44

Jacob Gorender, que mais tarde se tornaria um dos intelectuais e dirigentes

do PCB de maior prestígio, traz estas recordações de Jacinta:

Conheci Jacinta Passos quando fui secretário da revista Seiva, em 1942 ou

43. Eu nasci em 1923, portanto era muito jovem à época, eu era um rapazola.

Mas já trabalhava em jornal em Salvador, e desde 1942 pertencia ao PCB.

Não me lembro muito de Jacinta porque só a conheci durante esse período

da Seiva, em Salvador, em encontros na redação da revista. Lembro-me dela

como uma poetisa já conhecida, que esteve várias vezes na redação, pois era

colaboradora da revista. A figura dela era extraordinária porque, na época,

ser poetisa, dedicar-se à poesia era raro; mulheres ativas no terreno das le-

tras eram raras. Ela era uma mulher culta, uma escritora que se destacava

por esse motivo.

– O sr. se lembra da figura dela, da pessoa dela?

– Eu me lembro, sem pormenores, de uma mulher elegante, altiva. Ela me

parecia uma mulher rica, filha da elite local. Me dava essa impressão, ao

menos.45

Ativista política de esquerda, Jacinta jamais perdeu o ar, a postura, os gestos

de mulher “altiva”, “elegante”, “vestida com bom gosto”, de mulher “da elite local”,

como notaram à época seus colegas da Seiva. Não perdeu esse jeito nem nessa fase

nem depois, mesmo havendo militado, durante décadas, no PCB, e havendo en-

frentado muitas dificuldades econômicas. Sua beleza e sua altivez foram unanimi-

dade nos depoimentos dos que a conheceram, em diversas épocas de sua vida.

Durante os anos de 1942 e 1943, Jacinta Passos publicou semanalmente tex-

tos no jornal diário O Imparcial, de Salvador.46 Fundado em maio de 1918, o

jornal fora comprado por Franklin Albuquerque, grande proprietário rural (coro-

nel) do médio São Francisco. Em 1942, era dirigido por Franklin Junior, sendo

redator chefe Wilson Lins, também filho de Franklin de Albuquerque.

44 Entrevista telefônica com Wilson Falcão, dezembro de 2003. A revista Seiva, nessa primeira fase,
perdurou até 1943. Ressurgiu em 1950, quando foram publicados mais cinco números; nessa
segunda fase, Jacinta Passos fez parte do conselho de redatores da revista.

45 Entrevista telefônica com Jacob Gorender, dezembro de 2003.
46 Consultar também, nesta edição, o texto “Jacinta Passos jornalista”.
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Embora não fosse uma publicação de esquerda, O Imparcial aliara-se à cam-

panha pela entrada do Brasil na guerra e contra o nazifascismo, dedicando quase

todas as suas páginas a esses assuntos. O escritor Jorge Amado, que retornara ao

Brasil em 1942 do exílio na América do Sul, fora preso e depois solto – com a

condição de que residisse em Salvador e de lá não saísse –, convidado por Wil-

son Lins, começou a escrever uma coluna sobre a guerra para O Imparcial,

intitulada “A Hora da Guerra”.47

Em torno de Jorge Amado reuniram-se em Salvador vários intelectuais de

esquerda, alguns amigos antigos, alguns novos amigos, entre estes Manoel Cae-

tano Filho, irmão de Jacinta, ligado aos movimentos sociais em Salvador há anos,

e que ingressara oficialmente no PCB. Jorge Amado e Caetano Filho logo se tor-

naram bons amigos. Caetano apresentou sua irmã Jacinta ao escritor, crescendo

entre eles uma boa amizade. Por influência de Jorge, Caetano e Jacinta passaram

também a escrever em O Imparcial.

A contribuição de Jacinta ao jornal foi muito regular, conforme se comprova

nos artigos de sua autoria reunidos nesta edição. Ela escreveu sobretudo sobre a

situação política do Brasil e do mundo, os acontecimentos da Segunda Guerra

Mundial, a necessidade de combater o nazifascismo, a mobilização das mulheres,

as opções que via a cada momento para a sociedade brasileira. Foram artigos

inflamados, escritos no calor da hora, alinhados com a posição das esquerdas e,

muitas vezes, já com as do PCB, partido ao qual ela ainda oficialmente não ade-

rira.48 Jacinta também publicou poemas, como a primeira versão de “Sangue ne-

gro”, aparecido no “Suplemento” do jornal, em 1º de agosto de 1943. A partir de

fevereiro de 43, por um período breve, dirigiu ainda uma “Página Feminina”, com

matérias que iam desde poemas seus até artigos sobre beleza feminina. Intensa

atividade, que a tornou uma das mais ativas jornalistas da Bahia à época e a

mobilizou completamente, o uso de sua pena a serviço da política.

*   *   *

Jacinta permaneceu católica com certeza até 1942, ano em que foi madrinha

de batismo de sua sobrinha Maria, primeira filha de sua irmã Lourdes. Nessa

época, porém, sua religiosidade já era bem diversa das experiências místicas da

adolescência e primeira juventude. Tratava-se agora de um catolicismo marcado

por ideias sociais, pela necessidade, justamente por ser católica, de ajudar a to-

dos os que sofriam e, mais do que isso, de ajudar a transformar a realidade social

que fazia as pessoas sofrerem. Isso se torna claro nos versos finais de seu poema

“Nós, os cristãos”, também de 1942:

47 Seus textos foram reunidos em: Jorge Amado. Hora da Guerra – a Segunda Guerra Mundial vista da Bahia.
48 Para uma avaliação da produção jornalística de Jacinta Passos, consultar, nesta edição, “Uma voz, um

grito”, de Guido Guerra, além de Fuad, Danielle Spinola. Passagem de Jacinta Passos pelo Jornal “O
Imparcial” (1943).
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Somos apenas uma caricatura,

nós, os cristãos

que aceitamos a injustiça na face da terra.49

Essas ideias foram inspiradas não apenas pelo catolicismo social, de que

Jacinta continuava se alimentando, via convivência com os beneditinos e com os

livros dos autores dessa tendência. Foram também inspiradas pelas suas opini-

ões contra as injustiças sociais, pelas ideias de esquerda com que cada vez mais

se envolvia, pela sua consciência social, que se agudizava, pelos pensamentos

dos novos amigos que fazia, estudantes, intelectuais, artistas, jornalistas, gente

de O Imparcial e Seiva, muitos pertencentes ao PCB, como Jorge Amado, Giovanni

Guimarães, João Falcão, Jacob Gorender.

A partir de 1943, não há mais evidências, nos escritos de Jacinta nem em

qualquer registro ou depoimento sobre ela, de que tenha se mantido católica.

Provavelmente este foi o ano em que se afastou da religião. Daí em diante, à

medida que o tempo corria e ela mais e mais mergulhava nos movimentos de

esquerda, até tornar-se comunista, passou, como estes, a considerar a religião

fonte de alienação da humanidade e de exploração dos povos, e que como tal

devia ser denunciada e combatida. Observe-se que sua forte postura antirreligiosa,

sobre a qual há testemunhos abundantes, não migrou para sua poesia: manteve-

se à parte dos poemas, mesmo dos políticos, só vindo a integrar os escritos dos

últimos anos de vida, os Cadernos do Sanatório, e, assim mesmo, os escritos em

prosa, não os versos.50

Nessa fase, Jacinta já sedimentara características que a acompanhariam por

toda a vida, como o temperamento forte, a altivez, o horror à injustiça, a entrega

total às causas em que acreditava, a combatividade e a coragem para expressar

suas convicções, em qualquer ambiente e ante qualquer pessoa.

Em 1939, aos 24 anos de idade, durante solenidade na Escola Normal, onde

lecionava, um dos professores, Cassilandro Barbuda (hoje nome de rua em Sal-

vador), fez um discurso que desagradou ao diretor da escola, Isaías Alves. Impor-

tante educador, hoje um dos ícones da história da Educação na Bahia, Isaías era,

no entanto, integralista, além de irmão do interventor federal no Estado, Landulfo

Alves: Jacinta, que assistira ao incidente, encontrando-se com o citado educador,

recusou-se a apertar-lhe a mão, num gesto de solidariedade com o colega.51

49 “Nós, os cristãos” integra Momentos de poesia, publicado no mesmo ano e reproduzido na presente
edição.

50 Os Cadernos do Sanatório fazem parte dos Textos inéditos de Jacinta Passos, nesta edição.
51 Machado, Dalila, op.cit., p.16. Cf. também registro de Zete Passos, de onde foi retirado o ano exato

da cena.
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Ela continuava a morar com seus pais e irmãos, no sobrado de Nazaré.

A família orgulhava-se de sua beleza e brilho intelectual, de suas atividades como

poetisa e de seu reconhecimento como jornalista. Como recordou Regina, empre-

gada da família:

Dona Lourdes [irmã mais jovem de Jacinta] me mostrou o jornal, e me per-

guntou:

– Você sabe quem foi que escreveu isso aqui?

Eu disse que não sabia. Ela então falou:

– Pois foi Jaci. Ela é uma grande escritora!52

Nas férias e feriados, Jacinta continuava a frequentar a sua querida fazenda

Campo Limpo, em Cruz das Almas, ali convivendo com vários familiares. Mas

sempre expressava suas ideias, conforme recordou seu primo Renato Passos, que

na cena narrada era uma criança:

– Olha, tia, na curva da ladeira vai subindo carregado, rangendo e lento,

um carro de boi; aqueles animais devem sofrer e comer o pão que o lobiso-

mem amassou.

– Infelizmente, Renatinho, tem de ser assim. [...] Pior são os lavradores, meeiros

e operários das fábricas. Trabalhador braçal trabalha no sol a pino ou na

chuva, sem proteção contra acidentes, para ganhar uma miséria, e ainda tem

de dividir o produto da colheita com o patrão, pelo uso das terras da fazenda.

– Por que é assim, tia?

– Porque estamos vivendo num país cuja diferença social é grande; quem

manda e desmanda neste país é uma minoria rica, donos de terras e empre-

sários, que fazem fortunas explorando o trabalhador, que é maioria e é po-

bre e, no fim do mês, recebe uma miséria. Você já entrou na casa de um

trabalhador braçal do campo ou da cidade? É fome, é panela vazia, doença

e falta de higiene, num espaço iluminado pelo filó de querosene num mun-

do de sonhos e esperanças despedaçados. Você vai me prometer que, quando

ficar adulto e se tornar um fazendeiro ou proprietário, vai dar condições

dignas de trabalho aos seus trabalhadores e famílias, e dividir os lucros dos

negócios com eles, que te ajudaram na produção. [...]

– Tia, me carregue porque eu já estou muito cansado, e as pernas não que-

rem mais se mexer.

52 Entrevista telefônica com Regina Menezes de Figueiredo, setembro de 2005. No mesmo sentido,
há registros de Manoel Caetano Filho, Zete e Lourdes Passos.
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Ela me olhou desconfiada pelo rabo do olho, sorriu e me carregou até em

casa. Aqui pra nós, eu estava mesmo era com preguiça e queria colo.53

À medida que Jacinta se envolvia com os movimentos de esquerda e com os

comunistas, mudando de comportamento e ideias, as reações da sua família fo-

ram se transformando. Sua mãe, irmãs e primas jamais aceitaram seu afastamento

do catolicismo, muito menos seu ateísmo – declarado, como tudo em Jacinta. Os

pais se preocupavam com suas constantes saídas sozinha, inclusive à noite, com

suas novas amizades, com suas atividades políticas, com seu comportamento,

que lhes parecia pouco aceitável, e a censuravam (“Eles não conseguiam mais

controlar ela”, lembrou a doméstica Regina Figueiredo). Jacinta passou a ser alvo

de comentários negativos em diversos núcleos da família.

A partir de 1937, exatamente quando Jacinta Passos florescia humana e lite-

rariamente, seu pai conhecia um período de ostracismo político. Ele, que fora

eleito deputado estadual constituinte em 1934, perdera o mandato (pela terceira

vez!) em 1937. Tivemos então nessa época um pai, político tradicional, afastado

do governo e da ação política institucional, e uma filha em plena ascensão, inte-

lectual e política, atuando em área oposta à do pai, defendendo ideias e atitudes

que o pai condenava.54 Como num jogo de espelhos invertido, essa situação vol-

taria a se repetir em 1946, mas então com ele no ápice, e ela havendo perdido

uma eleição. Fisicamente e por temperamento, Jacinta e o pai eram bastante pare-

cidos, ambos de índole forte, reservados, severos, convictos das ideias que de-

fendiam, fiéis às pessoas e agremiações que compartilhavam das suas causas,

dotados de agudo senso de justiça, ambos caudatários da tradição política famili-

ar. Em campos opostos eles permaneceram, durante décadas.

 *   *   *

Em 1941, Jacinta Passos viveu a primeira grande paixão de sua vida. O esco-

lhido foi um jovem bonito, inteligente, defensor de ideias de esquerda, que ela

teria visto pela primeira discursando, durante uma passeata de estudantes, em

Salvador.55 Os dois encontraram-se algumas vezes, a sós ou em atividades políti-

cas ou sociais juntos com outros jovens:

53 Renato Passos, fragmento de depoimento escrito inédito, 2005. Embora primo de Jacinta, Renato a
chamava de tia, devido à grande diferença de idade entre eles. Renato Passos registrou lembranças muito
afetuosas de sua família e de suas vivências em Cruz das Almas no livro Cruz das Almas dos meus tempos.

54 Jacinta e o pai no início combatiam o Estado Novo, porém por razões diferentes. Com o passar do
tempo, suas ideias e opiniões políticas foram se distanciando cada vez mais.

55 Esta parte baseia-se nos poemas de amor de Jacinta publicados em Momentos de poesia, e em
entrevista com o então namorado de Jacinta, mantida anônima, a pedido do entrevistado (já faleci-
do). Embora Jacinta fosse muito reservada a respeito de sua vida afetiva, há registros, no mesmo
sentido, de suas irmãs Zete e Lourdes: à época, as duas suspeitaram fortemente de que Jacinta
“tinha alguém”, porém, por mais que insistissem, não conseguiram saber o nome do jovem. Os
trechos citados nesta parte, entre aspas, que se intercalam aos poemas de Jacinta, foram todos
retirados da entrevista.
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“A gente passou a se ver, a se encontrar [...] às vezes éramos só nós dois, para

namorar, às vezes tinha mais gente...

– Quem, por exemplo?

– O pessoal da esquerda, do Partido”...56

Jacinta descobriu para quê, afinal, serviam suas mãos:

As minhas mãos docemente pousaram em tua fronte. [...]

Nesse instante, as minhas mãos compreenderam

por que foram feitas tão leves e macias

“Ela [Jacinta] mais é que insistia no namoro. Eu estava mais interessado em

política. Muitas vezes eu tinha de viajar, então ela não gostava disso, reclamava.”

E tu que não vens. A noite é música apenas.

“ – Jacinta era ciumenta?

– Ih, muito! Ela me queria o tempo todo junto dela, não admitia que mulher

nenhuma olhasse pra mim... Era braba!”

Quisera não te querer com este ciúme primitivo e bárbaro

que irrompe do meu ser obscuro

como uma planta selvagem rasgando as entranhas da terra.

“O namoro começou a esquentar. Eu não sabia aonde ia dar aquilo, não

queria me comprometer muito, mas a verdade é que estava esquentando...”

Nossos corpos se procuram

como dois polos magnéticos de atração profunda.

“Bem, a coisa começou a pegar fogo. Até que um dia, eu tive uma grande

surpresa. Ela chegou toda bonita, elegante, e me disse:

– Hoje nós vamos ter um encontro diferente.

 – Como assim?- eu perguntei.

– Hoje nós vamos nos encontrar sozinhos, na casa de uma amiga minha.

Ela não vai estar lá. Hoje eu vou me entregar a você.

E nós fomos. Era uma casinha na Cidade Baixa.

– E foi bom?

– Foi ótimo! [risos] Ela é que me seduziu, eu era mais novo. Hoje [risos], isso

daria crime por assédio sexual.”

56 Todos os trechos desta parte, entre aspas, são fragmentos da entrevista citada na nota anterior.
Os versos de Jacinta, sem aspas, escritos todos em 1941, foram publicados em Momentos de poesia.
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Existimos fundidos num ser único

que ignora a sucessão no tempo, [...]

como um astro sem memória perdido no espaço sem princípio e sem fim.

“– Por que acabou o namoro?

– Porque eu não estava apaixonado. Ela estava, mas eu, não. E eu tinha

outras prioridades. [...] A coisa foi indo, foi indo... acabou. Ela ficou triste,

mas eu não podia fazer outra coisa. Depois, fiquei sabendo que ela tinha se

casado com James Amado.”

Eu te esperei longo tempo de terrível solidão. [...]

 eu te esperei.

 Inteira, pura e livre como a luz, a livre luz das alvoradas.

– Oh! Por que me trazes um coração diminuído?

Já não vou sozinha agora: amor, política e poesia

Jacinta conheceu James Amado, que se tornaria seu marido, em dezembro

de 1943. James era um jovem de 21 anos, esguio, bonito, que causava boa impres-

são entre as mulheres, um jovem intelectual de esquerda cheio de energia, inte-

ressado em artes, curioso do mundo. Atrevido, irreverente, exibia humor e senso

crítico. Baiano de Ilhéus, residira em Salvador e no Rio de Janeiro, tendo se

mudado para São Paulo em meados de 1941, para fazer o curso universitário na

Escola de Sociologia e Política. Seu irmão mais velho, Jorge Amado, que publica-

ra o primeiro livro aos 19 anos de idade, já era escritor famoso, autor de nove

livros – entre eles o recém-lançado Terras do Sem-Fim, sucesso estrondoso de

público e crítica –, além de intelectual prestigiado entre os círculos de esquerda,

onde exercia intensa atuação política. Apesar da diferença de idade entre os dois

– dez anos –, os irmãos eram muito ligados entre si, Jorge influenciando o mais

novo. James frequentava os círculos de Jorge, composto principalmente de artis-

tas, intelectuais e políticos, brasileiros e estrangeiros, e formava também seus

próprios amigos: em São Paulo, o jovem pintor gaúcho Carlos Scliar, com quem

dividia a mesma pensão, o escritor e crítico de prestígio José Geraldo Vieira, bem

mais velho (e a quem James dedicaria seu romance), o pintor Manuel Martins, o

artista plástico Clóvis Graciano, entre outros. Embora não fosse filiado ao Partido

Comunista Brasileiro, James circulava com desenvoltura entre artistas, intelectuais

e políticos comunistas. Namorador, apesar da pouca idade já havia morado em São

Paulo com uma jovem artista, frequentadora dos mesmos círculos. Sustentava-se

com recursos enviados pelo pai, complementados pelas traduções que fazia.

Jacinta conheceu James em Salvador, na casa de Matilde e Jorge Amado, que

ela frequentava com assiduidade. De férias da faculdade, James viajara à Bahia
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para estar com Jorge e em seguida passar o Natal com os pais, em Ilhéus. Jacinta

apareceu na casa de Jorge, em Periperi, logo após a chegada de James, acompa-

nhada do jornalista e médico Giovani Guimarães, para passar o final de semana.

Em conversa com James, Jorge explicou ao irmão que Jacinta era sua amiga, poe-

tisa e escritora de valor, e que era simpatizante do Partido Comunista.

Na casa de Periperi, no cenário baiano de redes, mar e água de coco, Jacinta

e James começaram a namorar. Ela era à época uma morena muito bonita, de 29

anos – idade então de mulheres maduras, quase balzaquianas, afinal –, alta,

esbelta, elegante, com um belo corpo, traços finos e cabelos negros muito boni-

tos, que normalmente usava presos. Era poeta com livro publicado, jornalista

ativa na cidade, responsável por uma página semanal em O Imparcial, intelectual

respeitada, capaz de discutir tanto arte quanto os temas candentes do momento,

como a guerra e os destinos políticos do país. À custa do próprio esforço, torna-

ra-se uma mulher independente, dona de seu corpo e mente, uma das poucas

mulheres da Bahia capaz então de escolher, em vez de apenas obedecer.

Tudo isso deve ter atraído o jovem James, assim como a inteligência, o hu-

mor, o ardor e a beleza dele devem ter atraído Jacinta. Neste mesmo final de

semana os dois iniciaram um flirt, como se dizia à época. Reencontraram-se no

fim de semana seguinte na mesma Periperi, quando se descobriram apaixonados.

Entregaram-se um ao outro de todas as formas que sabiam, a cada minuto das

quarenta e oito horas que passaram juntos. Separaram-se durante alguns dias,

enquanto ele passava o Natal com os pais, em Ilhéus. Voltaram a encontrar-se

para mais um final de semana, quando já não queriam mais separar-se.

Agora teu corpo é fruto.

 Peixe e pássaro, cabelos

 de fogo e cobre. Madeira

 e água deslizante, fuga

 ai rija

 cintura de potro bravo.57

Jacinta contou então a James que havia solicitado uma bolsa de estudos para

aprimorar-se profissionalmente em São Paulo. Assim que obtivesse essa bolsa,

iria encontrar-se com ele lá. A solicitação da bolsa de estudos fora anterior ao

encontro com James. Jacinta já desejava deixar a Bahia, antes de conhecer o futu-

ro marido. Vontade de ampliar horizontes? Ou, conforme o depoimento daquele

que fora seu último namorado, necessidade de afastar-se totalmente dele? Talvez

os dois motivos, pois não se excluem. O fato é que Jacinta obtivera a concordân-

57 “Canção do amor livre”, em Poemas políticos, livro dedicado a James.
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cia da família Passos para seu projeto de residir temporariamente em São Paulo,

na casa da irmã e do cunhado (Dulce e Nestor Santos), a fim de aperfeiçoar-se

como professora. As boas relações do pai de Jacinta com a Secretaria Estadual de

Educação da Bahia devem ter garantido a rápida aprovação do pedido de bolsa.

*   *   *

Jacinta desembarcou em São Paulo em fevereiro de 1944. Contudo, em vez

de dirigir-se à casa da irmã e do cunhado, conforme acertado com sua família,

instalou-se com James na modesta pensão onde ele vivia, na avenida São João,

entre o largo Paissandu e a avenida Ipiranga, centro de São Paulo. Os Passos

afligiram-se, pois Jacinta não lhes informou onde estava. Só dias depois telefo-

nou à irmã, Dulce, assegurando que passava bem, que não se preocupassem com

ela. Mas não deu pormenores sobre onde estava.

Em São Paulo, Jacinta e James viveram dias de entrega, paixão, alegria e

conhecimento mútuo, o início de uma etapa nova nas vidas de ambos:

Abra a porta,

queremos entrar.

Somos amantes,

queremos amar.58

Tratava-se também da primeira viagem dela para fora da Bahia. James mos-

trava-lhe a capital paulista, dona de uma história e de uma cultura muito diversas

da baiana.

Os dois decidiram casar-se, no civil. Convidaram para padrinhos dois artis-

tas plásticos amigos, os paulistas Clóvis Graciano e Manoel Martins, ambos muito

amigos de James, e que começavam a tornar-se também amigos de Jacinta. Corri-

dos os proclamas, o casamento foi marcado para 18 de março de 1944, no Cartó-

rio do Registro Civil da Bela Vista.59 À hora certa, lá estavam Jacinta, James e

Clóvis Graciano. Manoel Martins, contudo, não aparecia. Diante de um juiz impa-

ciente, Manoel Martins foi substituído por um motorista de táxi, um desconheci-

do que passava por ali na hora. Motivo da ausência do padrinho: não se recuperara

da tremenda bebedeira da noite anterior. A recém-casada passou a chamar-se

Jacinta Passos Amado.

58 Versos de “Três canções de amor”, dedicadas a James, do livro Canção da partida.
59 O cartório situava-se à rua José Bonifácio nº 292, São Paulo. Na certidão de casamento, o nome de

solteira da noiva está grafado “Jacintha Velloso Passos”, e sua data de nascimento, “1º de dezembro
de 1914”, em vez de 30 de novembro de 1914, quando ela nasceu, segundo seus outros documen-
tos pessoais e as informações de suas irmãs; conforme já assinalado, não foi possível localizar a
certidão de nascimento de Jacinta. A data de nascimento de James, 31 de março de 1921, também
está incorreta: ele nasceu em 31 de março de 1922.
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Ao sair do cartório, os recém-casados dirigiram-se a uma agência da Western

Telegraph Company, no centro de São Paulo, de onde enviaram a Berila e Manoel

Caetano Passos o seguinte telegrama: Abraçamos queridos pais pt Jacinta James.

Foi dessa forma que os pais de Jacinta tomaram conhecimento do casamento da

filha!

Ao casar-se com James, e nessas circunstâncias, Jacinta completou o processo

de rompimento com os valores de sua família. A filha de Bebé e Ioiô, nascida num

lar conservador do interior da Bahia, educada para a religião, o casamento tradici-

onal e uma vida doméstica que comportava no máximo o trabalho de professora,

desafiava tradições. Sem avisar ninguém, casara-se com um homem quase oito

anos mais novo – ela estava com 29 anos de idade, ele completaria 22 em poucos

dias –, fato raro à época, encarado com desconfiança e escárnio pela maioria da

sociedade. Seu marido, embora filho de proprietários rurais abastados, não tinha

profissão nem renda fixa, vivendo modestamente, como estudante. Jacinta casara-

se apenas no civil, e ainda por cima com um ateu, pecado grave aos olhos dos

católicos praticantes, como os Passos. Para completar, casara-se com um comunis-

ta. Devido à desinformação e à propaganda maciça dos integralistas e da Igreja

Católica, a maioria dos brasileiros então imaginava comunistas como seres depra-

vados e perversos, capazes inclusive de devorar criancinhas. O fato de James ainda

não pertencer ao Partido Comunista era irrelevante para os Passos, que, talvez,

nem soubessem disso. Afinal, o que lhes importava era James andar com comunis-

tas, ser identificado como um deles e, ainda por cima, ser irmão de um comunista

notório, o escritor Jorge Amado. Uma prima de Jacinta, bastante próxima à família,

assim comentou em entrevista a inadequação do genro James Amado às expectati-

vas dos Passos: Xiii... E o pior é que ele era comunista! 60

Jacinta e James alugaram um pequeno apartamento em prédio antigo do

bairro da Aclimação, num quarto andar, sem elevador. O dinheiro era curto. Jacinta

mantinha o salário de professora, acrescido do montante da bolsa de estudos.

James fazia trabalhos de tradução, vendia anúncios para uma revista literária e

recebia alguma ajuda financeira do pai.

Em 1944, São Paulo era uma cidade muito menor do que a atual, com ritmo de

vida provinciano. Mas, desde pelo menos a década de 20, desde o Modernismo,

contava com grupos expressivos de artistas e intelectuais, alguns deles reunidos

em torno da Universidade de São Paulo, a USP, que completava sua primeira déca-

da de existência. Por intermédio do marido James e do cunhado Jorge, prestigiados

no meio, Jacinta ligou-se em São Paulo a intelectuais como Sérgio Buarque de

Holanda, Sérgio Milliet, Oswald de Andrade, Antonio Cândido, José Mindlin, Caio

Prado Junior, entre muitos outros. Tornou-se amiga de artistas como Carlos Scliar,

60 Entrevista com Detinha Passos de Almeida, Salvador, maio de 2005.
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Clóvis Graciano, Ben Ami, José Geraldo Vieira, Manuel Martins e Lasar Segall, a

alguns deles dedicando poemas de seu livro Canção da partida. Frequentava ate-

liês, assistia a palestras, participava ativamente da vida literária da cidade, ampli-

ando contatos e horizontes. Além disso, frequentava regularmente o curso de

aperfeiçoamento para professoras, para o qual ganhara a bolsa de estudos.

Jacinta manteve também intensa atividade política em São Paulo. Boa parte

dos intelectuais da cidade, como do Brasil, engajara-se fortemente nos movimen-

tos pelo final da guerra e pela redemocratização. À medida que o ano de 1944

avançava, a derrota dos nazistas na Europa ia se delineando, enquanto, no Bra-

sil, aumentavam as dissensões internas no governo, tornando difícil a sustenta-

ção política da ditadura do Estado Novo. Sob forte repressão policial, as oposições,

incluídos muitos intelectuais, reforçaram atos de protesto, alianças, comícios contra

a ditadura e pela volta à democracia. Jacinta participava dessas atividades, cada

vez mais envolvida com os comunistas, que ganhavam terreno político.

*   *   *

Jacinta encontrava-se em período especialmente fértil da sua produção lite-

rária, compondo vários de seus melhores poemas, reunidos no segundo livro,

Canção da partida.61 O volume foi publicado em São Paulo no primeiro semestre

de 1945, em bela edição de luxo, pelas Edições Gaveta, que pertencia a Clóvis

Graciano. Foram editados apenas 200 exemplares, em formato grande (17,5 x

22,5 cm), papel bouffant de primeira qualidade, numerados e assinados pela

autora, ilustrados com cinco desenhos de Lasar Segall, um dos quais na capa,

além de mais dez exemplares, marcados de A a J, cada um contendo uma ponta-

seca original de Segall.62

O livro foi muito bem recebido pela crítica, conseguindo chamar a atenção

de escritores e estudiosos de muito prestígio, que publicaram críticas e resenhas

sobre ele na imprensa.63 Os críticos apontaram alguns limites em Canção da par-

tida, mas foram unânimes em reconhecer-lhe o alto valor literário: A sra. Jacinta

Passos se firmou com este livro numa posição de primeira plana na moderna

poesia brasileira, resumiu Antonio Cândido.64

Canção da partida lançou o nome de Jacinta Passos no cenário nacional,

tornando sua poesia conhecida e respeitada entre intelectuais. O livro expressa-

va uma voz singular, a de uma poeta que, sem se filiar a nenhuma corrente literá-

ria específica, dialogava com os contemporâneos, propondo-lhes, em versos livres

61 13 poemas de Canção da partida, os primeiros do livro, foram escritos durante o ano de 1944.
Muito exigente com a própria produção, Jacinta publicava apenas parcela pequena do que escrevia.

62 Quatro desses desenhos integram o acervo do Museu Lasar Segall, em São Paulo. O quinto, o que
ilustrou a capa, foi dedicado pelo artista a James Amado, pertencendo hoje a Janaína Amado.

63 Ver “Fortuna crítica”, neste volume.
64 Cf. Cândido, Antonio. “O poeta e a poetisa”, em “Fortuna crítica”, neste volume.
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aparentemente muito simples, mas de grande força rítmica, a fusão entre lirismo

e preocupação social. Era um mergulho no mundo popular rural brasileiro, pela

ótica das mulheres e das crianças, com seus cantos de ternura, dor e esperança,

capazes de unir o mais recôndito passado a um futuro que a poeta queria diferente.

Canção da partida oferecia uma resposta possível, a resposta de Jacinta Passos, ao

desafio de fazer-se poeta em um mundo em guerra, um mundo em profunda

transformação, que precisava ser reconstruído. A proposta literária de Jacinta

teve repercussão, conforme se lê neste depoimento do poeta, crítico e tradutor

José Paulo Paes:

Eu começava a ensaiar os primeiros passos como poeta e, à semelhança de

alguns dos meus companheiros de geração, preocupava-me a questão da

arte dita participante. Foi na desafetação do engajamento lírico-folclórico

de Jacinta Passos e de Sosígenes Costa, onde não havia lugar para a dema-

gogia nem para o sectarismo, que encontrei a primeira resposta às minhas

interrogações.65

Jacinta dedicou Canção da partida aos pais: A meu pai / e minha mãe / em

sinal de muito amor e reconhecimento. A dedicatória demonstra que, apesar do

distanciamento em relação aos valores da sua família, ela continuava afetivamente

muito ligada aos pais. O livro está impregnado de infância, das antigas canções

escravas ouvidas no Campo Limpo, dos cânticos infantis de roda, de referências

familiares, de menções às plantações de fumo e fabricação de charutos, de perso-

nagens e acontecimentos de Cruz das Almas e do período de sua juventude em

Salvador, do mundo, enfim, que Jacinta compartilhara com os familiares. Mas o

livro contém igualmente poemas de amor e poemas políticos de participação so-

cial, relacionados à existência e aos interesses da poeta naquele momento, muito

diversos dos de seus pais. Aparentemente, em Canção da partida, pela via da

poesia, no plano simbólico Jacinta Passos reuniu as pontas dos dois mundos

díspares, opostos mesmo, que habitavam seu interior.

*   *   *

1945 foi um ano particularmente rico na política mundial e brasileira. O final

da Segunda Guerra e a derrota do nazifascismo deixaram para trás anos de sofri-

mento, acelerando mudanças pelas quais grande parte do mundo ansiava. Em

quase todos os países havia um entusiasmado esforço das populações pela re-

construção, tanto no bloco capitalista quanto no socialista, que saíra da guerra

65 Paes, José Paulo. “Entre lirismo e ideologia”. Texto integral reproduzido em “Fortuna crítica”, neste
volume.
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ampliado e fortalecido. No Brasil, no clima de euforia que marcou o término da

guerra e a volta dos pracinhas brasileiros ao país, vários setores sociais – políti-

cos, estudantes, militares, mulheres, trabalhadores, intelectuais – procuraram se

organizar. A população ganhou as ruas, exigindo democracia. A sede democráti-

ca alastrava-se da Europa para todos os continentes.

O governo ditatorial de Getúlio tentava resistir. Porém, cada vez mais isolado,

ia fazendo concessões. Com impressionante rapidez, em meio a comícios, passea-

tas, congressos, manifestos, muitos violentamente reprimidos pela polícia, os fatos

se sucediam. Eleições gerais foram marcadas e sucessivamente proteladas, até ficar

estabelecido que ocorreriam em dezembro daquele ano de 45. Surgiam novos par-

tidos, como UDN, PSD e PTB, que viriam marcar a cena brasileira nas décadas

seguintes. Uma ampla anistia foi conquistada em abril, sendo consequentemente

soltos os presos políticos, inclusive Luiz Carlos Prestes, que, detido desde 1936,

começava a conhecer grande popularidade no país. Vinte e três anos após a sua

fundação, o Partido Comunista Brasileiro foi pela primeira vez considerado legal,

podendo pregar suas ideias e desenvolver sua militância à luz do dia.

Jacinta viveu intensamente esses e outros acontecimentos, ao lado do mari-

do e também do cunhado e amigo Jorge, muito ativo e influente no meio intelec-

tual brasileiro. Já em janeiro ela participou, como membro da delegação baiana,

do I Congresso Brasileiro de Escritores, que reuniu, em São Paulo, intelectuais

brasileiros de diferentes tendências ideológicas, em frente ampla contra a ditadu-

ra, pela liberdade de expressão e pela redemocratização do país. Fartamente no-

ticiado na imprensa, o congresso transformou-se numa manifestação muito

expressiva contra o governo Getúlio, contribuindo para aprofundar a crise do

Estado Novo.66

Jacinta participou igualmente de comícios, passeatas e outros atos políticos

em São Paulo, alguns perseguidos pelo governo, inserindo-se na luta pela demo-

cracia que ganhava o Brasil. À medida que o ano transcorria, aumentava sua

aproximação com o Partido Comunista, que começava a viver seu período de

maior ascensão e popularidade, identificado com os anseios da maioria da popu-

lação brasileira. Assim como muitos intelectuais e boa parte da juventude brasi-

leira à época, Jacinta acreditou que o socialismo estava construindo, na China,

na URSS, e nos países do leste europeu, sociedades igualitárias, humanas e jus-

tas, e desejou que o Brasil também fizesse parte disso.

O clima político no país era embriagador. O PCB e a figura de Prestes infla-

mavam sobretudo a juventude, sedenta de um novo projeto para o Brasil. O PCB

participou ativamente da campanha para a Presidência da República e para

66 A mesa diretora do Congresso foi formada, entre outros, por Aníbal Machado (presidente), Murilo
Rubião, Jorge Amado (que chefiava a delegação baiana) e Dionélio Machado, com a presença de
convidados estrangeiros. James Amado também integrou a delegação da Bahia.
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a Assembleia Nacional Constituinte, e Jacinta foi ativa militante, organizando nú-

cleos, especialmente de mulheres, comparecendo a reuniões e passeatas, escre-

vendo textos sobre a situação feminina, sua constante preocupação, e sobre o

papel importante que as mulheres teriam na nova etapa que o mundo e o país

começavam a viver.

A poesia de Jacinta Passos colou-se mais uma vez à política, como ilustra

esta passagem de Zélia Gattai:

Encontrei o Comitê em festa, todo o mundo eufórico. Fora quebrada a

incomunicabilidade de Prestes, o decreto da anistia estava para ser assina-

do de um momento para outro.

Nessa noite faríamos um comício na Lapa. Jorge [Amado] veio ao meu en-

contro:

– Tenho hoje uma tarefa especial para você.

Entregou-me um papel datilografado, um poema dedicado a Anita Leocádia

Prestes, da poetisa Jacinta Passos. Começava assim: “Pequenina, doce me-

nina /teu pai é nosso, nosso irmão e guia / nós te queremos, voltarás um

dia!...” Li o poema sem adivinhar o que Jorge pretendia que eu fizesse com

ele, mas fui logo esclarecida:

– Você vai ler esse poema, hoje, no comício.67

Jacinta vivenciou grávida, em São Paulo, boa parte dos acontecimentos da-

quele ano febril. Para grande alegria do casal, ela engravidara em dezembro de

1944. Para ajudá-la nas tarefas domésticas, chegara da Bahia no primeiro semes-

tre de 1945, enviada por D. Bebé, Regina, uma antiga serviçal da família, de quem

Jacinta gostava muito.68 As duas prepararam o enxoval, enriquecido com as

roupinhas que a mãe de Jacinta enviara de Salvador, muitas confeccionadas por

ela mesma. As atitudes de d. Bebé mostram que, apesar das diferenças entre elas,

mãe e filha continuavam unidas.

Jacinta sentiu-se bem nos primeiros meses de gravidez. No final, porém, sua

barriga parecia não crescer mais, e ela começou a sentir-se mal. Consultado, um

médico constatou a morte da criança. Internou Jacinta em um hospital, onde, em

agosto, aos oito meses de gravidez, ela teve extraído o feto de seu útero. Era um

menino.

Muito abatida física e psicologicamente, Jacinta foi com James para a cidade

paulista de Águas de Lindoia, uma estação termal, para descansar e recuperar-se.

67 Gattai, Zélia. Um chapéu para viagem, p. 33. O poema de Jacinta Passos citado no texto não foi
localizado.

68 Regina Menezes Figueiredo, citada no poema “Canção da partida”, do livro homônimo, e a quem
Jacinta já dedicara o poema “Chiquinha”, do mesmo livro. Regina, que foi entrevistada para este
estudo, acompanhou Jacinta também em outras ocasiões.
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Lá, o casal tomou uma importante decisão: recomeçar a vida em outra cidade.

Sentiam-se abatidos com a perda da criança, esgotados com o acúmulo de ativi-

dades, assoberbados por dificuldades econômicas, inseguros quanto aos rumos

do país. Desejavam paz e privacidade.

Para Jacinta, o que teriam representado os quase dois anos vividos em São

Paulo? Provavelmente, um período de abertura, de afirmação pessoal e intelectu-

al, de alegrias, de amor – casou-se com o homem por quem estava apaixonada,

conheceu uma nova cidade, fez amizades, ampliou muito seus horizontes cultu-

rais, escreveu poesia, lançou um belo livro elogiado pela crítica, participou dos

principais acontecimentos da história do país. Ediria Carneiro Amazonas, que

fora aluna de Jacinta na Bahia, no final da década de 1930 – quando considerou

a professora reservada, distante, excessivamente religiosa –, reencontrou a anti-

ga mestra em 1945, em São Paulo, e assim descreveu o encontro:

Em São Paulo, conheci Manoel Martins, um pintor que na época estava

fazendo ilustrações para um livro de Jorge Amado. Manoel disse: ‘Vou levar

vocês lá na casa do Jorge’. Jorge não estava, mas estava Jacinta. Ela não

andava bem de saúde, estava doente, deitada. Aí ela foi muito gentil,

conversadeira, alegre, mais aberta, mais comunicativa, muito mais accessível

do que antes, na Bahia. Recebeu a gente no quarto mesmo, e antes não

faria isso, antes era muito formal. Como Jorge não estava, fomos embora

logo. Depois, não a vi mais.69

Nem tudo era fácil, contudo. Se, aos olhos dos que haviam convivido com

Jacinta na Bahia, ela se tornara uma pessoa muito mais alegre e comunicativa,

vários dos que a conheceram em São Paulo a consideraram distante, séria de-

mais, autoritária, de temperamento difícil, uma pessoa cujo comportamento desto-

ava do grupo. Essa opinião era majoritária entre as mulheres, algumas talvez

interessadas em James. Uma delas resumiu: Jacinta era muito cerimoniosa, não

conversava, não dava bola para as pessoas, era arredia, fria, meio metida a besta.

Eu me sentia intimidada na frente dela.70 Os homens impressionavam-se com sua

beleza, inteligência, cultura e elegância, e tendiam a valorizar a sua “distinção”.

Muitos, homens como mulheres, estranhavam o casamento de James e Jacinta,

dada a diferença de idade e de temperamento entre os dois. Jacinta enfrentou

ironias e agressões:

69 Entrevista telefônica com Ediria Carneiro Amazonas. Ediria Carneiro, baiana, viúva do dirigente
comunista João Amazonas, é artista plástica. Prima do folclorista Édison Carneiro, de quem recebia
livros e ensinamentos, acabou se mudando da Bahia, quando seu modo de pensar e agir distanciou-
se muito dos valores de sua família nuclear.

70 Entrevista telefônica com C.H., mantida anônima, a seu pedido.
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Houve um fato de que eu não gostei. Jantávamos na casa do Nonê, filho de

Oswald de Andrade [em São Paulo, em 1945]. Chegaram James e Jacinta.

Ela, austera, de ‘tailleur’, coque, temperamento sisudo, parecia mais velha

do que era. Já ele, parecia mais novo. Isso fazia a diferença de idade entre

eles aumentar. Quando Jacinta passou, uma convidada falou: ‘La madre

heroica!´. Jacinta fez que não ouviu, mas deve ter ouvido, porque a convida-

da falou alto, e eu, que estava mais longe, ouvi.71

Jacinta tentava responder, da melhor forma possível, aos numerosos novos

desafios de sua vida, o que deve ter lhe custado bastante esforço pessoal:

Minha irmã era perfeccionista. Tudo dela tinha de ser o melhor possível, ela

não admitia falhar, tudo tinha que ser perfeito. Quando a gente morava

aqui em São Paulo, ela grávida, eu ia de vez em quando visitá-la. Muitas

vezes encontrei-a debruçada sobre uma papelada imensa, muito nervosa –

ela tinha sempre que fazer tantas coisas! Se aborrecia muito com isso, porque

achava que o que escrevia não tinha ficado bom, achava que não sabia

fazer as coisas direito. [...] Ela escrevia discursos, dava aulas, assistia a au-

las, escrevia poesias, dava palestras e não sei mais o quê, uma trabalheira

danada, mais aquelas reuniões, as atividades políticas... Uma pessoa leve,

como eu, não daria bola pra tudo aquilo. Mas ela, não, ela se angustiava,

tinha medo de não corresponder. Para ela, pesava.72

Passear no mapa-múndi: mudanças, maternidade,
militância

Jacinta e James decidiram mudar-se para Porto Alegre, aceitando convite do

pintor amigo Carlos Scliar. Scliar decidira voltar para o Rio Grande do Sul natal,

e, sabedor da decisão dos amigos de se mudarem de São Paulo, convidara-os

para ir com ele. James já estivera em Porto Alegre, na companhia do próprio

Scliar, fizera amizades na cidade e achava que poderia encontrar emprego por lá.

Os três partiram em setembro de 1945. Durante a viagem, de ônibus, para-

ram em Curitiba, onde se encontraram com intelectuais paranaenses, entre eles o

jovem poeta José Paulo Paes.73 Em Porto Alegre, Jacinta e James ficaram hospeda-

dos na casa do pai de Carlos, Henrique Scliar.

71 Entrevista com Zélia Gattai, Salvador, maio de 2004.
72 Registro de Dulce Passos Santos.
73 José Paulo Paes e James Amado foram amigos até a morte do poeta. Mais de quatro décadas após

o encontro em Curitiba, José Paulo Paes, a pedido de Janaína Amado, organizou a segunda edição
de Canção da partida, onde inseriu seu belo, denso ensaio sobre a obra de Jacinta, “Entre lirismo
e ideologia”, reproduzido neste volume.
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Recuperada do aborto, Jacinta procurava ambientar-se na cidade. Aproxima-

va-se de artistas que o marido já conhecia, e também de outros, que Scliar apre-

sentava a ambos, como os romancistas Érico Veríssimo e Dionélio Machado, o

escultor Vasco Prado, a artista plástica Zorávia Bettiol, entre outros. Alguns exem-

plares do Canção da partida circularam entre os gaúchos, sendo muito bem rece-

bidos. A convite, Jacinta proferiu palestras em instituições culturais, e seu nome

começou a ser apontado, no meio intelectual gaúcho, como o de uma poeta e

intelectual capaz: Quando Jorge e eu chegamos em 45 a Porto Alegre, relatou Zélia

Gattai, os gaúchos nos contaram que Jacinta havia dado conferências no Rio Gran-

de do Sul. Ela gozava já de um prestígio alto entre os gaúchos, eles a achavam

muito culta.74 James, por sua vez, começou a trabalhar como tradutor na Editora

Globo que, dirigida pelo escritor Érico Veríssimo, estava publicando importantes

autores da literatura mundial, a maioria pela primeira vez lançada no Brasil.

Mas os meses finais de 1945 foram extremamente agitados e confusos na

política brasileira. Embora os candidatos a Presidente da República já estivessem

em plena campanha – como o brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN, o general

Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD –, ainda não havia uma definição sobre como

deveriam se processar as eleições: apenas para os cargos federais? Para estes e os

estaduais? O novo Congresso Nacional teria poder para elaborar uma Constitui-

ção? Esta deveria ser preparada antes das eleições gerais?

O PCB recuperara seu registro eleitoral. Desde a anistia de abril, entrara na

legalidade. No tenso debate entre forças políticas divergentes, o PCB defendia a

instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte sob o governo de Getúlio,

para somente depois, já com a nova Carta promulgada, convocarem-se eleições.75

O PCB promovia também uma grande campanha nacional de filiação de mem-

bros: desejava tornar-se um grande partido de massas. Foi nessa onda de entusi-

asmo e empolgação política nacional que Jacinta, junto com James e com Scliar, se

filiou oficialmente ao PCB, na cidade de Porto Alegre.

Jacinta e James já faziam planos para uma permanência longa – quem sabe

para sempre? – em Porto Alegre. Estavam gostando da cidade, ali se sentiam

independentes, longe das famílias, responsáveis por si mesmos, ligados a ami-

gos, com ritmo de vida mais calmo.

Seus planos, porém, foram bruscamente interrompidos. Confirmadas as elei-

ções gerais para 2 de dezembro de 1945, para a escolha dos membros da Assembleia

Nacional Constituinte, a direção do PCB ordenou que James e Jacinta se dirigis-

74 Entrevista com Zélia Gattai, Salvador, maio de 2004.
75 Essa posição aproximava comunistas e trabalhistas. Na prática, ela significava sustentar Getúlio no

poder ainda durante um bom tempo. O PCB aproximou-se do velho inimigo, que tanto os perseguira
durante o Estado Novo. Essa posição foi muito popular à época, gerando o movimento queremista,
cujas palavras de ordem eram “Queremos Getúlio” e “Constituinte com Getúlio”. O crescimento do
queremismo, contudo, aglutinou as forças contrárias entre si, apressando a queda do Estado Novo.
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sem imediatamente para Salvador, onde deveriam candidatar-se a cargos eletivos.

O casal partiu imediatamente para a Bahia.

Ordens da direção do partido não eram discutidas, eram cumpridas. O PCB

funcionava como uma “instituição total”, isto é, um tipo de instituição centraliza-

da, autoritária, hierárquica, com visão de mundo própria e normas rígidas, que

exigia de seus membros obediência e sacrifícios. O comportamento de Jacinta e

do marido não era exceção. Grande parte dos militantes à época doava-se inte-

gralmente ao PCB, transformado em prioridade absoluta de suas vidas.76

*   *   *

Jacinta e o marido instalaram-se provisoriamente na casa dos pais dela. Jacinta

foi confirmada como candidata a deputada federal pelo PCB, iniciando imediata-

mente a campanha. O registro de James, contudo, foi recusado pelo Tribunal

Eleitoral, e ele passou a trabalhar no jornal comunista O Momento.

Não há informações sobre como foi a convivência do casal no sobrado dos

Passos, mas se pode imaginar a situação inusitada de, numa mesma casa, morarem

uma filha candidata a deputada federal pelo Partido Comunista, e um pai que milita-

va com todas as energias na UDN, partido contrário ao PCB. Jacinta e seu pai conver-

savam? Mantinham relações amigáveis, apesar das profundas diferenças políticas?

Como se sentiria d. Bebé, mãe de Jacinta e mulher de Manoel Caetano? E James, um

estranho naquele ninho? Na época, Jacinta concedeu entrevista ao jornal O Momento

na sala da casa de seu pai, o que parece indicar tolerância em relação a ela.77

Os meses de campanha foram muito intensos para Jacinta. Atuante na maio-

ria dos estados, o PCB apresentara candidato próprio à Presidência da República

(Yeddo Fiúza) e lançara Luiz Carlos Prestes ao Senado. Pretendia fazer uma gran-

de bancada na Câmara Federal e reforçar sua representação nos vários estados.

Na Bahia, a chapa comunista reunia 23 candidatos, sendo Jacinta Passos a única

mulher.78 Na nova função de candidata, ela atuou ativamente em comícios – dis-

76 Mosteiros, casernas e manicômios são outros exemplos de instituições totais. Sobre o assunto,
cf., entre outros, Michel Foucault. Microfísica do poder e Vigiar e punir; E. Goffman, Manicômios,
prisões e conventos. Esta descrição da postura de um outro comunista ilustra bem o comportamento
dos militantes: [Pedro] Pomar não era apenas um comunista revolucionário profissional, no sentido
de que sua sobrevivência dependia do trabalho partidário e dos recursos pecuniários daí advindos,
mas um ser humano que se dedicava completa e totalmente à perspectiva e à ação de transformar a
sociedade e mudar as condições de trabalho e de vida das classes que considerava exploradas e
oprimidas pela burguesia e por outras classes dominantes. Wladimir Pomar. Pedro Pomar – uma vida
em vermelho, p.10.

77 A entrevista, “Só unidas as mulheres resolverão seus problemas”, foi publicada em O Momento em
10/12/1945. Integra “Textos jornalísticos”, nesta edição.

78 Além de Jacinta, foram candidatos do PCB a deputados nacionais constituintes pela Bahia: Alfredo
Moreira Freitas, Aristeu Nogueira, Ariston Andrade, Armênio Guedes, Aurélio Rocha, Aydano Pe-
dreira do Couto Ferraz. Carlos Marighela, Demócrito Gomes de Carvalho, Diógenes Arruda Câma-
ra, Edgar Paulo da Mata, Estanislau Santana, Eusínio Gastão Lavigne, Giocondo Gerbase Alves Dias,
João da Costa Falcão, João do Carmo, Joaquim Seixas do Valle Cabral, Juvenal Luiz Souto Junior,
Mecenas da Silva Mascarenhas, Manuel Batista de Souza, Nelson Silva Schaun, Vicente Paula de
Jesus e Waldir de Oliveira e Souza.
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cursando inclusive no grande comício de recepção a Prestes e a Yeddo Fiúza em

Salvador –, assumindo uma vida pública junto aos colegas candidatos de partido.

Seu programa era o do PCB, com ênfase na questão das mulheres, o principal

assunto sobre o qual se debruçava, escrevia e discursava. O clima político era

tenso. A 29 de outubro, em meio a profunda crise, o Exército depôs o presidente

Getúlio Vargas, que se retirou para sua terra natal, São Borja, no Rio Grande do

Sul. José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, assumiu a Presidên-

cia, garantindo as eleições para o final do ano.

 Jacinta esforçou-se muito, mas não foi eleita em 2 de dezembro de 1945. O

PCB da Bahia conseguiu eleger para a Constituinte apenas um deputado, Carlos

Marighella, em quem os próprios militantes foram instruídos a votar.79

 Ela e o marido mudaram-se, no início de 1946, para uma casa modesta na

Cidade Baixa, em Monte Serrat, bem próximo à igrejinha de Monte Serrat, que se

projeta sobre o mar da Baía de Todos os Santos. Jacinta continuou a dedicar-se à

intensa militância em Salvador, a escrever regularmente para O Momento e, com

menor intensidade, a compor seus poemas, muitos deles a serviço do evento

político do momento. Dava aulas em comunidades pobres da cidade, onde de-

senvolvia também trabalho de proselitismo político. James trabalhava em O Mo-

mento, realizava tarefas para o PCB e escrevia seu romance, Chamado do mar,

que, publicado em 1949, seria dedicado à mulher: Para Jacinta / amante e amiga.

 Como o número de membros (“quadros”) do Partido era insuficiente para

as tarefas necessárias, cada militante devia desdobrar-se ao máximo, realizando

múltiplos trabalhos, de todos os tipos: eram “paus para toda obra”. Viviam com

pouquíssimos recursos financeiros. O subsídio transferido pelo partido aos mili-

tantes mal dava para sobreviver.

 O PCB consumia a maior parte do tempo de Jacinta e James. O restante era

dedicado à convivência entre eles, à família e aos amigos: Conheci Jacinta dona

de casa, almocei várias vezes na casa dela e de James, em Monte Serrat, recorda-se

Luiz Henrique Dias Tavares.80 Os dois gostavam muito de ler. A paixão pela lite-

ratura desde o início foi um forte ponto de união do casal.

O Partido escolheu Jacinta de novo candidata, desta vez a deputada estadual

constituinte, nas eleições previstas para janeiro de 1947, e que seriam muito acirra-

das. Ela começou a campanha, mas logo foi forçada a abandoná-la, devido a um fato

novo em sua vida. Assim mesmo, seu nome foi mantido na chapa até as eleições.81

 *   *   *

79 No total, o PCB elegeu 14 deputados constituintes – de um total de 286 – e um senador (Prestes),
de um total de 42 senadores.

80 Luís Henrique Dias Tavares, entrevista telefônica, julho de 2005.
81 Essas eleições ocorreram a 19 de janeiro de 1947. Jacinta obteve 28 votos. Os candidatos do PCB

à Assembleia Legislativa da Bahia, a denominada “Chapa Popular”, foi composta de muitos nomes,
entre os quais os de Giocondo Dias, Cosme Ferreira, Mário Alves, João Falcão, Aristeu Nogueira e
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Walter da Silveira. O PCB elegeu dois deputados estaduais: Giocondo Dias, com 1.904 votos, e Jaime
da Silva Maciel, com 1174 votos. Além de Jacinta, havia mais três candidatas mulheres: Carmosina
Nogueira, Dagmar Guedes e Maria Lopes de Melo. Na chapa, Jacinta Passos Amado (uma das raras
vezes em que apareceu com o nome de casada) era apresentada como “escritora e militante comunis-
ta”. Cf. O Momento, 17 de novembro de 1946, p. 1 e 3. Nessas eleições, Manoel Caetano Passos, pai
de Jacinta, foi eleito pela UDN, tornando-se o mais idoso parlamentar daquela legislatura.

82 Registros de Lourdes, Zete e Berila Passos, de Tomásia de Queiroz e de Eduardo Amado de Freitas.
Depoimento escrito de Luís Henrique Dias Tavares, 2005. Entrevista com James Amado, Maceió,
fevereiro de 2004, e Salvador, março de 2004.

83 Cf. Certidão de batismo de Janaína Maria Passos Amado, maio de 1947. A iniciativa do batismo foi
dos avós maternos, contrariando decisão de Jacinta e James, que não queriam a filha batizada. O
nome “Janaína” tornou-se popular no Brasil depois que a atriz Leila Diniz assim chamou sua
primeira filha, Janaína Diniz Guerra, nascida em 1971. Grávida, Leila posara para fotos na praia
vestindo biquíni, o que não era costume no Brasil; isso atraiu ainda mais atenção para o nascimento
da sua Janaína.

Em junho de 1946, Jacinta engravidou. Mostrou-se muito contente, pois há

muito desejava ter um filho, e ficara frustrada com o aborto que sofrera. Contudo,

desde os primeiros dias teve uma gravidez muito difícil, hoje se diria de alto

risco. Seu médico, dr. Eduardo Amado de Freitas, decidiu interná-la em hospital,

o Instituto de Radiologia, localizado em Nazaré, em frente ao Colégio da Bahia.

Jacinta permaneceu sete meses internada neste hospital, para poder ter a

criança. Durante a longa internação, comportou-se de forma calma, resignada,

obedecendo a todas as ordens médicas, sem reclamar. Procurava preencher o

tempo lendo e escrevendo. Seus familiares deram-lhe bastante assistência, visi-

tando-a com frequência e providenciando alimentos, roupas e tudo o mais de

que ela necessitava; amigos também iam vê-la.

James passara a morar em um quarto de pensão muito modesto, na rua

Chile, centro da cidade. Visitava a mulher diariamente, em geral entre 17 e 19

horas, quando o movimento no jornal diminuía. James lembra-se desse período

como um dos mais difíceis de sua vida: sem casa, com a mulher internada, sofria

constantes pressões no trabalho e na militância, pois a oposição aos comunistas

crescia em todo o país, ampliando-se os setores que queriam cassar o PCB.82

Decerto Jacinta também sofria essas pressões.

Em 21 de abril de 1947, Jacinta deu à luz uma menina saudável, nascida de

cesariana. Ela e o marido decidiram chamá-la de Janaína, um dos cinco nomes de

Yemanjá. Era um nome tão inusitado à época, que o padre da igreja de Nazaré,

mesmo sendo muito conhecido dos Passos, recusou-se a batizar a criança, por

causa de seu “nome de candomblé”. Após muita insistência por parte dos avós

maternos, o padre finalmente admitiu fazer o batismo, mas só se a criança, na

certidão batismal, passasse a se chamar Janaína Maria, o que foi feito.83

*   *   *

Fechava-se o cerco aos comunistas. Em 7 de maio de 1947, o TSE cassou o

registro do PCB, colocando-o novamente na ilegalidade, o que gerou uma grande

onda de perseguição aos seus militantes, em todo o país.
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No modesto quarto de pensão da rua Chile, para onde Jacinta levou a filha

ao sair do hospital, ela e o marido – agora redator-chefe de O Momento –, passa-

ram dias angustiantes. A 4 de julho de 1947, o jornal que James dirigia e onde

trabalhava diariamente, e para o qual Jacinta escrevia, foi empastelado, isto é,

suas máquinas foram destruídas pela polícia. Com grande sacrifício o jornal con-

tinuou saindo, mas com apenas quatro páginas, e em formato tabloide.

Sem dinheiro – os minguados recursos financeiros do partido haviam prati-

camente sumido, devido à perseguição aos militantes –, com um bebê recém-

nascido e sob imensa tensão, Jacinta viveu dias muito difíceis ao lado do marido.

Meses depois, a 10 de janeiro de 1948, foram cassados os mandatos dos

deputados constituintes pelo PCB. Jorge Amado, irmão de James, que havia sido

eleito deputado federal pelo partido, por São Paulo, foi obrigado a exilar-se na

Europa.

Nesse meio tempo o pai de James, o “coronel” João Amado de Faria, escre-

veu ao filho sobre a situação de uma fazenda de gado que possuía no interior, e

que se encontrava praticamente abandonada, com os animais à míngua. João

Amado precisava de alguém de sua confiança para reerguer a fazenda, e propu-

nha ao filho ir morar lá por algum tempo.

James e Jacinta aceitaram a proposta. As dificuldades financeiras por que

passavam, a perseguição política que sofriam, o excesso de tarefas a que eram

submetidos, a responsabilidade de criar a filha, a vontade de dedicar mais tempo

à literatura e o desejo de isolar-se durante certo tempo foram os fatores responsá-

veis pela decisão.

A fazenda, à qual só se chegava a cavalo, situava-se no sul do Estado da

Bahia, em Pontal do Sul. A vila mais próxima, Coaraci, ficava a cerca de quatro

léguas de distância, que só podiam ser percorridas a cavalo ou em carro de boi.

Coaraci, por sua vez, nas condições de então, situava-se a 24 horas a cavalo de

Itajuípe, o pequeno centro urbano dessa região do cacau. Entre a fazenda de

gado e Coaraci havia uma serra, apropriadamente denominada “Serra do Cafundó”.

Quando chovia muito, a estrada para a fazenda ficava intransitável. Pouca gente

morava na região.

Jacinta, James, Janaína, acompanhados por Regina Figueiredo, a empregada

dos Passos que já vivera com Jacinta em São Paulo, mudaram-se para a fazenda

no início de 1948. Sem rádio nem qualquer outro meio de comunicação, sem

eletricidade ou água encanada, Jacinta e James às vezes se sentiam fora do mun-

do. As cerca de 500 cabeças de gado eram criadas soltas no pasto, circundado por

área de mata; havia ovelhas e animais domésticos. E uma sede, casa simples com

uma varanda na frente, que João Amado começara a construir, e James terminou.

Na fazenda, com cerca de 1.000 hectares, moravam ainda um carpinteiro, um

casal de empregados (seu Louro e dona Sinhazinha) e mais quatro empregados
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homens. James dava também alguma assistência à fazenda de cacau de proprie-

dade de seu pai, em Itajuípe.

Na fazenda, Jacinta deve ter se lembrado da sua querida Campo Limpo,

muito mais desenvolvida, e se valido da experiência lá, para adaptar-se de novo

à vida rural. James pela primeira vez atuava como fazendeiro. A filha deles cres-

cia com saúde, apesar da falta de recursos; certa vez, a criança queimou-se aci-

dentalmente com leite fervendo, e só foi possível obter remédios para ela três

dias depois. Jacinta lia, escrevia, principalmente poesia – seu terceiro livro, Poe-

mas políticos, foi todo criado lá –, e estudava.

Jacinta viveu com a filha e o marido nessa fazenda durante cerca de 3 anos,

até maio de 1951, quando se mudou para o Rio de Janeiro. De tempos em tempos,

deixava o local para visitar as famílias, a dela em Salvador (e em Cruz das Almas,

onde esteve uma vez), a do marido no Rio de Janeiro.84 E também para realizar

tarefas partidárias, como se recorda um amigo militante:

Lembro-me nessa ocasião de uma reunião do partido, que nos tomou uma

tarde, uma noite e um dia, para escutarmos Floriano Gonçalves nos doutri-

nar sobre o realismo socialista. Jacinta e James estavam de passagem por

Salvador, vindos da fazenda e destinados ao Rio. Encontramo-nos em um

pequeno sobrado da Ladeira do Pepino, Pitangueiras - Brotas, casa de Feve-

reiro, um velho e dedicado militante. Ali passamos uma noite dormindo no

chão. Lembro-me de que Jacinta e James estavam decididos a ser bolcheviques.

Conversamos, no entanto, pouco, James falando, Jacinta calada.85

Jacinta aproveitava as saídas da fazenda para abastecer-se de livros, infor-

mar-se da situação política, manter contato com intelectuais amigos e militantes

do partido. Trecho de um cartão-postal de 1949, de James para seu irmão Jorge,

assinado também por Jacinta, dá uma ideia de algumas atividades do casal à

época, na fazenda:

Estivemos no Rio, por 15 dias, no São João. Hoje vamos para o Pontal do Sul,

temporada de 4 meses. Pretendemos escrever, num ambiente mais respirável:

eu, um novo romance. Jacinta, um livro de poemas já contratado com o

[editor] Martins.86

84 Cf. entrevista com Nívea Maria de Almeida Dantas, Salvador, março de 2005; entrevista com James
Amado, Salvador, março de 2005.

85 Depoimento escrito de Luís Henrique Dias Tavares, setembro de 2005.
86 Acervo da Fundação Casa de Jorge Amado.
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Em 1950, Jacinta e James participaram do 3º Congresso Brasileiro de Escrito-

res, em Salvador. Ambos também fizeram parte do conselho de redatores da re-

vista literária Seiva, que estava sendo relançada, num esforço do PCB baiano

para reaglutinar intelectuais e artistas.87 Jacinta aí publicou o poema A elegia das

quatro mortas. Seu nome aparece também no manifesto dos intelectuais baianos

em apoio a Prestes, que tinha a segurança e a vida ameaçadas.88 O ambiente

político era muito tenso. Crescia a repressão aos militantes do PCB que, por seu

turno, radicalizava posições, isolando-se das massas.

Apesar da carência de recursos da fazenda, ao que tudo indica Jacinta lá

viveu um dos períodos mais tranquilos de sua vida. James lembra-se dessa época

como particularmente feliz. Para Jacinta, pode ter sido o mesmo: amava o marido,

dava-se bem com ele, tinham muitos interesses em comum. Gostava dali, era sua

escolha também:

Não quero a sina de Deus

Nem a que trago na mão.

Plantei meus pés foi aqui

 amor, neste chão.89

Convivia bastante com a filha, vendo-a crescer, conforme evocou em “Can-

ção para Jana”, do mesmo livro:

Riso de abril rompe a neblina,

rosa menina

Crescei, ó cabelos de chama,

carne de rosa e pudim.

Apesar da carência total de recursos materiais, na fazenda Jacinta estava

protegida das pressões políticas que tanto a haviam afligido, principalmente

nos últimos dois anos em Salvador, e que lhe haviam pesado, como voltariam a

lhe pesar. O tempo da fazenda, para Jacinta, deve ter representado paz e

criatividade:

87 Seiva ressurgiu sob o comando de Wladimir Guimarães, diretor; Luís Henrique Dias Tavares, reda-
tor-chefe; e Clóvis Moura, secretário. Durou 5 números, até junho de 1952. Cf. Arquivo pessoal de
João Falcão, coleção xerocopiada da revista Seiva, e também Falcão, João. A história da revista
Seiva.

88 O poema (que integra o livro de Jacinta Poemas políticos, reproduzido nesta edição) foi publicado
em Seiva, nº 1, Ano VI, novembro de 1950; o manifesto, no nº 2, Ano VI, dezembro 1950/janeiro
1951.

89 “Canção Atual”, que integra Poemas políticos, livro dedicado a James e escrito durante a permanên-
cia de ambos na fazenda.
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Engraçado é que d. Jaci, lá na roça, naquele fim de mundo daquela roça

sem nada, ela que cresceu com todo o luxo, d. Jaci, [...] que na fazenda

ficava lá lendo, lendo e escrevendo, mexendo na sobrancelha assim [põe a

mão direita na sobrancelha e coça os fios] [...], ela me falou um dia assim,

bem na varanda da casa, debruçada na cerca da varanda:

 – Gosto daqui. Por mim, eu não saía daqui, morava aqui pra sempre.90

90 Depoimento de Regina Menezes Figueiredo. Regina foi a única empregada que Jacinta levou para
a fazenda.
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Leito de pedras e pranto

Tantos rios como eu abriram

leito de pedras e pranto.

(O rio)

Ruptura
No primeiro semestre de 1951, Jacinta mudou-se, desta vez para o Rio de

Janeiro, acompanhada do marido e da filha. Jorge, irmão de James, à época no

exílio, argumentava, em cartas ao pai, que não havia sentido em manter o casal

mais tempo na fazenda: os dois eram intelectuais e profissionais urbanos, deveri-

am morar no Rio. Por outro lado, o PCB insistia para os dois voltarem a atuar em

tempo integral nas atividades políticas. Os argumentos do PCB e da família Ama-

do, aliados ao desejo de Jacinta e James de voltarem a participar ativamente da

vida política e intelectual do país e, talvez, a um cansaço dos dois em relação à

vida na fazenda, ao esgotamento dessa experiência, determinaram a mudança.

A partir de maio, passaram a residir com a filha em Copacabana, próximo ao

Túnel Novo, num apartamento com três quartos espaçosos, construído havia

pouco.91 Jacinta conhecia o Rio, mas era a primeira vez em que residia na fervilhante

capital da República. O casal logo se ligou a artistas e intelectuais de esquerda,

levando vida agitada. Há notícias de que ela sentia muitos ciúmes do marido.92

Provavelmente ainda durante o primeiro semestre, Jacinta publicou seu se-

gundo livro, Poemas políticos. Volume de formato pequeno, com 87 páginas, con-

tém poemas inéditos, políticos e líricos – compostos entre 1948 e 1950, quando

residia na fazenda.–, além de uma seleção de poesias do livro anterior. É edição

modesta, principalmente quando comparada à de Canção da partida e, tudo

indica, publicada com a ajuda do PCB.93 Poemas políticos é dedicado a James:

para James / esta lembrança do Pontal do Sul.

91 Este apartamento foi comprado por João Amado para o filho, como retribuição pelos seus anos de
trabalho na fazenda. Com cerca de 140 metros quadrados, o imóvel situa-se à rua Princesa Isabel,
nº 173, apto. 803.

92 Entrevista com Regina Menezes de Figueiredo, Salvador, março de 2004; registros de Tomásia
Ribeiro de Queirós. Entrevista com Zélia Gattai, Salvador, maio de 2004.

93 A editora, Casa do Estudante do Brasil, situada no Rio, era ligada ao PCB. A intenção, anunciada por
James no cartão-postal de 1948, transcrito algumas páginas atrás, de que esse livro de Jacinta fosse
publicado pela Editora Martins, não se concretizou.
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O livro agradou bastante aos militantes e simpatizantes de esquerda, por

causa das poesias de cunho político, embora contenha também excelentes can-

ções líricas. O volume não recebeu a mesma atenção da crítica especializada que

Canção da partida, provavelmente devido às profundas divisões políticas e ide-

ológicas entre os intelectuais, em 1951 fracionados em grupos rivais que se igno-

ravam ou combatiam ferozmente, a questão política no centro do debate.94 Situação

muito diferente da de 1945 (ano em que Canção da partida fora lançado), quan-

do os escritores haviam fundado uma associação nacional e quase todos os artis-

tas comungavam dos mesmos ideais políticos e estéticos. De qualquer forma, a

publicação do livro ampliou o prestígio intelectual da autora, tornando-a conhe-

cida também entre círculos da capital. No mesmo ano, saiu em Salvador a Coletâ-

nea de poetas baianos (Editora Minerva, 1951), organizada por Aloísio Carvalho

Filho, que incluiu poemas de Jacinta: ela já era considerada entre as melhores do

seu Estado.

No Rio, Jacinta mergulhou integralmente no trabalho político, atuando so-

bretudo em comitês de mulheres e intelectuais, enquanto James trabalhava no

mais importante jornal do partido, Imprensa Popular. Como todo militante do

PCB, ela cumpria as tarefas que lhe eram destinadas, desde distribuição de pan-

fletos até redação de textos políticos, organização e ministração de cursos e con-

ferências, passando por serviços de apoio a dirigentes clandestinos, participação

em reuniões, campanhas para angariar dinheiro etc. No pouco tempo livre, pro-

curava estar com a filha, levando-a para passear e, às vezes, também visitando

amigos do Partido com filhos pequenos, o que lhe permitia unir lazer e trabalho

político:

Jacinta chegou lá em casa na [rua] Viveiros de Castro trazendo você. Você

tinha quatro anos, era bonitinha e sabida, logo foi brincando com Marise

[filha do casal]. Jacinta riu, conversou um pouco comigo, perguntou como eu

estava passando e tal, perguntou algumas coisas da vida no Rio – sobre

compras, essas coisas. Logo quis falar com Raymundo, dizendo que tinha

assuntos políticos a tratar com ele.95

O PCB vivia um dos períodos mais radicais de sua história. Em 1950, lançara

o “Manifesto de Agosto”, que pregava o final de quaisquer alianças com “a bur-

guesia imperialista”, bem como a instituição de um governo revolucionário, por

via da luta, inclusive armada. O partido, que em 1945 ganhara as massas, tornan-

94 Não foram localizadas resenhas críticas sobre Poemas políticos.
95 Entrevista com Thereza Araújo, Lisboa, abril de 2009. O marido de Thereza era o militante e

intelectual Raymundo Araújo, que Jacinta também procurou em outra ocasião, como se verá.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28386



387

do-se muito popular no país, afastara-se paulatinamente da sociedade, assumin-

do posições de agressivo isolamento desde que fora jogado na clandestinidade.

Em 51, seus militantes eram severamente perseguidos pelo governo. Foi em clima

adverso, de forte condenação social e repressão policial, portanto, que Jacinta

desenvolveu seu trabalho político no Rio. Ao referir-se a um congresso de mulhe-

res ocorrido em São Paulo, ao qual comparecera chefiando a delegação carioca,

ela própria anotou: “a pressão policial tomou um caráter nacional contra o con-

gresso”.96

Em final de setembro de 1951, Jacinta compareceu, com James, ao IV Con-

gresso Brasileiro de Escritores, em Porto Alegre. Uma foto da época a mostra na

plateia, elegante, bonita e sorridente, ao lado do marido.

Poucos dias antes de viajar, escreveu uma carta à cunhada Zélia Gattai, que

estava morando na então Tchecoslováquia, com o marido Jorge, exilado. Com

lucidez e senso de humor, Jacinta deu notícias pessoais, familiares, políticas e

literárias, contando sobre seus muitos planos, nas várias áreas da vida. Parecia

contente:

Rio, 20-9-51

Zélia, minha ilustre cunhada

Desde que nasceu Paloma97 que estou querendo fazer umas linhas de para-

béns para vocês. Desejo felicidades para ela. Vi o retrato do João98 que che-

gou ontem, está um rapaz. E o retrato do pai, de cabeleira e camisa bordada

feito moça, que é isso?

Você está passando bem? Ainda vai continuar parindo ou vai parar? Um

casal já chega, dona. Janaína está mais moça e vaidosa, só quer saber por

que eu não deixo (só me chama “a velha”) que ela pinte as unhas e use

argolas. Está no Jardim de Infância, durante as tardes. Os velhos99 seguem

segunda para Pirangi, onde o sr. João vai ver negócios. James vai amanhã e

eu devo ir segunda para Porto Alegre, ao Congresso de Escritores. Diga a

Jorge que as mensagens chegaram todas, e as cartas dele. O congresso pro-

mete. No dia 8, deverei fazer uma operação com o Dr. Fabião,100 que já adiei

três vezes e quatro vezes. Vamos ver se agora vai. Estive num Congresso de

96 Carta de Jacinta à cunhada Zélia Gattai, 20 de setembro de 1951. Trata-se do último documento
preservado de Jacinta, antes de sua crise e internação. Zélia reencontrou a carta em sua casa de
Salvador, em 2004, cinquenta e três anos após havê-la recebido no Rio.

97 Paloma. Paloma Jorge Amado, filha de Zélia e Jorge, nascida em Praga, em 19 de agosto de 1951.
98 João. João Jorge Amado, filho de Zélia e Jorge, nascido no Rio, em 25 de novembro de 1947.
99 Os velhos. Refere-se a Eulália e João Amado, seus sogros, que moravam no Rio de Janeiro. O casal

possuía uma fazenda de cacau no município de Pirangi, sul da Bahia, referido a seguir na carta, para
onde se dirigia todos os anos.

100 Dr. Fabião. Mário Fabião, médico-cirurgião que atuava no Rio de Janeiro, onde costumava atender,
em geral de graça, os membros do Partido Comunista. É possível que a cirurgia a que Jacinta se
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Mulheres em São Paulo, no mês de julho, chefiando a delegação carioca

(viu a importância?). Foi uma bela vitória, e a pressão policial tomou um

caráter nacional contra o congresso. Vou mandar um boletim na capa do

qual saiu uma fotografia sua, com o João, que achei muito expressiva; vou

colocar no correio dentro do meu livro; devem ter seguido dois outros exem-

plares do livro pelo correio comum, posto pela Editora da Casa do Estudante,

que foi quem editou (um exemplar para vocês e outro para Neruda). Tenho

um exemplar do livro de Jorge, mas não posso mandar, porque comprei por

100 para vender por 500, negócio de finanças.101

James está escrevendo um romance que é a história da luta dos posseiros do

Porto Paraguassu, acontecida em 36, no sul da Bahia. Hoje à tarde foi

absolvida E. Branco, no S. Tribunal, dois votos contra dois, e o juiz desem-

patou a favor.102 Vitória do movimento de massas para libertá-la.

Você já está com saudades do seu filho, sem poder revê-lo.103 Ele lhe escreve?

Vi sua irmã uma vez em casa de d. Eulália. Bem, disponha de mim quanto

é possível a esta distância, beijos de Jana para João e Paloma, abraços para

você e Jorge.

Jacinta

O IV Congresso Brasileiro de Escritores, em Porto Alegre, ao qual Jacinta

compareceu, foi muito tenso. Rompera-se a frente ampla de intelectuais brasilei-

ros selada em 1945, durante o I Congresso, em torno da liberdade de expressão e

do incentivo governamental a políticas culturais. Desde o II Congresso, em 1947,

principalmente desde as eleições de 1949 para a direção da Associação Brasileira

de Escritores (ABE), intelectuais comunistas e não comunistas divergiram profun-

damente entre si, inclusive com agressões físicas, os últimos acusando os primei-

ros de partidarizarem a agremiação. Os comunistas haviam conseguido o controle

refere, por três vezes adiada, fosse uma ligação de trompas. A família Passos teve notícias de que
ela ligara ou ligaria as trompas, por achar que cuidar de muitos filhos era incompatível com a
militância política; a referência de Jacinta a Zélia, no início da carta (“um casal já chega, dona”),
parece reforçar essa ideia. James, contudo, não se lembra de uma cirurgia de ligação de trompas,
o que poderia indicar que Jacinta a planejou, mas não a concretizou.

101 Negócio de finanças. Referência ao trabalho de finanças que os militantes do PCB deviam realizar,
a fim de angariar dinheiro para as despesas do partido. No caso, Jacinta deveria revender, por um
valor mais alto do que comprara, exemplares de um livro de autoria de Jorge Amado.

102 E. Branco. Referência à costureira Elisa Branco, nascida em 1912, que, a 7 de setembro de 1950,
durante a comemoração da Independência, empunhou uma faixa em frente ao palanque das auto-
ridades, protestando contra o apoio do Brasil aos Estados Unidos na Guerra da Coreia, e contra o
possível envio de tropas brasileiras para esta guerra. Condenada pelo Tribunal Militar a 4 anos e 3
meses de prisão, Elisa viu formar-se, em torno do seu caso, um grande movimento popular. Foi
absolvida em 1951, em novo julgamento, conforme Jacinta informa. No ano seguinte, em 1952,
Elisa Branco viajaria à Europa em companhia de Zélia e Jorge Amado, para receber o Prêmio Stalin.
Mais de cinquenta anos depois, continuava comunista, conforme se lê em “Elisa Branco, 87 anos, a
costureira que ganhou o Prêmio Stalin”, revista Isto é Gente, 27 de junho de 2005.

103 Referência a Luiz Carlos Veiga, filho do primeiro casamento de Zélia, que permanecera no Brasil,
com o pai.
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da ABE, mas viram afastar-se dela intelectuais muito expressivos, como Antonio

Cândido, Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Manuel Bandeira e

Sérgio Buarque de Holanda.

No Congresso de Porto Alegre, as divergências aconteceram não apenas

entre intelectuais comunistas e não comunistas, mas entre os próprios comunis-

tas. Um grupo de escritores, entre os quais James, redigiu um documento final

para o Congresso, que não foi aceito pela direção do PCB. Esta impôs um texto

mais afinado com as normas do realismo socialista, a corrente estética implanta-

da pela URSS, que defendia a realização de uma arte sempre a serviço dos ideais

do partido e da ditadura do proletariado.

*   *   *

Pouco mais de um mês após retornar de Porto Alegre, Jacinta sofreu uma

séria crise nervosa no Rio de Janeiro, em seu apartamento. Junto com ela estavam

o marido, a filha e Tomásia Ribeiro de Queirós, a Mazi, empregada dos Passos em

Salvador, enviada ao Rio para tomar conta de Janaína, enquanto o casal viajava

para o sul.

James lembra-se: havia alguns dias, Jacinta mostrava-se particularmente an-

siosa e irritada. De repente, numa atitude que não lhe era habitual, sem razão

aparente, expulsou de casa, aos berros, o amigo e escritor Dalcídio Jurandir, que

visitava o casal. Em seguida, muito nervosa, agitada e assustada, trancou todas

as portas e janelas do apartamento, afirmando que a polícia estava do lado de

fora, pronta para invadir a residência e prendê-la. Nenhum argumento a demoveu

dessa ideia. Ao contrário, com o passar das horas mostrou-se cada vez mais

convencida da presença dos policiais. Aterrorizada, gritava, debatia-se e agredia

fisicamente o marido e Tomásia. Mostrando força física incomum, impedia os

dois de atenderem ao telefone e de saírem. Gritava coisas incompreensíveis, como

se em delírio. Não dormiu. Manteve esse comportamento até o dia seguinte, quando

um amigo do casal, que fora visitá-los, conseguiu entrar no apartamento e ajudar

James a levá-la ao médico.104

Atendida pelo psiquiatra Isaías Paim, Jacinta foi internada na pequena clíni-

ca de propriedade do médico, em Botafogo, onde foi diagnosticada como porta-

dora de esquizofrenia paranoide, então considerada uma doença progressiva e

irrecuperável, para a qual não existiam medicamentos nem terapias específicas.105

Durante essa internação e as seguintes, Jacinta foi tratada à base de eletrochoques,

injeções de insulina e barbitúricos, procedimentos muito empregados à época,

104 Entrevistas com James Amado, Maceió, fevereiro de 2004; Salvador, março de 2004 e fevereiro de
2005. Registros de Tomásia Ribeiro de Queirós.

105 Isaías Paim, casado com a escritora e também militante Alina Paim, costumava atender membros do
PCB. Tornou-se um nome respeitado na psiquiatria brasileira, com vários livros publicados.
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com o objetivo de manter os pacientes calmos. A violência do tratamento na

verdade deixava os pacientes completamente atordoados, catatônicos, sem pos-

sibilidade de reação.106

James relembra:

Jacinta ficou internada nessa clinica durante quatro meses e meio. Por or-

dem médica, permaneci o tempo todo ao lado dela, no mesmo quarto. Nessa

época praticamente não trabalhei. Foi uma tortura, para ela e para mim.

Assisti Jacinta tomar trinta e sete choques elétricos. Quando entrava em cri-

se, ela se agitava, debatia muito os braços, e gritava, apavorada: ‘Estão en-

trando, eles estão entrando! Vão prender Prestes, vão prender, estão prendendo

Prestes, vão matar Prestes!’107

Jacinta acabara de fazer 37 anos de idade. James tinha 29.

Como lembrou o historiador e amigo do casal, Luís Henrique Dias Tavares,

a história de Jacinta Passos não pode ser dissociada da história da repressão no

Brasil.108 As crises de Jacinta, nesta e em outras ocasiões, tiveram como centro

perseguições políticas. Suas alucinações expressaram cercos, agressões, torturas

e assassinatos praticados pela repressão, contra ela e contra Luiz Carlos Prestes.

*   *   *

Como a mulher não melhorasse, James procurou outras opiniões médicas.

A dra. Eline Mochel transferiu Jacinta para uma clínica, uma “casa de repouso”,

como se dizia à época, situada na Ilha do Governador, pertencente ao psiquiatra

Francisco Sá Pires, que atendia militantes do PCB. Esse médico desaconselhou a

presença de James ao lado de Jacinta, argumentando que a figura dele fazia parte

dos delírios dela. A partir de então, Jacinta ficou internada sozinha, recebendo

visitas da família.109

A filha de Jacinta recorda-se de, em 21 de abril de 1952, dia do seu quinto

aniversário, ter visitado a mãe. Lembranças suas:

Acho que foi a primeira vez em que visitei minha mãe no sanatório. Eu

estava orgulhosa dos meus 5 anos, e ansiosa para vê-la, pois sentia muita

falta dela. Mas, no corredor do sanatório, me assustei. Vi uma fileira de

106 Embora o tratamento dos doentes mentais tenha evoluído desde a década de 50, ainda hoje há
instituições, no Brasil como em outros países, que tratam seus pacientes sistematicamente à base de
eletrochoques.

107 Entrevista com James Amado, Salvador, março de 2004.
108 Luís Henrique Dias Tavares, depoimento escrito, setembro de 2005, e entrevista telefônica, de-

zembro de 2003.
109 Entrevistas com James Amado, Maceió, fevereiro de 2004; Salvador, março de 2004.
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portas pintadas de branco, cada uma com uma janela no meio, com gra-

des; pelas frestas das grades, enxerguei mãos se contorcendo, e ouvi gritos

muito altos, que vinham do lado de dentro das portas. Isso tudo me apavo-

rou, e eu agarrei com força a mão de meu pai. Até hoje posso nos ver de

mãos dadas, caminhando por aquele corredor.

Mamãe estava deitada numa cama alta, dentro de um quarto que me pare-

ceu grande. Ao me ver, ficou muito alegre, sorriu, me abraçou. No quarto

havia um sofá baixo, onde me lembro de que recebi presentes, foi colocado

um bolo, cantamos parabéns. Minha mãe continuou deitada, falava comi-

go da cama. Eu estava contente pelo aniversário, mas tudo me parecia es-

tranho.

Jacinta fugiu da clínica duas vezes. Na primeira, alcançou uma agência de

publicidade no centro do Rio, onde trabalhava seu amigo Raymundo Araújo,

também militante do PCB. Percebendo que Jacinta não estava bem – ela não

concatenava o raciocínio, mostrando-se aterrorizada com a perseguição de polici-

ais que estariam à porta –, Raymundo levou-a até James,110 que a reconduziu ao

sanatório.111 Em outra ocasião, Jacinta apareceu na casa dos sogros, em Copacabana,

onde sua filha estava abrigada. Muito agitada, falava alto. Parecia empolgada

com a fuga: Fugi no poleiro de um ônibus! Janaína lembra-se de ouvi-la dizer.112

Foi levada de volta à clínica.

Dias depois desse episódio, o irmão de Jacinta, o médico Manoel Caetano

Filho, que morava em São Paulo, decidiu transferi-la para lá, para ser internada

na Clínica Psiquiátrica Charcot, estabelecimento de referência no tratamento de

doenças psiquiátricas no Brasil.113 Os Passos estavam extremamente preocupa-

dos com o estado de saúde de Jacinta. Caetano pensava que, em uma instituição

de boa qualidade, ele próprio acompanhando de perto o caso, sua irmã pudesse

melhorar.

James concordou com a transferência. A ida de Jacinta para São Paulo repre-

sentou a separação definitiva do casal, que nunca mais voltou a viver junto.

Os médicos do Charcot confirmaram o diagnóstico de esquizofrenia para-

noide, e Jacinta permaneceu vários meses internada na instituição. Sua sobrinha

Maria Helena Passos, filha de Caetano, então uma criança, lembra-se:

110 Entrevista com Marise de Araújo Ramos, irmã de Raymundo Araújo, Maceió, fevereiro de 2004.
111 Entrevista com James Amado, Salvador, março de 2004.
112 Recordação de Janaína Amado e registro de Eulália Leal Amado.
113 Embora reunisse um grupo conceituado de médicos, a clínica também aplicava choques elétricos

nos pacientes, procedimento comum à época. A Clínica Charcot continua funcionando.
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Eu ia ao Charcot todo domingo, com minha irmã Lúcia e meu pai. Ele fazia

questão de ir, e de nos levar. Tinha gente que discordava dele, achava que

visitas a um sanatório não eram adequadas para meninas. Mas meu pai

nos levava assim mesmo, porque achava que tia Jaci precisava sentir a liga-

ção com a família. Quanto às filhas, afirmava, ele saberia preservá-las de

visões ou sentimentos ruins que as visitas por acaso lhes causassem: ‘Vamos

ver sua tia’, dizia. Lembro-me de que, durante as visitas, nós quatro ficáva-

mos numa sala grande ou num jardim. Papai conversava também com os

médicos.114

Em outubro, os médicos deram alta a Jacinta. Ela deveria tomar regularmen-

te os medicamentos prescritos e permanecer na cidade, para consultas periódi-

cas. Transferiu-se para a casa da irmã, Dulce – com quem tinha muitas diferenças

de temperamento e valores –, e do cunhado, Nestor Santos, um médico, à rua

Sílvia, próximo à avenida Paulista. O casal não tinha filhos. Jacinta conseguiu

trabalho na Editora Martins, graças à intermediação de James. Voltou a compor

poemas, entre eles “Canção para Maria”, publicado em 1953.115 Sua vida parecia

estar voltando à normalidade.

Nos últimos meses de 1952, ela escreveu à cunhada Zélia três bilhetes. Com

Jorge e os filhos, Zélia estava morando no Rio, no apartamento dos sogros, Eulália

e João Amado, onde também residia Janaína, desde a internação da mãe.116 Os

bilhetes mostram Jacinta lúcida, consciente de sua doença, agradecida a Zélia por

tomar conta de sua filha – por quem demonstra muito carinho –, e esperançosa

de em breve, assim que tivesse condições, voltar a cuidar dela:

São Paulo, 5-10-52

Zélia

Desejo que você, os meninos e todos passem bem.

Escrevo para lhe agradecer os cuidados que você teve com Jana. Fui forçada

a ficar mais algum tempo aqui sob assistência médica e também aqui é mais

fácil conseguir um emprego do que aí no Rio. Começarei a trabalhar segun-

da-feira, na Editora Martins. Peço-lhe que tenha paciência e cuide mais

114 Entrevista telefônica com Maria Helena (Lena) Passos, filha de Manoel Caetano Filho, dezembro de
2003. A Clínica Charcot informou que não possui mais os registros médicos dos pacientes interna-
dos na década de 1950 nem sabe se estes foram encaminhados para outra instituição.

115 O poema foi publicado na revista Fundamentos. São Paulo: Ano V, n. 31, 1953, p. 10, e está
reproduzido nesta edição. O ano em que foi escrito, 1952, consta da publicação original.

116 Cf. Zelia Gattai. Chão de meninos. A residência de Eulália e João Amado situava-se à rua Rodolfo
Dantas, nº 16, apto. 804, em Copacabana. Algum tempo depois, Zélia e família passaram a morar no
mesmo prédio, no apto. 704.
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algum tempo de Jana, até eu me instalar mais definitivamente e poder cui-

dar dela.

Beijos para João e Paloma, um abração em D. Eulália. Sua cunhada amiga,

Jacinta117

São Paulo, 16-11-52

Zélia

Como passam todos? João Jorge e Jana e Paloma estão bons? Jana tem lhe

dado muito trabalho? Agradeço-lhe o que tem feito por ela, espero breve po-

der ir buscá-la.

Peço-lhe para mandar pelo velho uma calcinha de Jana para medida de

outras que minha mãe vai costurar para ela.

Espero uma cartinha sua dando notícias da saúde de Jana, se está indo à

escola; mande dizer também o que ela precisa de roupas; se precisa de vesti-

do, de combinação, frente para praia ou maiô.

Um abraço para você e todos.

 Jacinta

12-12-52

Zélia

Desejo que todos estejam bons. Recebi duas cartas suas e fiquei muito con-

tente com as notícias de minha filha. Agradeço-lhe o que tem feito por ela.

Escrevo-lhe para lhe falar especialmente sobre o seguinte: se você vem den-

tro de alguns dias até aqui, seria possível você trazer Jana? Eu pagaria a

passagem.118

Peço-lhe para me responder urgente, pois tenho aqui um presente para o

Natal dela e preciso saber se mando, caso você não possa trazê-la. Se puder,

telefone para 346993, à noite, mandando cobrar o telefonema aqui. Muitos

beijos em Jana, André,119 Paloma e João. Um grande abraço,

 Jacinta

Após um período tranquilo, Jacinta apresentou alterações de comportamento,

como irritabilidade, agressividade e alternâncias bruscas de humor. Recusava-se

117 Este bilhete, como os outros dois, foram reencontrados por Zélia Gattai em seu apartamento do Rio,
no segundo semestre de 2004.

118 Jacinta propõe-se a pagar a passagem da filha a São Paulo; linhas à frente, pede a Zélia que lhe
telefone, mas a cobrar. Essas atitudes eram típicas de Jacinta Passos: mesmo quando dispunha de
poucos recursos, fazia questão de jamais dever nada a ninguém.

119 André. André Amado, filho de Fanny e Joelson Amado (irmão de James), então criança.
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a tomar os remédios prescritos pelos médicos, e começou a ter crises de ausência

e de afastamento da realidade. Sua irmã e cunhado pensavam que deveria voltar

a ser internada, mas ela não aceitou de modo algum a ideia: não via razões para

a internação, além de demonstrar pavor da vida no sanatório, sinônimo de inten-

so sofrimento.120

O irmão de Jacinta resistiu à ideia de interná-la. Com o passar do tempo e o

agravamento do seu estado de saúde, porém, Caetano acabou cedendo. Coube a

ele internar Jacinta, conforme relatou sua filha, Lena Passos:

Era preciso alguém da confiança dela para conseguir interná-la, pois ela se

recusava. Tia Jaci não confiava em tia Dulce nem em tio Nestor. Ela confia-

va só no irmão. Meu pai, então, foi quem lhe deu a injeção para sedá-la e a

internou. Ele ficou muito traumatizado com isso, chorou um dia inteiro.121

Caetano relacionava a piora do estado de saúde de Jacinta a uma notícia que

ela recebera: em junho de 1953, um ano e sete meses após sua primeira internação,

James decidira reorganizar a vida com outra mulher. Jacinta era apaixonada por

James, louca por ele. Meu pai repetiu várias vezes que, naquele momento, ela não

aguentou a notícia de que James não poderia mais continuar ao lado dela, resu-

miu Lena Passos, filha de Caetano.122

Jacinta permaneceu internada no Charcot durante mais de um ano, prova-

velmente um ano e meio. Nesse período, recebeu visitas de alguns parentes. Sua

prima Maria Bernadete, a Detinha, que morava na Bahia, muito próxima durante

a infância e a juventude, assim narrou a visita que lhe fez:

Quando visitei Jacinta no sanatório de São Paulo, fui com Caetano e Jacy.123

Ela estava com todas as outras internas, na sala. Eu achei a fisionomia

dela esquisita, não era a sua fisionomia normal. Ela me olhou de uma

forma totalmente indiferente, como se eu fosse uma estranha. Me pergun-

tou, sem me dar atenção: ‘– Como vai?’ Saiu dali, deu uma volta no salão,

depois voltou para perto de mim, mas não me reconheceu. Olhava para

mim e não me reconhecia! Eu fiquei emocionadíssima de revê-la assim, até

passei mal com aquilo. Jacy então disse: ‘Vamos embora.´ E nós fomos.124

120 Registros de Dulce Passos e de Jaci Machado Passos, respectivamente irmã e cunhada de Jacinta;
entrevista telefônica com Maria Helena Passos, sobrinha de Jacinta, dezembro de 2003.

121 Entrevista telefônica com Maria Helena Passos, a Lena (filha de Manoel Caetano Filho), dezembro
2003.

122 Idem, ibidem.
123 Caetano e Jacy. Manoel Caetano Passos Filho e sua mulher, Jacy Machado Passos.
124 Entrevista com Detinha Passos Almeida, maio de 2004.
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Estas são as lembranças da filha Janaína, então com 6 anos de idade, sobre

a única visita que fez à mãe, no sanatório Charcot:

Eu morava no Rio, com meu pai. Estava passando férias na casa de tio Joelson.125

Não me lembro se foi tio Joelson ou tio Caetano quem me levou ao sanatório.

Lembro-me apenas de um pequeno quarto num segundo andar, com duas ca-

mas, uma ao lado da outra, separadas por uma mesinha de cabeceira, tudo

branco. Mamãe ficou sentada numa das camas, e eu, na outra, em frente a ela.

Eu a achei bonita. Ela puxou conversa comigo, me perguntou algumas coisas,

às vezes sorria. Mostrei-lhe, orgulhosa, a calça amarela de lã que estava vestin-

do. ‘– É nova?’, me perguntou. ‘– É’, respondi. Mostrei interesse por uns livros

coloridos sobre a mesinha de cabeceira. Ela pareceu gostar do meu interesse, me

deu explicações sobre eles. Foi um encontro cordial, mas estranho. Visto da

perspectiva de hoje, creio que faltou entre nós intimidade.

Passados tantos anos das crises de Jacinta, sem acesso aos seus prontuários

médicos (os sanatórios não guardam documentos dessa época) e, principalmente,

sem escutar o seu delírio, a maioria dos psicanalistas e psiquiatras afirma que é

muito difícil, praticamente impossível, fazer hoje um diagnóstico sobre a natureza

das suas dificuldades psíquicas. Contudo, alguns dizem que as informações dispo-

níveis apontam para a existência de esquizofrenia paranoide. A carência de medi-

camentos adequados, bem como a resistência de Jacinta em tomar os remédios que

existiam, aliadas à aplicação de terapias manicomiais baseadas unicamente em

eletrochoques e em injeções de insulina, devem ter contribuído para tornar suas

crises mais frequentes, profundas e dolorosas. Atualmente, garantem os especialis-

tas, pessoas com sintomas semelhantes aos manifestados por Jacinta levam existên-

cias normais, graças ao apoio de medicamentos e terapias mais adequadas.

Em condições totalmente desfavoráveis, quando esteve internada pela se-

gunda vez no Charcot, Jacinta Passos escreveu o épico “A Coluna”.126 É um longo

poema em 15 cantos, que recria a história da Coluna Prestes, a grande marcha de

25 mil quilômetros Brasil afora, nos anos 20, liderada, entre outros, por Luiz

Carlos Prestes, com o objetivo de derrubar os governos da República Velha, con-

siderados retrógrados. “A Coluna” originalmente integrava um livro mais lon-

go:127 é possível, portanto, que, além do épico, Jacinta tenha escrito outras poesias,

durante a internação. Em situação muito adversa, ainda assim ela conseguiu or-

ganizar sua escrita e fazer ouvir sua voz.

125 Tio Joelson. Joelson Amado, irmão de James, à época residente em São Paulo.
126 A Coluna, reproduzido nesta edição, foi publicado em livro em 1957. A informação sobre a data da

escrita do poema está incluída no livro: “escrito em São Paulo: 1953-1954”.
127 O volume se chamaria Histórias do Brasil e outros poemas, conforme informação constante do livro

A Coluna.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28395



396

Abrindo caminho no chão: de volta à Bahia
Em 1955, Jacinta retornou a Salvador, ao mesmo sobrado onde residira na

adolescência e juventude, a casa dos pais. Tudo indica que sua ida foi uma solu-

ção negociada entre ela, a irmã Dulce – para quem a presença de Jacinta em casa

se tornara pesada –, os pais e a irmã Zete, estes últimos habitantes da casa de

Nazaré.

Os anos vividos em Salvador, na década de 50, foram muito duros para

Jacinta. Ela retornou sozinha, separada do marido, distante da filha, sem empre-

go nem dinheiro, desprestigiada, defendendo ideias comunistas numa época de

descenso do PCB, marcada sobretudo pelo estigma da doença mental, que, se

hoje é forte, à época era avassalador. No Brasil, era comum as pessoas considera-

rem, como ocorrera na Europa medieval, distúrbios mentais como punições apli-

cadas por Deus aos danados, aos pecadores extremos. Quando se tratava de

mulheres, não raro se associava o estado psicológico alterado da mulher a uma

sexualidade exacerbada, hedonista. Muitas famílias escondiam os doentes men-

tais nos fundos das casas, em locais a que as visitas não tinham acesso.

Provavelmente, se tivesse condições materiais, Jacinta, com seu tempera-

mento independente, teria preferido morar sozinha, arcando com as próprias

despesas. Mas precisou retornar para a casa dos pais. Foi bem recebida no velho

sobrado de Nazaré, onde ocupou um quarto espaçoso, bem iluminado, no se-

gundo andar, de frente para a rua. Ali passava quase todo o tempo, porta fecha-

da, ouvindo notícias no rádio, datilografando na máquina, sempre cercada de

muitos livros e recortes de jornal, que espalhava pela grande mesa de trabalho e

pela estante, às vezes pelo armário também.

Jacinta vivia à parte da família. Lavava a própria roupa, e preparava suas

refeições: variava frutas, salada de tomate e cebola, ovo, arroz, feijão, farinha e

carne-seca, de que era grande apreciadora, tudo regado a pimentas malaguetas,

que gostava de comer cruas, inteiras. Fazia as refeições na cozinha, separada dos

familiares, ou se sentava à mesa quando todos já estavam terminando a refeição.

Aceitava receber dos pais o mínimo de dinheiro, suficiente apenas para despesas

obrigatórias, como as de transporte. Certa vez, próximo a seu aniversário, decla-

rou logo a todos da casa que não aceitaria presente de ninguém. Percebendo que

ela necessitava de muitas coisas, a mãe e outros parentes insistiram em presenteá-

la. Só a muito custo concordou em deixar, junto à escada, uma pequena lista de

itens de primeira necessidade.128

128 Entrevista com Terezinha Siqueira de Andrade, Maceió, novembro de 2003; entrevistas telefônicas
com Detinha Passos de Almeida, junho de 2004, e com Marta Valença, março 2004. Registro de
Zete Passos.
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Quando os Passos recebiam convidados aos domingos, geralmente paren-

tes, Jacinta pouco aparecia: Me lembro dela como um vulto, que descia as escadas,

passava pela gente, ia direto para a cozinha, subia de novo para o quarto. Era

calada, reservada, fechada. Às vezes, carregava muitos livros, relembra Eliana

Almeida, sua prima em segundo grau.129 Jacinta saía diariamente de casa, tinha

seus próprios horários. Não dava nenhuma satisfação sobre sua vida aos famili-

ares, que desconheciam o que fazia na rua.

*   *   *

Acertos entre Jacinta e James determinaram que Janaína, a filha de ambos,

então com oito anos de idade, que morava com o pai no Rio, fosse para Salvador,

passar com a mãe as férias escolares de final de ano, em 1955 e 1956. Cada uma

dessas férias durou três meses.

Jacinta, que não convivia com a filha há quatro anos, estava exultante com a

perspectiva de sua chegada. Em dezembro de 1955, o sobrado de Nazaré encon-

trava-se bastante povoado, pois, além de Jacinta, de Bebé e Ioiô, seus pais, de

Zete, sua irmã mais velha, também Lourdes, sua irmã mais nova, estava hospeda-

da lá temporariamente, com toda a família, constituída do marido e quatro fi-

lhas.130 Jacinta chegou a ensaiar com as sobrinhas a apresentação de uma pequena

peça de teatro de sua autoria, para receber a filha. Os Passos também estavam

animados com a chegada da neta, sobrinha e prima.131

Estas são as lembranças de Janaína, sobre as duas férias vividas ao lado da

mãe, aos oito e nove anos de idade:

Tenho recordações bastante distintas dessas duas férias, completamente dife-

rentes uma da outra. As primeiras, as de 1955, senti como uma grande festa.

Fui muito bem recebida naquela casa alegre, paparicada pelas tias, emprega-

das antigas, avó – de quem gostei muito, pois era carinhosa, costurava roupas

para mim, me dava doces, acarinhava meus cabelos... Eu, que só tinha irmãos

muito pequenos, adorei conviver com as quatro primas de idades próximas à

minha, às quais às vezes se juntavam mais duas, chegadas de São Paulo. Fo-

ram tantas brincadeiras, fazíamos uma farra! Com elas aprendi brincadeiras

quase desaparecidas no Rio, como as antigas danças e canções de roda. Isso me

aproximou de minha mãe, que gostava muito dessas canções.

129 Entrevista com Eliana Passos de Almeida, Salvador, março de 2004. Era uma criança quando sua
mãe, Detinha Passos de Almeida, a levava para visitar os parentes em Nazaré.

130 Maria, filha mais velha de Lourdes, desde pequena morava com os avós. Lourdes Passos posterior-
mente deu à luz a mais três filhas. Berila e Manoel Caetano Passos tiveram apenas netas: sete de
Lourdes, duas de Caetano e uma de Jacinta.

131 Entrevista com Terezinha Siqueira de Andrade, sobrinha de Jacinta, Maceió, novembro de 2003;
entrevistas telefônicas com Terezinha Siqueira de Andrade, março de 2004, e com Maria Siqueira
Vianna, também sobrinha de Jacinta, fevereiro de 2004.
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Vindo de uma casa meio bagunçada, de intelectuais do Rio, gostei de co-

nhecer os costumes da família senhorial baiana, a começar pela disposição

da casa espaçosa, muito bem arrumada, com quintal onde havia árvores

frutíferas e galinhas, e com um setor grande, embaixo, nos fundos, destina-

do aos serviçais, que eram numerosos e me davam a impressão de guarda-

rem segredos extraordinários. Não havia luxo, a decoração tendia ao sóbrio,

porém tudo me parecia mais cerimonioso e cuidado do que nos ambientes a

que eu estava habituada. Lembro-me – eu, que usava shorts e frente única –

dos grandes laços de fita e dos vestidos cheios de babados e frufrus e das

anáguas das minhas primas, que, de tanta goma, ficavam em pé sozinhas

no chão. Quando me perguntaram se eu também queria usá-las, rapida-

mente as adotei, com toda a alegria.

Cumpriam-se diversos rituais diários na casa, entre eles as rezas às seis da

tarde, junto ao oratório (que mamãe me proibia de assistir, mas às vezes eu

conseguia espreitar, de longe), além do meticuloso cerimonial das refeições:

junto à grande mesa muito bem posta, devíamos, as meninas, limpas e

arrumadas, ficar todas de pé, cada uma atrás de sua cadeira, até o avô

sentar-se à cabeceira. Devíamos então esperar em silêncio a avó, na outra

cabeceira, com a ajuda das empregadas, servir nossos pratos. Nós, meninas,

devíamos falar o mínimo possível à mesa, regra a que com frequência deso-

bedecíamos. Durante minha estadia, mamãe se alimentou junto conosco,

não na cozinha, como fazia habitualmente. Minha chegada a colocou em

contato mais frequente com o restante da família, ensejando colaboração

entre eles.

Havia também o escalda-pés diário do avô, que eu observava fascinada. Ele

era um homem muito alto, elegante, impecável, que usava chapéu, terno de

linho em geral claro, com gravata, guarda-chuva e botas ou sapatos

envernizados. Quando chegava em casa, instalava-se na poltrona da sala

e ali esperava Mazi, a empregada de décadas, ajoelhar-se à sua frente, tirar-

lhe os sapatos e meias e colocar-lhe os pés cansados dentro da bacia com

água quente e infusão de ervas, que ela invariavelmente lhe preparava, na

temperatura certa, à espera do chamado dele. Sério, reservado, ocupado com

sua vida, o avô foi para mim figura distante, mas não desagradável.

Nessas primeiras férias, a convivência com minha mãe foi boa. Ela gostava

de conversar comigo, contava-me histórias, dava-me livros para ler, ensina-

va-me muitas coisas – geografia, política, matemática, português, história...

–, ria das minhas perguntas e respostas, orgulhava-se dos meus acertos.

Mamãe cuidava de mim, me dava banho e remédio, penteava meus cabelos.

Falava-me de literatura, das poesias que estava escrevendo, dos seus livros –

no Natal, me dedicou um exemplar de “Poemas políticos”, que guardo com
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carinho –, da importância das transformações sociais e das vantagens do

comunismo. Eu a admirava, a achava inteligente e bonita. Estava muito

feliz por reencontrá-la, e por descobrir que tinha toda aquela família.

Colado na parede em frente à mesa de trabalho de mamãe, havia um gran-

de recorte, um desenho impresso de um senhor careca, sério, visto de perfil.

Lembro-me de olhar muitas vezes esse desenho, intrigada com a presença

daquele estranho personagem no quarto. Minha mãe me explicou que era

Lênin, um homem muito importante, líder soviético, benfeitor da humani-

dade. Como meu pai e tios também eram comunistas, eu estava habituada

a essas referências, aceitando-as com naturalidade. Décadas depois, reen-

contrei esse mesmo desenho de Lênin, um bico de pena da década de 50,

impresso nas páginas do jornal O Momento (de onde mamãe decerto o

recortara), e me emocionei.

Minha mãe era atenta, solícita às vezes, mas não me fazia carinho físico. E

era muito exigente, gostava que eu agisse exatamente do modo como me

ordenava. Quando tomava uma decisão a meu respeito, não admitia deso-

bediências nem interferências. Duas primas lembram-se dela cortando meus

cabelos, contra a minha vontade, utilizando para isso uma cuia vermelha,

originalmente usada como invólucro de queijo do reino, que colocara na

minha cabeça, como molde. Meus protestos e choros, assim como a solidari-

edade recebida das primas, que assistiam a tudo muito impressionadas, de

nada adiantaram: meu cabelo foi cortado, em formato redondo, “como o

de uma índia”, lembra uma das primas.132 Não me lembro da cena, o que

indica que não me marcou negativamente.

Dormíamos no mesmo quarto. Parte das manhãs, enquanto mamãe lia e

escrevia, eu passava brincando com as primas, em geral do lado de fora, no

grande pátio da casa. Logo após o almoço, em alguns dias da semana nós

duas saíamos. Tomávamos um bonde ou ônibus até a Praça Castro Alves,

descíamos o Elevador Lacerda rumo à Cidade Baixa (esta era a parte do

passeio de que eu mais gostava, a da descida no Elevador), onde tomáva-

mos outro transporte, até um bairro longe e muito pobre, que não sei identi-

ficar. Descíamos a encosta de um morro – perigoso, quando chovia – até um

grupo de casas paupérrimas, onde moravam famílias negras. Ali, ao ar li-

vre, na terra, sobre dois ou três caixotes de madeira, Jacinta, profundamente

coerente com sua forma de pensar, dava aula às crianças. No intervalo,

divertia-nos com brinquedos simples, pequeninos piões que levava consigo,

numa bolsa de lona. Às vezes nos oferecia sanduíches de queijo, também

132 Entrevistas telefônicas com Maria Helena (Lena) Machado Passos, dezembro de 2003, e com Maria
Siqueira Vianna, fevereiro de 2004; entrevista com Terezinha Siqueira de Andrade, Maceió, no-
vembro de 2003.
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levados por ela. Conversava com as mães antes e depois das aulas, dava-

lhes conselhos sobre higiene, talvez tentasse organizá-las politicamente, não

sei. Eu gostava bastante dessas saídas com mamãe. Só reclamava de que, na

rua, ela agarrava minha mão com tanta força que me deixava marcas

vermelhas, não me soltando jamais. Talvez tivesse medo de que eu fosse

atropelada ou me perdesse dela.

Os atritos com minha mãe nesse período, percebo hoje, foram todos sobre

questões relativas ao meu relacionamento com a família Passos. Muitas ve-

zes eu preferia estar com as primas ou outras pessoas da casa a ficar no

quarto com ela, assim como preferia sair a passeio com os outros a permane-

cer em casa, em sua companhia. Mamãe não me proibia os contatos (as

saídas, sim), mas os restringia, talvez para poder ficar mais tempo comigo,

por ciúmes, ou por temer a influência excessiva sobre mim da família, com

quem tinha grandes diferenças sobre maneiras de compreender o mundo.

‘Você é minha filha, tem de fazer o que eu acho certo, não o que os outros

acham’, me dizia, zangada. Eu não entendia as restrições. Essa situação

gerou algumas brigas entre nós, mas nada sério. Tanto que, no ano seguin-

te, eu mesma quis retornar à Bahia para as férias.

Em 1956, entretanto, encontrei uma situação muito diferente. As primas e

tios não moravam mais em Nazaré (apenas a prima mais velha, cuja idade

era a mais distante da minha). Não me senti recebida pelos familiares com

o mesmo carinho e paciência do ano anterior, inclusive pela avó. Todo

mundo parecia preocupado, ansioso, envolvido com problemas. Minha mãe

estava nervosa, agitada, impaciente, brigando a toda hora com a família e

comigo, que, por meu turno, revidava com más-criações a ela. Lembro-me

de tia Zete uma vez me chamando à parte, para me dizer que eu não podia

continuar a responder à minha mãe daquela forma. Ela tinha razão, mas

eu não mudei minha forma de me comportar.

Nessas férias, o nível de exigência de mamãe em relação a mim tornou-se

absurdo. Ordenava, por exemplo, que eu decorasse listas inteiras da popula-

ção mundial, país a país, e se aborrecia quando eu errava ou ameaçava desis-

tir. No Natal, dei-lhe de presente, com dedicatória, um caderno manuscrito,

contendo pequenas peças de teatro e poesias escritas por mim. Ela ficou con-

tente, riu, me agradeceu. Dias depois, devolveu-me o caderno, que guardo até

hoje, com observações críticas e correções (todas pertinentes), acompanhadas

de uma nota – “regular”, “ótima”, “boa” – para cada escrito meu. Era muito

difícil, quase impossível agradá-la, e isso me frustrava demais.

Continuávamos a ir, agora quase todos os dias, ao bairro pobre de Salvador,

mas eu já não achava muita graça naquilo, porque, naquele ano, durante

nosso trajeto mamãe esbarrava com frequência nas pessoas que vinham em
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sentido contrário, quase como se não as visse. Quando as pessoas reclama-

vam, brigava com elas, gesticulando, gritando. Falava também sozinha, en-

quanto caminhávamos pelas ruas. Comecei a sentir vergonha de minha mãe.

O clima na casa tornou-se tão difícil para mim que escrevi uma carta a meu

pai, pedindo que fosse me buscar o mais rápido possível. A carta não seguiu,

porque tia Zete, a quem pedi que a enviasse, preferiu não o fazer. Naquele

ano, mamãe debatia-se na cama à noite, falando alto, às vezes gritando, o

que me acordava. Nessas ocasiões, na escuridão do quarto eu sentia muito

medo dela, temia que saltasse sobre mim, me fizesse mal. Ao final das férias

nós duas viajamos num pequeno navio, uma viagem que recordo muito

tensa, para o Rio de Janeiro, onde ela me entregou a papai.

*   *   *

Em Salvador, Jacinta voltou a militar ativamente no PCB. Assistia às reuniões,

escrevia e datilografava textos, discursava nos comícios-relâmpago organizados em

feiras, no porto, em portas de fábrica, dava conferências onde o partido indicava,

ministrava aulas para crianças pobres. Era uma militante anônima, disciplinada e

absolutamente convicta, numa organização debilitada e com graves dissensões in-

ternas. Leôncio Basbaum afirma: O Partido cresceu rapidamente e em fins de 1945

já possuía cerca de 50 mil filiados, um jornal diário, uma grandiosa sede no centro

da capital do país, o Rio de Janeiro. Mas, no final da década de 1950, em todo o

território nacional não teria mais de dois a três mil membros. 133

Jacinta, que tanto prestígio conquistara entre os intelectuais do Partido, nes-

se período não recebeu atenção. Não foi indicada, por exemplo, como acontece-

ra várias vezes no passado, para integrar, muito menos chefiar, delegações a

congressos, inclusive os locais.134 Resultado de mudanças no comportamento dela?

Estigma da doença mental? Efeito da separação de James, e do consequente afas-

tamento também de Jorge Amado, até 1957 figuras de projeção no PCB?

Em 1955, Jacinta procurou O Momento, o jornal do PCB em Salvador, onde

trabalhara na década de 40, para oferecer colaboração voluntária. Nesse ano,

deve ter publicado ali alguns artigos.135 No início de 1956, já se tornara responsá-

vel por uma página inteira do jornal, “Literatura e Artes”, onde foram publicados

poemas, contos, traduções, estudos de crítica literária, notícias culturais etc., de

133 Basbaum, Leôncio. História sincera da república. Vol. 3, p. 137.
134 Para estimular a militância, principalmente de intelectuais, o PCB organizou à época vários congres-

sos, de caráter local, regional e nacional, além de participar dos internacionais, o mais importante
sendo a Assembleia Mundial da Paz, em Helsinque, em junho de 1955. A relação completa da
delegação brasileira a este último consta de João Falcão, O partido comunista que eu conheci, p. 354.

135 Não foi possível localizar exemplares de O Momento do ano de 1955. Em 8 de abril de 1956, data
do primeiro exemplar disponível do jornal nesse ano, um artigo de Jacinta, intitulado “Sobre a
poesia brasileira”, é continuação de um ou mais textos anteriores. Daí a suposição de que ela
começou a colaborar com o jornal em 1955, ano em que retornou a Salvador.
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diversos autores. Alguns textos seus, sobre literatura, também apareceram na

seção.136 A página não tinha periodicidade regular. Saía quando havia espaço,

pois o jornal, em grande dificuldade financeira, circulava com apenas quatro, às

vezes seis páginas. Esse trabalho provavelmente trouxe alegria e segurança a

Jacinta, por unir literatura e jornalismo, duas atividades que apreciava, valoriza-

va e sabia exercer bem, além de significar espaço conquistado por ela, espaço

seu, cada vez mais difícil.

A partir de 6 de maio de 1956, O Momento não publicou mais nenhuma

colaboração assinada por Jacinta, embora a seção “Literatura e Artes” tenha con-

tinuado a existir até o final desse ano, muito provavelmente sob direção de outra

pessoa. Durara poucos meses o novo espaço conquistado por ela.

Jafé Teixeira Borges assim relatou a convivência com Jacinta no jornal:

Eu era colega de Jacinta em “O Momento”, na década de 50. O diretor do

jornal era José Gorender, embora, no expediente, constasse Almir Mattos.

Aristeu Nogueira era o tesoureiro, e eu, o secretário, embora não figurasse

assim no expediente. A sede do jornal era na avenida Sete, 2º andar, em

cima da Foto Jonas. Éramos pouquíssimos trabalhando, todos muito jovens,

não havia dinheiro pra nada, uma penúria de fazer dó.

Jacinta apresentou-se lá um dia, como voluntária, dizendo que queria cola-

borar com o jornal. Passou a ir todas as tardes. Sua função era “cozinhar”

as matérias de jornais do sul.137 Dava pra perceber que ela não estava mais

bem da cabeça. Não falava nada, não conversava com ninguém. Chegava,

só me cumprimentava, e ia sentar-se no seu canto, para trabalhar. Ficava

ali o tempo todo em silêncio, muito composta. As matérias dela geralmente

não saíam no jornal, não havia espaço, às vezes ela também podia não

fazer o trabalho muito bem-feito, mas, principalmente, não havia espaço –

era preciso publicar primeiro os informes e matérias de interesse do partido,

e o jornal era fininho. Jacinta ficava aborrecida com aquilo. Também che-

gou a escrever um conto, não sei se foi publicado.

Aquela situação foi ficando difícil. Havia uma certa má vontade contra ela

– os jornalistas eram jovens, e ela, bem mais velha, séria, concentrada, não

conversava nem brincava com ninguém, era considerada um corpo estra-

nho lá. Os rapazes se incomodavam com a presença daquela senhora sisu-

da ao lado, não podiam ficar à vontade, comentar, dizer besteira, palavrão...

136 Estes textos de Jacinta, com notas explicativas, foram incluídos na presente edição.
137 Cozinhar, pentear matéria. Gíria jornalística. Na década de 1950, indicava pequenas alterações em

material publicado em outro jornal ou revista, com vistas a uma nova publicação, com um texto
diferente do original. Atualmente, indica também alterações em textos produzidos por agências de
notícias, distribuídos simultaneamente a vários jornais.
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E as matérias dela não saíam, não tinham importância. Ela era uma flor

que não fazia mal a ninguém, mas não era possível continuar, era preciso

resolver a situação. Imagine que encarregaram a mim de dizer isso a ela!

Falei à Jacinta:

– O jornal tem cada vez menos espaço, as matérias não saem, e ficamos

constrangidos de você vir aqui, trabalhar, e o resultado de seu trabalho não

sair. Assim, nós decidimos parar de cozinhar matéria, vamos passar a usar

uma agência de notícias para isso.

Ela se chateou, visivelmente se chateou muito com aquilo, mas não brigou.

Aceitou a decisão, e não apareceu mais. Eu é que fiquei constrangido por

molestar uma flor.

Provavelmente, isso tudo ocorreu no ano de 1956.138

Se esse fato, humilhante para Jacinta, ocorreu efetivamente em 1956, expli-

caria também o término de sua colaboração na página “Literatura e Artes”, à qual,

contudo, Jafé não se refere, fazendo apenas breve menção à possível publicação

de “um conto”. Outra possibilidade é a colaboração literária de Jacinta ter ocorri-

do em 1956, e o incidente narrado por Jafé, no ano seguinte. Neste caso, restaria

explicar por que Jacinta não conseguiu publicar mais nada assinado em O Mo-

mento, desde maio de 56.

O ano de 1956 foi traumático para o PCB. Em fevereiro, em Moscou, durante

o XX Congresso dos Partidos Comunistas de todo o mundo, Kruschev e outros

líderes soviéticos fizeram pesadas críticas a Stalin, o todo poderoso dirigente da

URSS durante décadas, falecido havia três anos. O documento apresentado no

Congresso, conhecido como “relatório Kruschev”, tornava públicos numerosos e

terríveis crimes cometidos por Stalin, como perseguições e execuções sumárias

de adversários. A repercussão do relatório Kruschev entre os militantes brasilei-

ros foi retardada pelo PCB, mas, quando ocorreu, se mostrou devastadora. Cau-

sou desconfiança, perplexidade, indignação e revolta, gerando acalorados debates

e a saída de numerosos militantes do partido, a maioria intelectuais, em 1957: As

certezas que haviam informado a vida e a ação de militantes forjados no mais

fino aço do monolitismo stalinista se desfaziam uma a uma, resumiu Moisés

Vinhas.139

138 Entrevista com o advogado Jafé Teixeira Borges, Salvador, abril de 2004. Jafé havia escrito um
romance policial, Sequestro no Museu de Arte Sacra, então manuscrito. Nessa mesma entrevista,
contou: Jacinta levou os originais, dizendo que os leria. Passou 15 dias indo lá, e nada dizia. Um belo
dia, colocou o livro sobre a mesa: ‘– Gostei. A trama está bem costurada. Você parece que vai dar para
escritor.’ Alguém interrompeu nossa conversa, com um assunto de trabalho. Não voltamos mais ao
livro, por vergonha minha. O livro só foi publicado bem mais tarde, em 1968, pela Global.

139 Moisés Vinhas. O Partidão, p. 296.
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Não sabemos qual a reação de Jacinta a essa grave crise política. Sabemos

que se manteve no PCB até morrer, fiel à organização que escolheu. Mas pode-

mos especular que ela deve ter se sentido profundamente abalada pelos aconte-

cimentos daquele ano. Todos os militantes o foram, inclusive os que decidiram

permanecer no partido, como o baiano Carlos Marighella, que, embora continu-

ando no PCB, expressou reações emocionais: Ele tomou o Relatório Kruschev como

se fosse uma punhalada de Stalin, chorando de raiva e indignação, declarou um

testemunho.140 Outros militantes adoeceram, deprimiram-se profundamente, tor-

naram-se agressivos, confusos ou catatônicos. A decisão de permanecer no PCB

era tão difícil quanto a de afastar-se, e Jacinta deve tê-la tomado sob grande

tensão.

Em 1958, Jacinta publicou seu quarto livro, A Coluna, por uma pequena

editora do Rio de Janeiro, a A. Coelho Branco F.º, que funcionava basicamente

como gráfica. Com 47 páginas, o pequeno livro continha o poema épico homôni-

mo em 15 cantos, sobre a Coluna Prestes, apresentado como “uma parte do livro

História do Brasil e outros poemas”. A edição, muito simples, foi possivelmente

financiada pelo PCB. Seu conteúdo interessava ao partido, e a autora não tinha

dinheiro para custeá-la. A epígrafe do livro:

Coluna, tu és a herança

que os pais transmitem aos filhos

como abc de criança.

Essa publicação deve ter sido particularmente importante para Jacinta, pois

havia seis anos ela não conseguia editar nenhum livro, embora tivesse vários

originais guardados.141 A Coluna foi muito bem recebido nos círculos de esquer-

da, merecendo críticas de nomes respeitados, como Paulo Dantas.142 Até 1968,

diversos de seus trechos foram reproduzidos em publicações de esquerda do Rio

e de São Paulo. Provavelmente Jacinta não tomou conhecimento disso, pois à

época residia em Sergipe, isolada. O poema voltou a ter vários trechos reprodu-

zidos após o retorno do país à democracia.143

*   *   *

140 O episódio, narrado por Paulo Mercadante, está registrado em MORAES, Denis. “Carlos Marighella,
90 anos”, in: “Gramsci e o Brasil”, http://www.artnet.com.br.

141 Sobre os outros livros já escritos por Jacinta na ocasião, ver, nesta edição, o texto que precede os
poemas de A Coluna.

142 A crítica de Paulo Dantas integra o presente livro. Ler também o ensaio “Coluna de Fogo”, de
Ildásio Tavares, escrito especialmente para esta edição.

143 Como em: Anita Leocádia Prestes. Uma epopeia brasileira: a coluna Prestes.
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Em dezembro de 1957, Jacinta viajou para o Rio de Janeiro, à procura da

filha. Não são muito claras as circunstâncias que cercaram essa viagem, mas pro-

vavelmente, sabedora de que a filha não passaria as férias daquele ano em Salva-

dor, decidiu viajar ao encontro dela.

Estas são as lembranças que Janaína guardou da última vez em que convi-

veu com a mãe, aos dez anos de idade:

Ela chegou ao Rio de repente, sem avisar ninguém. A campainha do aparta-

mento tocou, alguém veio me dizer: ‘Sua mãe está aí.’ Sensação de susto, cora-

ção batendo acelerado. Fui até a sala vê-la, nos abraçamos. Eu estava muito

tensa. Ao longo daquele ano trocara cartas com mamãe, porém, devido à má

experiência das férias anteriores, eu tinha me recusado a retornar à Bahia.

Agora, sentia medo de ela querer me levar de vez para Salvador. Além disso, eu

havia decidido pular a quinta série, prestando direto o exame de admissão ao

ginásio, em fevereiro do ano seguinte, e estava concentrada nisso.144

Mamãe não insistiu para me levar para a Bahia. Ao contrário, permaneceu

no Rio, o que me relaxou. Pelas manhãs eu frequentava aulas num cursi-

nho e, todo início de tarde, esperava por ela lá em casa. Eu estava morando

em um novo apartamento, em Copacabana, melhor do que o anterior. Meu

pai mais uma vez reconstituíra família, havia pouco mais de um mês.

Nessas férias passamos todas as tardes juntas, mamãe e eu. Ela me dava

aulas na sala, nós duas em volta da mesa, próximas à janela. Era excelente

professora: exigente, clara, metódica, paciente, com uma perfeita noção das

deficiências da aluna e de como, progressivamente, superá-las. Eu era ruim

em matemática, justamente a especialidade dela, de modo que me deu um

ótimo reforço nessa área. E me doutrinou, também! Na prova oral do exame

de admissão, quando o professor me pediu para dizer os nomes de três países

europeus com as respectivas capitais, a resposta veio na ponta da língua:

‘União Soviética – Moscou, Polônia – Varsóvia, Tchecoslováquia – Praga’.

Lembro-me com muito prazer de nossas aulas. Mamãe gostava de ensinar,

eu gostava de aprender, em torno daquele mundo do conhecimento fomos

nos conhecendo melhor, nos reencontrando.

Minha mãe alugou um quarto de empregada no Largo do Machado, bairro

então decadente do Rio. Ela tinha direito a usar o tanque e o banheiro da

área de serviço do apartamento, eventualmente a guardar alguma coisa na

geladeira, mas não podia cozinhar. Passei alguns fins de semana lá com

144 À época, após terminar a quarta série, os alunos cursavam um ano “de admissão”, isto é, um ano
escolar em que reviam as matérias dos anos anteriores, com vistas à aprovação no exame de
admissão ao ginásio, às quatro séries seguintes. Algumas crianças tentavam o exame de admissão
assim que terminavam a quarta série.

MIOLO.pmd 30/6/2010, 17:28405



406

ela. O colchão da cama era tão estreito que nós duas não cabíamos nele. À

noite, ela dormia no chão, para eu dormir no colchão. Não havia janela.

Nunca a vi queixar-se dessa situação, nem de qualquer outra que lhe cau-

sasse desconforto ou exigisse sacrifício pessoal.

Conversamos bastante nessas férias, no quarto dela, na sala do apartamen-

to onde eu morava, nas praças do Rio, no bar do Largo do Machado onde

fazíamos as refeições durante os fins de semana. Mamãe continuava muito

vigilante comigo, só me deixando atravessar as ruas de mãos dadas com

ela. Eu, que já me achava grande, e era habituada a andar sozinha, reagia

a isso. Ela me proibia de conversar com outras pessoas, incluindo o porteiro

do prédio onde eu morava: ‘Nunca converse com estranhos, é perigoso’, me

alertava com frequência. Também continuava esbarrando nas pessoas que

vinham em sentido contrário na rua, interpelando-as, caso reagissem.

Mamãe se mostrava muito insatisfeita com o a minha criação: ‘Você está

sendo criada como burguesa. Seu pai pode ter virado um burguês, mas sua

mãe é e sempre será uma comunista. Não quero você criada como burguesa’,

me disse diversas vezes, zangada. Eu retrucava que tinha poucas peças de

roupa, que meu pai ganhava mal... Ela respondia: ‘Basta viver naquele

apartamento. Nenhum comunista deve morar assim.145

Minha mãe gostava de me fazer perguntas e, a partir das minhas respostas,

ir expondo seus pontos de vista. ‘O que você acha do sistema de herança?’

É bom ou ruim?’, me perguntou, certa vez. Sem ter a mínima ideia do que

responder – nunca havia pensado nesse assunto! –, balbuciei um ‘Acho...

bom’. ‘Não, não é bom. A herança é uma prática burguesa, que só tem

sentido numa sociedade de classes, para garantir a propriedade de poucos.

Numa sociedade comunista, não existe herança, porque...’, e apresentou as

razões. Nessa maiêutica, ela ia me transmitindo seus pontos de vista e visão

de mundo. Era absolutamente segura de suas ideias.

Continuava muito exigente, consigo, comigo, com as pessoas em geral. Não

admitia falhas, enganos, erros, assim como não aceitava injustiças. Quan-

do via ou ouvia qualquer coisa com que não concordava, mesmo não lhe

dizendo respeito diretamente, retrucava na hora, em público, com quem

quer que fosse. Certa vez, na praça Siqueira Campos, em Copacabana, ao

ver um policial arrastar um adolescente e bater nele, colocou-se na frente

dos dois. Dedo na cara do polícia, interpelou-o: ‘Você não tem o direito de

tratar o garoto assim! Você é um policial, tem de proteger a população, não

pode maltratar ninguém!´. O policial afastou-a com um safanão, mas ela o

145 Apartamento à rua República do Peru, esquina com av. Nossa Senhora de Copacabana, de três
quartos, com cerca de 150 metros quadrados, em prédio de muito boa qualidade. Dado a James
pelo pai dele, em 1957.
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seguiu, gritando: ‘Se o rapaz fez alguma coisa errada, faça o que a lei man-

da, interrogue-o. Mas não bata nele, não o torture! Você é pobre como ele,

você é muito mais parecido com ele do que com seu coronel!’ Achei que nós é

que seríamos presas... mas não fomos.

Bastava um cobrador de ônibus não devolver o troco integral a alguém, “es-

quecer-se” das moedas menores, para mamãe imediatamente reclamar, alto,

para todos ouvirem: ‘Não vai devolver o troco todo para a pessoa? Devolva, é

importante, é um direito dela, essas moedas podem fazer falta a ela, como

fariam a você! E vai ficar com o troco para quê? Para enriquecer seu patrão?”.

Ela era a única a falar. As pessoas em volta baixavam os olhos, indiferentes ou

amedrontadas. E eu, sem pensar em quem tinha ou não razão, sentia vergo-

nha dessas situações, queria sumir dali.

Nessa época mamãe vestia saias escuras, pretas ou azul-marinho, retas, abai-

xo do joelho, com blusas claras de tecido mole, a maioria branca ou creme, de

mangas curtas, às vezes com um broche fechando a gola. Calçava sapatos

baixos – gostava de alpargatas – ou sapatos altos de saltos grossos, que, dizia,

não eram incômodos como os de saltos muito altos e finos então na moda.

Possuía pouquíssimas roupas, que trocava, lavava e passava com frequência.

Não dava nenhuma importância à moda – ao contrário, dizia: ‘Moda é coisa

de capitalista, para enriquecer burguês’ –, mas fazia questão de apresentar-se

sempre muito limpa e composta.146 Seus cabelos pretos, bastos e lisos, muito

bonitos, eram presos atrás, num penteado antigo. Não usava maquiagem,

apenas batom. Continuava magra, o corpo enxuto e as pernas bonitas, fisica-

mente bem para os 43 anos. A despeito da severidade das roupas e gestos, sua

figura tinha elegância, advinda, creio, da altivez do porte e do andar.

Apesar do profundo sentimento de identificação e solidariedade para com

os semelhantes, que levara mamãe à militância religiosa e política e aos

maiores sacrifícios pessoais em busca de melhorias coletivas, ela não tinha

facilidade de comunicação com as pessoas, individualmente.147 Talvez seu

jeito sério, reservado, que transmitia autoridade, amedrontasse os outros.

Mamãe conversava bastante comigo, mas, com as pessoas que encontráva-

mos, mostrava-se circunspecta, falando apenas o indispensável, sem permi-

tir aproximações e jamais puxar conversa. Não sei se agia assim por

temperamento, educação, dificuldade psicológica, por medo de ser agredida

ou por razões de segurança (dada sua condição de militante de um partido

clandestino); talvez pelo conjunto desses motivos.

146 O desprezo de Jacinta pela moda ocorreu nessa época, a partir de meados da década de 1950.
Conforme relatado, em épocas anteriores ela foi uma mulher vaidosa, que gostava de se vestir com
apuro e de acordo com as tendências do momento.

147 As exceções a esse comportamento, todas em Salvador, foram em relação a algumas pessoas da sua
família e às crianças pobres a quem dava aulas.
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Sempre a senti profundamente solitária. Creio que nunca convivi com uma

pessoa tão solitária quanto ela. Com exceção das questões partidárias, todos

os outros assuntos de sua vida eram decididos por ela própria, sem consultar

ninguém. Acho que identificava esse modo de agir com a capacidade de ser

independente. Valorizava extraordinariamente a independência, a possibi-

lidade de ser dona do próprio destino. Lutara muito por isso. ‘Nunca se es-

queça de duas coisas, minha filha: que você é mulher e é independente’, me

disse. Com a visão de hoje, imagino que suas internações em sanatórios –

decididas por outros, contra a vontade dela – doeram-lhe duplamente, pelas

condições dos internamentos e por saber que feriam seu poder de decidir

sobre a própria vida.

A mais terna lembrança que guardo de minha mãe está ligada ao dia do

anúncio do resultado das provas escritas ao exame de admissão. Num ritual

que hoje me parece cruel, todos os candidatos, crianças entre 10 e 13 anos

de idade, fomos colocados em fila, no pátio do colégio. À frente, alguém ia

lendo os nomes dos aprovados, que, um a um, deviam subir para o segundo

andar, onde se realizariam os exames orais (as crianças reprovadas conti-

nuariam todas lá no pátio...).148 Quando chamaram meu nome, caminhei

até a escada, onde, para minha grande surpresa, dei com os olhos cheios de

lágrimas de mamãe. Foi a única vez em que a vi chorar.

Em 3 de janeiro de 1958, dia do aniversário de Luiz Carlos Prestes, Jacinta foi

detida na Central do Brasil, a movimentada estação de trens no centro do Rio.

Vendia seu último livro, A Coluna – considerado subversivo – e, ao que parece,

também discursava para a multidão. Entre os comunistas brasileiros, existia a

tradição de celebrar, de várias formas, o aniversário de seu maior líder, fazendo

isso parte do processo de glorificação de Prestes.149

Avisado da detenção por telefone, James compareceu à delegacia. Teve de

alegar a insanidade mental de Jacinta e responsabilizar-se por ela, para que o

delegado concordasse em liberá-la, o que foi feito no mesmo dia. Ao sair da

delegacia, ela se mostrava muito nervosa e indignada.150

*   *   *

Jacinta retornou a Salvador por volta do final de fevereiro de 1958. Decidida

a obter o desquite de James e a guarda de Janaína, comunicou essa decisão ao

148 Esse fato ocorreu no Colégio Mallet Soares, em Copacabana. Imagino que o “procedimento peda-
gógico” utilizado fosse comum à época.

149 “Desde sua libertação, com o fim do Estado Novo, Prestes passou a ser exaltado por suas virtudes,
aclamado por seu saber e cultuado por seu heroísmo. [...] Os seus aniversários, por exemplo, eram
comemorados com grande alarde. Tratava-se dos momentos mais fecundos para dignificar sua vida
e sua personalidade.”, in: Jorge Ferreira, Prisioneiros do mito, p. 251.

150 Registros de James Amado; recordações de Janaína Amado.
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ex-marido, em cartas. Desejava que ele fosse a Salvador, para juntos assinarem e

apresentarem petição de desquite à Justiça, na qual ficaria decidida a guarda da

filha para ela. James não queria Janaína definitivamente em Salvador: sentia-se

ligado à filha, considerava Jacinta sem condições de criá-la e, além disso, Janaína

não queria morar com a mãe. Por outro lado, James queria evitar que Jacinta

entrasse na Justiça com um processo unilateral de desquite, pois, neste caso,

para continuar mantendo a guarda da filha, teria de alegar a insanidade mental

da mãe, e não desejava expor Jacinta a essa situação.151 Em suas cartas, tentou

demovê-la da ideia do desquite e do processo.152

Jacinta, contudo, continuou firme em sua decisão. Em 10 de agosto, escre-

veu carta a James, afirmando que só desistiria do processo litigioso de desquite

caso ele concordasse com a mudança da filha, para morar com ela. Esta carta é o

único documento remanescente da intensa correspondência mantida entre o ca-

sal em 1958, sendo também a única carta longa preservada de Jacinta, razões

pelas quais é transcrita na íntegra. Precisa ser compreendida no clima de grande

tensão e disputa que marcava as relações do casal à época:

Salvador, Bahia, 10-8-1958

James

Recebi sua carta de 6 de agosto. Estranhei o carimbo do Ministério da Educação

e Cultura. Sabia que você tinha de há muito tempo aderido a uma política de

conciliação com as forças da burguesia e o governo burguês, mas não sabia que

já tinha subido tanto na cotação dos referidos senhores. Isto demonstra mais

uma vez que não foi sem razão que eu me separei de você.

Quanto ao desquite: você está colaborando com a burguesia, e vem me pregar

contra as leis burguesas. Que é que você chama de ‘pruridos legais’?153 Você sabe

que eu sou comunista, mas nunca tive vida ilegal e nunca tive ligações ilegais.

Trata-se apenas de usar as leis burguesas contra aqueles que as fizeram. Trata-

se de garantir, perante os próprios senhores burgueses (ou então eles que rom-

pam a sua Constituição), de que estamos desquitados por lei e portanto você não

tem direito ao único bem que possuo, e que é a minha produção de escritora, e

justamente por ser meu é que posso dispor dele e dar a quem eu quiser.

151 À época, a guarda dos filhos de casais separados costumava ser dada à mãe, a não ser quando algum
motivo grave fosse provado contra ela. O divórcio não existia no Brasil.

152 Entrevista com James Amado, Salvador, março de 2004; recordações de Janaína Amado. À época,
Janaína descobriu onde James guardava as cartas de Jacinta, passando a lê-las, escondido. A menina
ficou angustiada, pois, embora gostasse da mãe e a respeitasse, não queria morar com ela. Certo
dia, chorando, confessou ao pai que lia as cartas e morria de medo de ter de morar em Salvador.
James lhe garantiu que isso não aconteceria.

153 Em carta anterior a Jacinta, com o objetivo de demovê-la da ação judicial, James usara, entre outros
argumentos, o de o Poder Judiciário fazer parte de um regime burguês e, portanto, dever ser
desconsiderado por ela que, como comunista, não devia ter pruridos legais como o do desquite.
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Mas vamos aos fatos imediatos: se você não pode vir agora para apresentar a

petição de desquite, junto comigo, ao juiz, e pede que adie o processo, lhe

digo o seguinte: não farei o processo se você concordar com as duas propos-

tas seguintes: 1) no fim do ano, depois das férias que a Janaina passará

comigo, ela ficará morando comigo e passará algum tempo do ano com

você (as férias); 2) você reconhecer que não tem qualquer direito sobre mi-

nha produção literária (no caso de você quebrar a palavra, o processo será

iniciado imediatamente).154

Sobre a Janaina, ela não poderá ficar morando aqui em casa de meu pai,

onde estou desde que me curei,155 porque só poderei tomar conta dela num

lugar onde de fato seja eu quem mande nela. Ou aqui na Bahia, ou em

qualquer outro lugar, viverá comigo, não nas condições em que está vivendo

aí (refiro-me ao apartamento etc.); será em condições bem mais pobres, nas

condições em que a mãe dela puder viver. Sobre a instrução, é outra questão

difícil nas condições de nosso país, mas procurarei resolver.

Necessito que responda sobre as duas propostas, mas preciso de urgência

porque estamos em agosto. Se você não concordar, o jeito é o processo, ou

aqui, ou eu indo aí para fazê-lo.

Recomendações a seus filhos Inaê e Maurício e à sua segunda mulher.156

Jacinta Passos157

Diante do impasse e da delicadeza da situação, James teve uma ideia ousa-

da. Procurou, no Rio, Carlos Marighella, dirigente histórico do PCB e velho ami-

go do casal.158 Relatou-lhe a situação familiar, afirmando a Marighella que, em

sua opinião, apenas uma coisa poderia fazer Jacinta desistir da guarda da filha:

acreditar que Janaína fora enviada pelo partido para estudar na União Soviética.

E pediu ao amigo e dirigente que dissesse isso a ela. Alguns filhos de comunistas

brasileiros, de diversas idades, eram efetivamente enviados a países socialistas,

em especial à URSS, para obter uma boa educação formal e, principalmente, se

tornar “cidadãos comunistas” na “pátria do socialismo”, verdadeiros revolucioná-

154 James não reivindicava direitos sobre a produção literária de Jacinta, nem teria qualquer base legal
para fazê-lo, se o desejasse. A frase chama a atenção para a importância que Jacinta atribuía à sua
produção literária, o “único bem que possuo”, conforme escreveu. Demonstra também seu temor
de vir a perder o poder de decidir sobre aquilo que criava. Embora infundado, esse medo exisita,
o que deve tê-la angustiado.

155 A frase demonstra que Jacinta se considerava curada. Portanto, a internação que sofreria poucos
meses depois lhe deve ter sido particularmente dolorosa.

156 Inaê e Maurício. Inaê e Maurício Amado, irmãos de Janaína, filhos do segundo casamento de James.
157 Carta de Jacinta Passos a James Amado, 10 de agosto de 1958, dada por James a sua filha Janaína

em Salvador, em março de 2004, afirmando-lhe que desse ao documento o destino que desejasse.
Na carta, acima do nome “Jacinta Passos”, datilografado à máquina como o restante do texto, apõe-
se a assinatura, manuscrita em lápis azul.

158 Carlos Marighella, nascido em Salvador em 1911, faleceu em 1969, metralhado pela ditadura
militar que combatia. Foi um dos mais importantes comunistas brasileiros.
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rios, que os militantes admiravam. Ter um filho escolhido para estudar num país

socialista era sinal de prestígio dentro do PCB.159

Assim foi feito. Em Salvador, Marighella informou Jacinta da “decisão do

partido” sobre Janaína: ela iria estudar na URSS, tornar-se-ia uma verdadeira co-

munista, livre de todas as influências burguesas. Avisado, James já teria se con-

formado com a ordem do partido.

Segundo relato de Marighella a James, Jacinta reagiu aparentemente bem à

notícia do afastamento da filha para a URSS. Toda a situação da “ida de Janaína

para a URSS” foi então explicada à família Passos. Acreditando tratar-se da me-

lhor solução para o impasse, os Passos concordaram. Nenhum Passos revelou à

Jacinta que sua filha continuava a viver no Rio, com o pai.160 A partir dessa época,

Janaína manteve contato com os Passos, porém nunca mais conviveu com a mãe.

Voltou a vê-la apenas uma vez, no sanatório, como se lerá adiante.

Ante Carlos Marighella, Jacinta reagiu bem à notícia da ida da filha para a

URSS. Mas qual teria sido o real impacto dessa notícia sobre sua vida? Para uma

comunista convicta, a ida da filha para a URSS deve ter representado motivo de

orgulho, já que poucos militantes recebiam a distinção. Pode ter significado tam-

bém um alívio, já que encerrou a angustiante negociação com o ex-marido, evi-

tando a entrada na Justiça de um processo para o qual nem sequer possuía recursos

financeiros. E, embora a filha não pudesse mais morar com ela, estaria para sem-

pre livre da educação burguesa do pai e da maioria da sociedade brasileira.

Apesar de ser pessoa habituada ao sacrifício, a renúncia à companhia da

filha única pode ter também pesado muito sobre Jacinta. Afinal, Janaína era a

pessoa a quem se sentia mais ligada, a única por quem era responsável, e em

torno de quem organizava parte importante da vida. O afastamento da filha – que

seria longo, talvez definitivo, sabia –, pode ter significado, para Jacinta, perda

grande demais para suportar. E, numa época difícil para ela, contribuído para

provocar o agravamento de seu estado psicológico, no ano de 1958.

*   *   *

Desde que retornara a Salvador, Jacinta tentara emprego, mas não consegui-

ra nada fixo, apenas aulas particulares, temporárias. Sobrevivia com pouquíssi-

mo dinheiro, repassado pela família. Não aceitava receber um centavo além do

estritamente necessário para sua vida modesta, e o fazia constrangida.161

159 O comunista Heitor Ferreira Lima relatou, em suas memórias Caminhos percorridos, as emoções do
dia em que foi escolhido para estudar na URSS; outro militante, Leôncio Basbaum, em História
sincera da república, apresentou as razões do PCB para escolher o jovem militante Heitor. O caso
de Heitor é um exemplo, entre muitos.

160 A narração do conjunto dos fatos aqui tratados baseou-se em: entrevistas com James Amado,
Maceió, fevereiro de 2004, Salvador, março de 2004 e fevereiro de 2005; recordações de Janaína
Amado; registros de Lourdes, Zete e Berila Passos; registros de Tomásia Ribeiro de Queirós.

161 Registros de Zete e Lourdes Passos. Apesar do intenso trabalho partidário, Jacinta não deve ver
recebido nenhum recurso do PCB, à época em péssimas condições financeiras.
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Suas relações com os Passos, difíceis desde o retorno a Salvador, atingiram

em 1958 níveis dramáticos. Aos poucos, ela substituíra as atitudes iniciais de

afastamento e independência em relação aos familiares pelas de contestação e

confronto. Passou a dizer-lhes tudo o que pensava, condenando-lhes abertamen-

te valores e comportamentos. Dois episódios ilustram essa disposição. Certa vez,

na casa de Nazaré, passando por sua prima Nívea, jovem que folheava a revista

mais lida na época, O Cruzeiro, Jacinta tomou-lhe a revista das mãos e a rasgou,

dizendo, muito exaltada: Esta revista não vale nada, é um veículo da burguesia,

um lixo! Não leia esta revista, de jeito nenhum!162

Em outra ocasião, durante um almoço na residência de seu primo Luiz Pas-

sos, parente respeitado, proprietário de terras e político, a família inteira presen-

te, casa cheiíssima, ambiente animado, Jacinta, que se encontrava no andar de

cima, separada dos outros, subitamente desceu até o meio da escada e, de lá,

dirigindo-se ao dono da casa, sentado à cabeceira da grande mesa, disse bem

alto, para todos ouvirem, em tom irônico:

– E então, Luiz Passos, continua explorando os trabalhadores de Cruz das

Almas?163

Segundo seu primo Renato Passos,

Nessa época, Jacinta foi alijada pela família, pelos tios, primos e irmãs. As

irmãs não a amavam tanto. Ela não tinha espaço, por ser comunista. Jacinta

enfrentou uma barra pesadíssima. Apoio, só tinha do irmão, mas nesta

época Nelito estava longe, em São Paulo. Mas ela continuava firme em suas

opiniões.164

Em casa, Jacinta insistia para os familiares mais próximos adotarem algumas de

suas práticas, consideradas estranhas pela família, o que piorava o clima familiar.

Dona Jaci veio com uma novidade, diz que aprendeu lá por fora. Ela fazia

cocô numa vasilha e levava o cocô pra botar na planta. [...] Se era pra servir

de adubo? É, pode ser... Bom, isso eu não sei, não. Sei que ficava aquele cocô

nas plantas, nos pratinhos, na varanda, cheirando... A velha [mãe de Jacinta]

reclamava muito!.

162 Entrevista com Nívea Maria de Almeida Dantas, Salvador, março de 2005. Nívea é prima em
segundo grau de Jacinta. Na ocasião, em companhia da mãe, Detinha Passos de Almeida, visitava os
parentes em Nazaré; era muito jovem.

163 Registro de Luciano Passos, primo de Jacinta, presente ao almoço.
164 Entrevista com Renato Passos, Salvador, 2005. Renato era primo de Jacinta; sua mãe era irmã de

Manoel Caetano Passos.
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Como acontecera na Central do Brasil, no início do ano, em Salvador, Jacinta

também discursava em público, em locais movimentados – cais do porto, feiras,

portas de fábrica –, a favor do comunismo. Relembra sua sobrinha, Maria Siqueira

Viana:

As pessoas viam na rua tia Jaci discursando, fazendo discurso sobre política,

comunismo, essas coisas, e avisavam meu avô. Uma vez, meu avô encontrou

tia Jaci na Calçada [bairro pobre, situado na Cidade Baixa], sobre um

caixotinho, no meio da rua, fazendo discurso. Todo mundo comentou o

assunto, cochichando: ‘Ela foi encontrada discursando na rua, estava em

cima de um caixotinho’ etc.165

Manoel Caetano ficava muito constrangido quando lhe davam notícia do

comportamento público da filha. Nessas ocasiões, apressava-se em responder,

voz seca e semblante sério a desestimular perguntas, que ela agia assim por so-

frer das faculdades mentais.166

As relações entre Jacinta e os parentes próximos pioraram quando a família

começou a procurar uma nova residência. O sobrado, além de haver se tornado

grande demais para seus agora poucos habitantes (Jacinta, sua sobrinha Maria,

sua irmã Zete, seus pais e duas empregadas), mostrava todos os inconvenientes

de uma construção da década de 1920. E Manoel Caetano, aos setenta e quatro

anos, contraíra câncer. Intensificaram-se as buscas da família por um apartamento

para onde mudar-se.167 Jacinta, contudo, opôs-se peremptoriamente à venda do

velho sobrado, não admitindo sequer ouvir falar no assunto. Teria ela se apega-

do muito à casa, onde vivera adolescência, juventude e, agora, os anos de matu-

ridade? Naquele espaço estariam memórias das quais não aceitava separar-se?

Haveria outra razão? O fato é: quando se amiudou a procura pela nova residên-

cia, Jacinta se tornou mais nervosa e agressiva.

Em contrapartida, seus parentes, sentindo cada vez maior dificuldade na

convivência, perderam a paciência. Muitos membros da família a condenavam

abertamente, vinculando suas atitudes e valores à sua loucura.168 Exasperados

com o comportamento dela, passaram a ameaçá-la de internamento: Aí já briga-

vam com ela, diziam: Tem que levar pro eletrochoque’, e tal .169 A tensão na casa de

Nazaré, agravada pela doença do patriarca da família, tornou-se insuportável.

165 Entrevista telefônica com Maria Siqueira Vianna, fevereiro de 2004; Maria residia na casa de
Nazaré, com os avós e as tias.

166 Entrevista telefônica com Maria Siqueira Vianna, fevereiro de 2004, registro de Zete Passos.
167 Entrevista com Regina Menezes de Figueiredo, Salvador, março de 2004; entrevista telefônica com

Terezinha Siqueira de Andrade, julho de 2004; registro de Zete Passos.
168 Entrevista com Regina Menezes de Figueiredo, Salvador, março de 2004; registro de Jacy Machado

Passos.
169 Id., ibidem.
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Provavelmente a partir do final do primeiro semestre de 1958, Jacinta sofreu

crises. Haviam sido dezoito meses extremamente difíceis para ela. No plano pesso-

al, familiar e político, seu mundo ruía: detenção no Rio de Janeiro, desprestígio

dentro do Partido, aguçamento da crise nacional do PCB (que era uma expressão

do agravamento da crise do comunismo internacional), desemprego, embates com

o ex-marido, partida da filha para a URSS, crescente dificuldade de convivência

com a família. Trancava-se durante dias em seu quarto do sobrado Nazaré, gritan-

do que policiais estavam invadindo a casa para prendê-la. As pessoas na casa

ouviam seus passos o tempo todo pelo quarto, inclusive à noite, e podiam também

escutar sua voz lá dentro, falando consigo mesma. Ela devia estar se sentindo

muito assustada. Nessas ocasiões, era difícil até alimentá-la: a muito custo, aceitava

abrir uma fresta da porta para receber alguns alimentos, e apenas quando levados

por Tomásia ou Regina, as duas antigas empregadas da casa, não por um membro

da família.170 É possível que, durante uma crise, tenha tentado expulsar de casa os

pais e a irmã, pois eles insistiam em vender a casa e por isso deviam sair imediata-

mente. Ela, Jacinta, permaneceria na casa, com as duas empregadas (com as mi-

nhas amigas, teria dito).171 Suas crises se amiudaram com o transcorrer do ano.

Os Passos decidiram internar Jacinta. Imobilizada e em seguida sedada, ela

foi levada para o Sanatório São Paulo, em Salvador, não longe de casa, onde

ficou durante meses.172 Com frequência, telefonava para a casa dos pais, implo-

rando que fossem buscá-la, tirá-la de lá.173

Palavra diminuída - rumo à Grande Jornada
Quando finalmente deixou o sanatório, Jacinta abandonou a casa da famí-

lia. Não aceitou o fato de ter sido internada, e não quis continuar convivendo

com os responsáveis por sua internação. Mudou-se para longe, para a cidade de

Petrolina, extremo oeste do Estado de Pernambuco, à beira do rio São Francisco,

a cerca de 500 km de Salvador, com estradas de acesso muito ruins entre as duas

cidades. Não se sabe a razão de Jacinta ter escolhido Petrolina, lugar com o qual

não tinha laços: opção por um local bem distante da família, onde só poderia ser

alcançada com dificuldade? Tentativa de iniciar nova vida, onde ninguém a co-

nhecia? Ordens do PCB, para desenvolver tarefas políticas naquela cidade?

170 Registro de Zete Passos; entrevista com Regina Menezes de Figueiredo, Salvador, março de 2004.
171 No depoimento de Regina Menezes de Figueiredo (Salvador, março de 2004), há a informação de

que Jacinta teria efetivamente expulsado a mãe e a irmã de casa nessa ocasião, mas isso não parece
ter chegado a acontecer, segundo relato de outros familiares. Possivelmente, houve apenas a
ameaça de expulsão, feita por Jacinta.

172 O Sanatório São Paulo, que não guarda mais os prontuários dos pacientes da década de 1950, situa-
se à Ladeira do Aquidabã, 91, no bairro do Barbalho, Salvador, próximo ao sobrado onde moravam
os Passos.

173 Entrevista telefônica com Terezinha Siqueira de Andrade, junho de 2004.
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Com a mudança para Petrolina, mais um elo da vida de Jacinta partiu-se.

Mesmo com problemas de convivência, na família ela tinha um importante ponto

de referência no mundo, uma âncora, gente que a conhecia desde que nascera e

representava suas raízes. Dessa época em diante, até morrer, Jacinta viveu com-

pletamente sozinha. Os companheiros de partido com quem entrou em contato

não conheciam realmente a sua história, tendo dela apenas referências esparsas.

Depois de instalada em Petrolina, Jacinta enviou seu novo endereço à famí-

lia. Em 1º de novembro de 1958 morreu seu pai, Manoel Caetano da Rocha Pas-

sos. Doente há tempos, seu estado agravara-se a partir de outubro. A partida de

Jacinta deve tê-lo preocupado e entristecido, nos últimos meses de vida.

Até à morte, Manoel Caetano manteve-se um ser essencialmente político,

assim como sua filha Jacinta, cada um exercendo a política de maneira oposta à

do outro. Cerca de dois meses antes de morrer, às vésperas das eleições para

governador da Bahia, à qual concorria mais uma vez Juraci Magalhães, presiden-

te nacional da UDN e seu maior ícone político, Manoel Caetano estava envolvido

com a campanha, conforme atestou seu correligionário e amigo por 27 anos, o

também político Ruy Santos:

Há dois meses, quando me instalei na Bahia, para a campanha de que

vimos de sair, apareceu-me logo [Manoel Caetano], inquieto com o resultado

da batalha que íamos travar, inquietação que tornava ainda maiores aque-

les seus olhos pretos sumidos então numa conjuntiva amarelada pela icterí-

cia, denunciadora do processo canceroso que o acabaria levando. Andava

ainda de imprudente, ignorando a existência do mal que lhe reduzia, aos

poucos, a vida. Reclamei-lhe andar só, não apenas como amigo, mas tam-

bém por uns restos de senso médico que ainda conservo. – Tinha de vir lhe

ver, foi a sua resposta. [...] – Só peço a Deus que me deixe viver o bastante

para lhe dar e ao Juraci o meu voto.174

Jacinta só foi informada da morte do pai alguns dias depois, pois a família

sabia que não teria condições de chegar a tempo para o sepultamento. Ela não

retornou à Bahia, permanecendo em Pernambuco. Quase nada se sabe da vida

de Jacinta em Petrolina, entre 1958 e 1962. É possível que tenha feito trabalhos

locais para o PCB, e deve ter continuado a escrever.

174 Ruy Santos. “Meu amigo quase irmão”. Tribuna da Imprensa. Salvador, 6 nov. 1958. Ruy Santos foi
expressivo político e intelectual baiano, ligado à UDN. Durante 27 anos, foi amigo de Manoel
Caetano, que pertencia a uma geração mais velha do que a dele. Juraci Magalhães foi eleito
governador da Bahia nessas eleições de 1958, as últimas de que participou Manoel Caetano da
Rocha Passos.
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Após a morte de Manoel Caetano, os Passos decidiram apressar a venda da

casa de Nazaré, inclusive para fins de partilha da herança. Enviaram a Petrolina o

cunhado de Jacinta, Eraldo Siqueira, casado com sua irmã Lourdes, com quem

Jacinta se dava bem, para tentar convencê-la a assinar uma procuração concor-

dando com a venda do imóvel. Jacinta negou-se peremptoriamente a fazê-lo. A

família, então, provou judicialmente a alienação mental de Jacinta, e o processo

de venda da casa e partilha da herança correu sem conhecimento e anuência

dela. Feita a divisão da herança, d. Bebé e Zete, mãe e irmã mais velha de Jacinta,

acompanhadas da fiel Mazi, mudaram-se para um recém-adquirido apartamento

no bairro da Graça. A parte de Jacinta na herança foi depositada em um banco e,

sempre que solicitado, era-lhe enviada uma parcela, para seu sustento e, posteri-

ormente, para pagar o sanatório em Aracaju, onde ela foi mais uma vez internada,

como se verá.

Eraldo Siqueira voltou de Petrolina impressionado com as condições de ex-

trema pobreza em que sua cunhada estava vivendo, relatando a situação à famí-

lia. Muito aflita, d. Bebé providenciou algum recurso financeiro para a filha.175

*   *   *

Em julho de 1962, Jacinta mudou-se para Sergipe. Não diretamente para a

cidade de Aracaju, mas para Barra dos Coqueiros, pequena vila de pescadores

defronte à capital, na outra margem do rio Sergipe. A povoação, muito pobre,

tinha uma única rua asfaltada, o restante da área sendo ocupado por pequenos

sítios, onde os moradores plantavam mandioca e coco, a fim de complementar a

pesca, principal atividade.176 A ligação entre Barra dos Coqueiros e Aracaju –

pacata cidade de 120 mil habitantes, distribuídos em casas baixas de ruas estrei-

tas – fazia-se pelo rio, em canoas, ou nos chamados “tó-tó-tó”, pequenas embar-

cações cujos motores, pouco potentes, ao mover-se faziam esse barulho.177 Jacinta

transitava com frequência entre Barra e Aracaju e era cliente fiel dos tó-tó-tós. O

proprietário de um deles, Antônio Ramos Maia, morador em Barra dos Coquei-

ros, lembra-se:

175  Informações para essa parte foram colhidas em: entrevista com Terezinha Siqueira de Andrade,
Maceió, novembro de 2003; entrevista telefônica com Marta Passos Valença, janeiro de 2004;
registro de Lourdes Passos.

176 Barra dos Coqueiros, ou Ilha dos Coqueiros, como então era chamada, foi movimentada no período
colonial, devido à entrada de navios em sua barra. Contudo, desde a elevação de Aracaju a capital
da Província, em 1855, Barra dos Coqueiros passou a gravitar em torno da nova capital. Tornou-se
município autônomo em 1953, porém continuou pequena, economicamente dependente de Aracaju.
Hoje, vê o turismo desenvolver-se, graças sobretudo à inauguração, em 2006, de uma grande
ponte que agora a une à capital.

177 Aracaju possuía 115.713 habitantes em 1960; atualmente, sua população é de cerca de 550.000
habitantes. Capital desde 17 de março de 1855, e principal centro urbano do Estado desde a década
de 1920, a jovem Aracaju demorou, contudo, a conhecer o progresso urbano que atualmente a
caracteriza.
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Quase todo dia eu transportava ela [Jacinta] pra Aracaju no tó-tó-tó, depois

trazia de volta. Era uma mulher magra, empinada assim [eleva o tronco],

muito ativa, muito sabida. Vestia uns vestidos compridos, o cabelo ela usava

preso atrás, num cocó. Chegava, não falava nada, dava só um cumprimen-

to com a cabeça, assim. Nas viagens. ia o tempo todo empinada, calada,

séria, olhando pra frente. Quando chegava aqui de volta, ela me pagava,

cumprimentava de novo com a cabeça e ia embora. [...] Eu não sabia o que

ela ia fazer lá, a gente não conversava nada, né? Só depois, mais pra frente,

é que vim saber que ela mexia com comunismo.178

O relato do barqueiro mostra que Jacinta continuava mantendo os mesmos

ideais políticos, a mesma reserva pessoal e a mesma dificuldade de comunicação

com as pessoas, individualmente, de épocas anteriores. Com grandes sacrifícios

pessoais, como se verá, ela se encontrava na região para promover a revolução

socialista; mas não conseguia comunicar-se com o barqueiro, o homem simples

que a transportava diariamente de uma a outra margem do rio.

Jacinta alugou em Barra dos Coqueiros um pequeno barraco de madeira,

composto de um único cômodo, situado quase na ponta da barra. Ficava tão

rente ao rio que, durante as cheias, as águas o invadiam.179 Ela dormia numa

rede. À noite, à luz de velas, datilograva em sua pequena máquina de escrever

textos e poesias de caráter político, que distribuía de dia pelas ruas, em Barra e

em Aracaju.180

Certa vez, recebeu a visita de Regina Menezes de Figueiredo, a empregada

antiga da família Passos, particularmente querida por Jacinta, enviada a Sergipe

por d. Bebé. Eis o relato de Regina sobre o episódio:

D. Bebé me chamou um dia, me disse assim: ´Regina, minha filha Jaci está

passando muita necessidade em Aracaju. Eu preparei uma mala de coisas

pra mandar pra ela. Quero que você leve, ela gosta de você, vai aceitar se

você levar.´ Eu fui, né? Saí daqui de Salvador, fui de ônibus. Lá em Aracaju,

fiquei na casa daquela parenta da família, como é mesmo o nome dela?181[...]

Tinha um mundo de coisas dentro da mala que eu levei pra d. Jaci. D. Bebé

botou carne-seca, que d. Jaci adorava, botou doce, goiabada, muita roupa,

178 Entrevista com Antônio Ramos Maia, Barra dos Coqueiros, junho de 2004.
179 Entrevista com Antônio Ramos Maia, Barra dos Coqueiros, junho de 2004. Este senhor, antigo

morador na região, nos mostrou o local exato onde se situava o antigo barraco de Jacinta, hoje
demolido. Ficava próximo de onde hoje chegam e partem as balsas.

180 Idem, ibidem; registro de Lourdes Passos, com base em notícias transmitidas a ela por Ely Passos,
prima de Jacinta que morava em Aracaju. Junto com o marido, dr. Walter, Ely manteve contato
regular com Jacinta durante todo o período em que esta viveu em Sergipe.

181 Trata-se de Ely Passos, referida na nota anterior.
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acho que tinha sapato também, uma porção de coisas. Me deu também um

dinheiro, pra eu dar pra ela. Bom, da casa da parenta eu fui pra ilha lá da

frente, fui de balsa. Nunca tinha ido lá, mas acertei, fui perguntando pra

um, pra outro, carregando a mala. ‘Conhece uma mulher assim, assim?’ Até

que um me disse: ‘Aquela que fala sozinha?’ E me apontou uma barraca.

Era barraca mesmo, de lona, na areia, onde ela morava.182

Cheguei lá, perto do buraco, porque não tinha porta, era um buraco por onde

a pessoa entrava. D. Jaci estava deitada na rede. Me olhou, espantada. ´É

você, Regina? É você mesma?’ Ficou alegre de me ver. Perguntou pela mãe dela

e depois pela casa em Nazaré. Eu falei que a casa tinha sido vendida. Aí ela

disse: ´Ah, venderam a casa, é?´. Daí parou um pouco, e, com a cara muito

zangada, disse: ‘Pois então eu não quero mais nada deles! Pode levar de volta

essa mala!´ [...] Se ela abriu a mala? Abriu assim muito depressa, deu uma

olhada lá dentro sem o menor interesse, e disse que era pra eu ir embora

levando a mala. Daí eu voltei pra Salvador, carregando a mala de volta.183

Jacinta militou intensamente em Sergipe entre 1962 e 1964, durante o governo

João Goulart, época de grande agitação e polarização política. Como o restante do país,

Aracaju era com frequência sacudida por ruidosas manifestações de esquerda.

Ela ligou-se a militantes e dirigentes do PCB sergipano, desenvolvendo ati-

vidades internas para o Partido. Escreveu também para o semanário comunista

Folha Popular, produziu textos encomendados para diferentes ocasiões, ajudou a

criar e a manter grupos políticos de mulheres, frequentou atividades culturais de

interesse do PCB, principalmente no meio estudantil. Participou de reuniões –

muitas delas, na Associação dos Pescadores de Barra dos Coqueiros –, de passe-

atas, greves e manifestações públicas, como a de repúdio à presença do embaixa-

dor Lincoln Gordon na cidade, quando os manifestantes, em frente ao palácio do

governador, portando cartazes, gritavam ‘Go home!’. Jacinta também agia por con-

ta própria, sem ordem direta do Partido, fazendo discursos junto a aglomerações

e distribuindo seus textos, em Barra dos Coqueiros como em Aracaju. Com ou

sem a presença do Partido, ela se sentia uma militante, 24 horas por dia.184

182 Barraca mesmo, de lona. Morador de Barra dos Coqueiros à época em que Jacinta lá viveu, Antônio
Ramos Maia nos informou, com muita segurança, que o barraco onde Jacinta morava era de madeira,
apontando inclusive seu local original, o que coincide com a informação obtida por Dalila Machado
em sua pesquisa. Provavelmente, a barraca de lona citada por Regina, cuja viagem deve ter ocorrido
em 1959, foi a primeira residência de Jacinta no local. Dalila Machado refere-se a uma mudança de
Jacinta dentro de Barra dos Coqueiros, o que reforça essa hipótese. Cf. entrevista com Antônio Ramos
Maia Barra dos Coqueiros, junho de 2004; Dalila Machado. A história esquecida... , p. 27.

183 Entrevista com Regina Menezes de Figueiredo, Salvador, março de 2004.
184 Entrevista com Agonalto Pacheco, Aracaju, junho de 2004; entrevista com Antônio Matos, Aracaju,

junho de 2004; entrevista com Wellington Dantas Mangueira Marques, Aracaju, junho de 2004.
Registro de Lourdes Passos, baseado em informações de Ely Passos. Não foram localizados exempla-
res do jornal Folha Popular.
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O líder estudantil sergipano Wellington Mangueira, hoje advogado e políti-

co, observou Jacinta Passos duas vezes, durante o ano de 1963. Seu relato sobre

o primeiro encontro:

Eu era presidente do grêmio cultural do Colégio Ateneu Sergipense, que en-

tão se chamava Colégio Estadual de Sergipe, tinha de 17 pra 18 anos de

idade. Nessa condição de presidente do grêmio é que participei da greve dos

professores e servidores públicos. [...] E foi no ambiente dessa greve que vi

Jacinta pela primeira vez. Achei interessante a presença daquela mulher

bem falante, me disseram que o nome era Jacinta. [...] Ela era uma mulher

madura, eu era um rapazote. O pessoal me dizia, com grande admiração:

‘É uma mulher que sabe das coisas. Ela escreve.’ Isso aconteceu no auditório

da Ação Católica, na Rua de Propriá. [...] Eu fiquei dali olhando, observan-

do Jacinta. Ela era uma pessoa esguia, com um ar de professora, de gente

intelectual que sabe o que está dizendo, tinha muita convicção... Me recordo

plenamente até hoje daquela figura esbelta, com porte.

Estas são as lembranças da segunda vez em que Wellington Mangueira viu

Jacinta:

Em outro momento, no Cinema Rio Branco, numa manhã de sábado ou de

domingo, passou um filme sobre a Segunda Guerra mundial, mostrando

que os soviéticos, sob o comando do Partido Comunista da URSS, tinham

sido fundamentais para a derrota do nazifascismo, que dos 40 e tantos

milhões de mortos na Segunda Guerra, mais da metade eram soviéticos.

Quando esse filme terminou, uma senhora, novamente ela, Jacinta, que

estava na plateia, foi para a frente do palco. Foi a primeira vez que vi uma

situação como essa, de uma pessoa da plateia levantar-se espontaneamente

para falar.

Ela foi para a frente do palco, eu me recordo quando ela demonstrou que

era fundamental estudar história, que infeliz do ser humano que não co-

nhecia história, porque quem não conhece história não se situa no mundo,

mais ou menos assim. Foi a partir daí que eu passei a gostar de história. Ela

fez um resumo do filme, depois fez uma crítica dele.185

185 Entrevista com Wellington Dantas Mangueira Marques, Aracaju, junho de 2004. Dalila Machado, A
história esquecida... , pg. 27, registra que o filme citado era “A balada do soldado”. Com base no
mesmo informante, apresenta a versão de que só teriam prestado atenção à fala de Jacinta os
estudantes secundaristas, convidados por ela para uma reunião em Barra dos Coqueiros, no dia
seguinte, à qual não teriam comparecido.
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Entre militantes e dirigentes comunistas em Sergipe, Jacinta tornou-se figura

respeitada, pela cultura, capacidade de escrever bem, experiência de vida e

militância em outros estados, incomum no meio. Entre os militantes de Aracaju,

que ignoravam sua história pessoal ou a conheciam apenas superficialmente,

Jacinta recuperou o prestígio perdido em Salvador.186 O mesmo Wellington Man-

gueira relembrou:

A ideia que me ficou era que ela [Jacinta] era respeitada, respeitadíssima.

Nessa greve de servidores públicos estaduais, cujo núcleo eram os professores,

por exemplo, eu a vi dialogando várias vezes com o professor Franco Freire,

um homem muito considerado aqui, pela sua grande cultura. [...]

Se eu ouvi falar que ela tinha problemas mentais? Sim, parece que houve

algum comentário nesse sentido. Mas outros também me disseram o contrá-

rio, que isso era falado por gente que queria desqualificá-la, por inimigos

dos comunistas. E tudo isso começou a correr só depois, não naquela época.

[...] Agora, eu, que estive com ela e a ouvi falar em público, uma coisa posso

lhe dizer: doida ela não era, não!187

*   *   *

O golpe militar de 1964 surpreendeu Jacinta, o PCB sergipano e a maioria da

esquerda brasileira, que nem sequer considerava a possibilidade de deposição

do Presidente João Goulart. Em Aracaju, como no restante do Brasil, os militares

e seus aliados civis ocuparam os principais postos e áreas estratégicas, e prende-

ram, torturaram ou mataram os principais oponentes, comunistas à frente, incen-

tivando a delação no meio da sociedade. Mesmo assim, até 1968, em Sergipe e em

vários Estados do Brasil, diversos movimentos e manifestações sociais continua-

ram a existir, conduzidos por estudantes e pelas novas lideranças, abrigadas nas

pequenas organizações de esquerda surgidas após o esfacelamento do PCB: Os

advogados da Auditoria Militar de Salvador diziam que Aracaju era a cidade que

tinha mais comunista por metro quadrado, lembrou com graça Zelita Correia,

militante sergipana.188

186 Os principais dirigentes do PCB em Sergipe, à época, eram Agonalto Pacheco (mais tarde um dos
fundadores, junto com Carlos Marighella, da Aliança Libertadora Nacional, ALN, e um dos 15 presos
políticos trocados pelo embaixador americano sequestrado no Rio, Charles Elbrick), Robélio Garcia
– que parece ter sido o principal contato de Jacinta no Estado, e com quem ela se reencontraria
mais tarde no sanatório, conforme se verá –, Gilberto “Burguesia” e sua mulher, Edite Marques. No
movimento estudantil, destacavam-se os secundaristas Wellington Mangueira e Marcélio Bonfim.

187 Entrevista com Wellington Dantas Mangueira Marques, Aracaju, junho de 2004. Wellington Man-
gueira filiou-se ao PCB em 1966, mas, dada a sua condição de líder secundarista, em 1963 já
mantinha relações com vários militantes. O professor Franco Freire, citado no texto, de família
proeminente na área cultural sergipana, não pertencia organicamente ao PCB, mas apoiava as
iniciativas da organização, o que lhe valeu várias prisões.

188 Entrevista com Zelita Correia, Aracaju, junho de 2004. Zelita pertencia à AP (Ação Popular). Os
processos políticos abertos em Aracaju eram julgados pela Auditoria Militar de Salvador.
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Após o golpe, Jacinta continuou a atuar com a mesma determinação. Distri-

buía, em Barra dos Coqueiros e em Aracaju, os textos políticos que escrevia, fazia

discursos, pichava palavras de ordem nos muros, conclamava as pessoas a resis-

tirem à ditadura, participava de passeatas, engrossava movimentos sociais, com-

parecia a reuniões na Associação de Pescadores de Barra dos Coqueiros.189 Nessa

época devia agir sozinha, decidindo por si mesma como, quando e onde atuar,

pois a maioria dos seus companheiros, assim como todos os dirigentes do Parti-

do, estavam presos, fugidos ou escondidos.

Em 1964, sem que Jacinta soubesse, em meio ao turbilhão dos acontecimen-

tos políticos, na guerra de informação e contrainformação que então se travava,

aconteceu um fato que gerou enorme desconfiança dos moradores de Barra dos

Coqueiros em relação a ela. Existia uma Associação de pescadores e barqueiros

de Barra dos Coqueiros, que reunia os moradores para defender interesses cole-

tivos, e cuja liderança era esquerdista. No segundo semestre de 1964, durante

uma reunião da Associação, à qual Jacinta estava presente, o Exército prendeu

um dos líderes, abrindo contra ele um Inquérito Policial Militar (IPM): A gente

tava reunido na Associação, quando a polícia chegou e prendeu ele. Teve IPM,

contou Antônio Ramos Maia, barqueiro antigo na região, o mesmo que costuma-

va transportar Jacinta no tó-tó-to. Continuou Antônio:

Quando fui visitar meu amigo na cadeia, o Exército falou pra mim e pros

meus companheiros que quem delatou o meu amigo, quem disse que ele era

comunista, mandou ele pra prisão, foi aquela dona que vivia aqui na Bar-

ra. A tal dona que eu transportava todo dia no meu tó-tó-to, essa aí de que

você tá falando. [...] Eu acreditei nisso, sim. Eu e meus companheiros. Não

era esquisito aquela dona de fora por aqui? Aquela dona rica, calada, que

ninguém sabia quem era... metida aqui no meio da gente. Só batucando de

noite na máquina de escrever, vivendo num barraco... Então a gente não

quis mais nada com ela, passou a desprezar. Só depois é que eu fiquei saben-

do que ela era comunista, foi presa também.190

Ironia cruel: Jacinta, que renunciara a tudo para viver junto aos pescadores

de Barra dos Coqueiros, organizá-los e doutriná-los segundo as ideias comunis-

tas (às quais se manteve fiel até à morte, como se verá), devido a uma manobra

do Exército foi apontada e renegada pelos pescadores como dedo-duro, figura

totalmente desprezível!

189 Cf. registros de Lourdes e Zete Passos, com base em informações de Ely Passos e do dr. Hercílio
Cruz; entrevista com Yolanda Valois Cruz, Aracaju, junho de 2004; entrevista com Maria Helena
Ates, Aracaju, junho de 2004.

190 Entrevista com Antônio Ramos Maia, Barra dos Coqueiros, junho de 2003.
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O Exército, contudo, conhecia o verdadeiro teor das ideias e pregações de

Jacinta, e a prendeu duas vezes. A primeira detenção ocorreu provavelmente em

fevereiro de 1965, havendo sobre ela pouca informação. Teria sido consequência

de uma denúncia do prefeito de Barra dos Coqueiros contra Jacinta, que, aborda-

da por membros do Exército, reagiu, sendo detida por meter-se em confusão ao

reagir a agressões, na versão do Exército.191 Foi solta pouco depois.

Mais tarde, provavelmente no fim de abril, quando Jacinta escrevia palavras

de ordem sobre um muro da cidade de Aracaju, foi novamente detida. Estava

sozinha. A própria Jacinta registrou o fato, no poema “Duas Américas”, de 1968:

Nos muros de Aracaju

ai! que letras resistentes

nos muros de Aracaju [...]

há três anos escrevi

nos muros de Aracaju:

Independência nacional não é nacionalismo!192

Jacinta foi levada presa para o 28º Batalhão de Caçadores (BC) de Aracaju.

A seguir, militares invadiram seu barraco em Barra dos Coqueiros, de lá levando

todos os seus pertences: escritos, documentos, fotos, roupas, enfim, tudo o que

possuía. No 28º BC, Jacinta foi interrogada pelo tenente Rabelo, encarregado dos

primeiros contatos com os supostos subversivos. Vinte e seis anos mais tarde, o

tenente Rabelo concordou em relatar a Dalila Machado seu encontro com Jacinta.

Trata-se da versão do militar, sequioso por demonstrar que agiu com correção,

ponderação e brandura (raros na época), assim como obedeceu a todos os proce-

dimentos processuais devidos (o que também era raro). Eis a narrativa de Dalila:

Ao ser interrogada, pela primeira vez, sobre suas manifestações públicas pelo

tenente Rabelo, ela [Jacinta] respondeu-lhe em versos. Surpreendido com esse

depoimento poético, o tenente resolveu interrogá-la com mais cuidado. Ob-

servou que ela possuía porte, altivez e era uma mulher muito bonita, apesar

dos 50 anos, alta e magra. Sustentava seus pontos de vista com firmeza.

Possuía um ideal fixo, suas opiniões eram agressivas e partidárias. O tenente

considerou consigo que ela parecia ser uma mulher revoltada, de tendências

pró-comunistas, que incomodava as autoridades. Além de tudo, era exalta-

da, dizia que estava em Aracaju a serviço do PCB, mostrou fotografias com

191 Dalila Machado, A história esquecida... , p. 28. Registro de Lourdes Passos traz versão semelhante.
192 “Duas Américas”, poema até agora inédito, integra a presente edição. Cf. registros de Lourdes e

Zete Passos, apoiados em informações de Ely Passos, que residia em Aracaju, prima de Jacinta que
foi a primeira pessoa da família a estar com ela após a prisão.
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Marighella e João Amazonas, manuscritos com comentários, entremeados

de poemas. O tenente recolheu o material para estudá-lo com cuidado. Pon-

derou-lhe que era perigoso envolver-se tanto com a política, ela era uma

poetisa, uma intelectual, não devia expor-se daquela maneira. Era uma

mulher de cultura, o que fazia numa comunidade como aquela, tão sim-

ples? Jacinta respondeu-lhe que tinha um plano de trabalho, que tinha sido

orientada pelo Partido para doutrinar os habitantes daquele lugar, para

prepará-los para a Grande Jornada. O tenente começou a considerar a pos-

sibilidade de ela ser desequilibrada. Afinal, o prefeito de Barra dos Coquei-

ros havia dito que ela era anormal...193

Prossegue Dalila:

O tenente Rabelo [...] queria saber quais os pontos de ligação dela no Rio de

Janeiro, em São Paulo, em Salvador e em Sergipe. Para atingir este objetivo,

submeteu-a a vários interrogatórios. Ela [Jacinta] chegava sempre calma,

depois, à medida que o tenente a provocava propositadamente, ela se exal-

tava e perdia o controle. Assim, logo no primeiro interrogatório, ela o agre-

diu verbalmente quando ele fez insinuações a respeito de suas relações

amorosas com um militante do Partido. Ao ser agredido, o tenente mandou

retirá-la da sala de interrogatório e começou a cogitar da possibilidade de

mandar um médico examinar seu equilíbrio mental.

No segundo interrogatório, apesar de no início ter-se mantido calma, em

dado momento ela modificou o estilo, demonstrando agressividade com o

Exército que, segundo ela, estaria desvirtuando seu trabalho junto à popula-

ção de Barra dos Coqueiros, onde ela queria se candidatar a vereadora.

[...]

No terceiro depoimento, [...] tentando saber quais eram suas ligações, [o te-

nente Rabelo] descobriu que ela emitia um parecer independente, não su-

bordinado a ninguém, nem mesmo ao Partido, e que apesar de seu

relacionamento com pessoas como Jorge Amado, seu cunhado e também

militante, Eduardo Portella, Carlos Marighella e João Amazonas, nomes

por ela citados, possuía uma independência de ideias que o deixou impres-

sionado. Tentando atingi-la de forma mais contundente ainda, através da

ironia, ele provocou-lhe a súbita reação intempestiva: apoderando-se de papéis

que estavam sobre a mesa, ela jogou-os no rosto do Tenente Rabelo.

193 Dalila Machado. A história esquecida de Jacinta Passos, p. 28.
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Por esta atitude inopinada, o Tenente mandou levá-la para o pavilhão de

mulheres, e um médico foi solicitado para avaliar-lhe o estado mental.194

O médico chamado foi o psiquiatra Hercílio Cruz, proprietário da Casa de

Saúde Santa Maria, em Aracaju, e que costumava colaborar com o Exército nesses

casos. Sua viúva,Yolanda Valois Cruz, atual proprietária da clínica, lembrou-se:

[Jacinta] estava presa, lá no 28º Batalhão de Caçadores. Ela morava na Barra

dos Coqueiros e foi transportada para lá. Chamaram meu marido, e ele viu

que ela não tinha condição de estar presa, que realmente ela era uma doente,

e que era uma crueldade o que estavam fazendo com ela. [...] Chamaram meu

marido porque ele já era um psiquiatra de nome, conhecido.195

Após examinar Jacinta, o dr. Hercílio Cruz atestou que ela sofria das faculda-

des mentais. Em consequência, a presa foi transferida do Batalhão de Caçadores,

onde permanecera cerca de um mês, para o Hospital Adauto Botelho. Este sana-

tório público, situado no bairro São José, tinha instalações, condições de higiene

e tratamento médico extremamente precários.

Com base nas informações fornecidas por Jacinta, o dr. Hercílio entrou em

contato com a família Passos, em Salvador, sugerindo que ela fosse transferida

para a Casa de Saúde Santa Maria, de sua propriedade, onde receberia tratamen-

to mais adequado. Com a orientação do médico e o apoio de Ely Passos e de seu

marido, dr. Walter, residentes em Aracaju, a família Passos conseguiu, em 31 de

maio – cerca de dez dias depois da entrada –, a transferência de Jacinta do Adauto

Botelho para a Casa de Saúde Santa Maria.196

Assim que Jacinta deu entrada no sanatório, o dr. Hercílio Cruz teve com ela

longa conversa. Anotou, numa ficha médica, os seguintes dados, fornecidos pela

paciente:

194 Dalila Machado. A história esquecida de Jacinta Passos, p. 28-29. A entrevista telefônica da autora
com o então já Major Rabelo, hoje falecido, aconteceu em julho de 1991. O pavilhão de mulheres
referido na última frase do texto ficava dentro do 28 BC. Fora construído no ano anterior, para
manter separadas dos homens as diversas mulheres presas em Sergipe. Depoimentos dessas mulhe-
res, presas mais ou menos na mesma época e no mesmo local de Jacinta, revelam interrogatórios e
tratamentos bem menos pacientes, alguns francamente violentos, por parte de certos militares. Cf.
entrevista com Zelita Correia, Aracaju, junho de 2004.

195 Entrevista com Yolanda Valois Cruz, Aracaju, junho de 2004. Yolanda trabalhava na clínica com o
marido.

196 A Casa de Saúde Santa Maria, situada no bairro Siqueira Campos, ainda existe, atendendo a cerca de
100 pacientes. Em meados da década de 60, quando Jacinta ali foi internada, atendia a 250, sua
lotação completa: cf. entrevistas com Yolanda Valois Cruz, viúva do dr. Hercílio Cruz e atual
proprietária da clínica, Aracaju, junho de 2004, e com Maria Helena Ates, enfermeira da Clínica
Santa Maria durante muitos anos, quando Jacinta lá esteve internada, Aracaju, junho de 2004.
Registros de Lourdes, Zete e Dulce Passos.
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Jacinta Passos

Branca

50 anos

Casada – desquitada, escritora, natural de Cruz das Almas, Bahia

Mãe viva sadia

Nascida a termo de gestação e trabalho de parto normais

Linguagem, dentição e marcha não sabe informar

Tem uma filha de 17 anos

Não usa tóxico

Foi criada pelos pais em ambiente familiar. Sempre foi considerada como

criança bem comportada, é a terceira na ordem dos filhos.

Estudou o curso primário em São Félix, Bahia, e ao concluir seguiu para

Salvador, onde fez o curso normal na Escola Normal, obtendo o diploma

em dezembro de 1932. Em 1944 casou-se com o sr. James Amado e viveu

mais ou menos dez anos.

Desde 1944, é comunista.

Em 1950 foi presa no Rio de Janeiro por causa da literatura política, livros de

poesia que publicou – “Poemas políticos”: por essa prisão e pela perseguição

política ficou “nervosa” e foi internada em estabelecimento cujo nome não se

recorda, seguindo para o Sanatório Charcot, em São Paulo, onde se submeteu

ao último tratamento em 1955, e obtendo alta como curada, regressou à

Bahia. De 1958 a 1961 residiu em Petrolina. Em julho de 1962 veio para

Barra dos Coqueiros, porque achou Aracaju mais perto de Salvador.197

Os dados fornecidos por Jacinta, sobre diversas fases e fatos de sua vida,

são corretos, demonstrando que ela se mantinha lúcida, consciente da própria

identidade e dos principais fatos e pessoas que compunham sua vida, apesar das

dolorosas experiências por que passava, a da prisão seguida por duas

internações.198 A única exceção relevante no seu depoimento refere-se à data e

motivo de sua primeira prisão, situada por Jacinta em 1950, tendo por motivo a

publicação de Poemas políticos. Em realidade, Jacinta foi presa pela primeira vez

em 1958, devido a seu livro A Coluna. Com certeza não sofreu nenhuma prisão

em 1950, ano em que vivia numa fazenda, interior da Bahia; além disso, Poemas

197 Dalila Machado. A história esquecida... , p. 30-31.
198 As duas exceções à afirmação são pormenores, e mesmo assim podem ser justificados: a) Jacinta

considerou como data de seu ingresso no PCB o ano de 1944, e não o ano de 1945, quando
oficialmente aderiu à organização; a escolha pode ser justificada pelo fato de, em 44, ela ter
efetivamente iniciado um trabalho mais intenso e regular junto ao Partido, conforme narrado neste
texto. Desde essa época, em todas as situações Jacinta sempre afirmou sua condição de comunista;
b) Janaína tinha à época não 17 anos, como Jacinta afirmou, mas 18; seu aniversário, porém,
ocorrera no mês de abril, quando Jacinta estava presa, e, recém-internada pela segunda vez, ela
podia perfeitamente não ter se apercebido ainda da sua passagem.
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políticos saiu em 1951, não em 50. Teria o registro sido anotado errado? Teria havido

mera confusão cronológica, por parte de uma mulher cansada, submetida a excesso

de sofrimentos? Ou, conforme pensamos, houve um importante indício de que, na

construção de sua própria história, Jacinta conferia um lugar central à prisão?

*  *   *

Jacinta Passos reagiu à internação, nos primeiros meses. Foram-lhe aplicados

vários choques elétricos, conforme consta de seu prontuário médico, consultado

por Dalila Machado.199 É de supor que, todas as vezes em que se agitava – o que,

segundo os relatos, aconteceu sobretudo nos primeiros anos de internamento –,

recebesse eletrochoques, tratamento comum à época, e cuja existência na clínica

foi atestada por uma interna na década de 1970.200 Com o passar do tempo, Jacinta

provavelmente se acalmou. Considerou que era uma presa política, estava numa

prisão, não num hospital psiquiátrico. Ela própria registrou como se sentia:

Matéria expansiva eu sou,

expansiva e comprimida

no fundo desta prisão,

palavra diminuída,

presa a ideia, presos os pés,

palavra diminuída,

os braços arrebentando

ataduras de envolvida201

Para não compactuar com aquela situação, não receber nada “da repressão”,

como dizia, Jacinta trabalhava por vontade própria no sanatório, arrumando e

limpando os ambientes, principalmente banheiros:

Muitas vezes eu a pegava agachada nos sanitários, limpando vaso. Eu lhe

dizia que aquilo não era preciso, tinha gente pra fazer, mas ela respondia:

‘Não, d. Ates. Com o meu trabalho, eu pago o que como aqui. Não quero

dever nada a ninguém desta penitenciária. Sou uma presa política, sou

comunista, e os comunistas não compactuam com a repressão’.202

199 Dalila Machado. A história esquecida... , nos anexos do livro. Dalila teve acesso à ficha clínica do
médico, repassada pelo próprio dr. Hercílio Cruz. Em 2004, por ocasião da presente pesquisa, os
dados da ficha clínica não estavam mais disponíveis na Clínica Santa Maria (Perderam-se, foi a
justificativa apresentada.)

200 Cf. entrevista com Zelita Correia, Aracaju, junho de 2004. Zelita esteve internada na Clínica Santa
Maria na década de 1970, afirmando haver ali recebido, contra a sua vontade, eletrochoques. O dr.
Hercílio Cruz, bem como sua esposa, Yolanda Valois Cruz, e a enfermeira Maria Helena Ates
negaram que Jacinta tivesse recebido qualquer eletrochoque na instituição.

201 Cf. o poema completo em “Textos inéditos”, nesta edição.
202 Entrevista com a enfermeira Maria Helena Ates, Aracaju, junho 2005.
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Quando recebia qualquer benefício que os outros internos não recebiam –

como um copo de leite, no meio da manhã (onde as enfermeiras dissolviam remé-

dios que ela se recusava a ingerir), ou o fato de, a partir de determinada época,

ter passado a dormir sozinha num quarto (porque os outros internos, não supor-

tando o ruído do seu rádio, ligado a noite inteira na “Voz da América”, reclama-

vam) –, Jacinta fazia questão de trabalhar mais, para compensar aqueles

“privilégios”, afirmando:

‘Não sou melhor do que ninguém, somos todos iguais. Pago o que recebo

com trabalho’. Para que [Jacinta] aceitasse uma roupa, um rádio de pilha,

qualquer coisa que a irmã Lourdes ou os primos deixassem para ela, eu

precisava dizer que o objeto me pertencia, e que eu estava emprestando pra

ela. ‘Emprestado, eu aceito. Devolvo depois’, me dizia.203

Jacinta geralmente fazia os serviços de limpeza pela manhã. Depois tomava

banho – era considerada muito asseada –, e secava os cabelos ao sol, “pra não

adoecer”, hábito antigo seu. Estava sempre bem informada. Além de atenta ao

noticiário do rádio e da televisão – durante o “Repórter Esso”, não permitia con-

versas nem interrupções por parte das enfermeiras e dos outros pacientes, o que

gerava protestos –, Jacinta lia diariamente jornais. Os jornais, quando chegavam

aí, o dr. Hercílio lia, e depois já deixava pra ela, em cima da mesa: ‘D. Jacinta,

já estão aqui, viu, os jornais’. Ela respondia: ‘Quando eu acabar aqui essa tarefa,

eu vou’.’204

À tarde, descansava um pouco, logo depois iniciando aquele que foi seu

grande refúgio, sua grande resistência durante esses sete anos seguidos de

internamento: a escrita. Segundo nossos cálculos, Jacinta preencheu cerca de 3.348

páginas de caderno manuscritas no período, quase 560 páginas por ano, quase

16 páginas por dia.205 Mergulhou completamente no mundo da criação, o seu

mundo, onde pensava e escrevia livremente sobre tudo o que a interessava, prin-

cipalmente política e arte; ali criava poemas, peças teatrais, letras para canções,

textos radiofônicos, discutia filosofia, história etc. Essa mulher inteiramente sozi-

nha, confinada como louca em um sanatório de uma cidade remota, inventou um

mundo de liberdade, acreditando no poder criativo do pensamento, da palavra e

da arte.

*   *   *

203 Entrevista com a enfermeira Maria Helena Ates, Aracaju, junho 2005.
204 Entrevista telefônica com Maria Helena Ates, março 2005.
205 Cf. “Os manuscritos de Jacinta Passos”, nesta edição.
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Quando Jacinta foi presa, sua mãe e sua irmã Zete, que moravam em Salva-

dor, inquietaram-se não apenas com o destino dela, mas também com o das pi-

lhas de papéis e livros que, há anos, antes de deixar Salvador e mudar-se para

Petrolina, Jacinta confiara a elas. Esses papéis continham notícias recortadas de

jornal, especialmente de O Momento, vários exemplares do seu livro A Coluna, e

vários textos, a maioria deles datilografados, de autoria de Jacinta.

Ao decidir mudar-se para Petrolina, Jacinta tinha consciência de que sua

vida lá seria incerta, pois não sabia o que encontraria naquela cidade desconhe-

cida, na qual não tinha amigos ou parentes. Assim, mesmo brigada com os fami-

liares, deve ter achado que seus originais, livros e recortes estariam em maior

segurança no sobrado da família do que com ela própria, e os confiou à irmã Zete

e à mãe. Quando se mudaram do sobrado para o apartamento da Graça, as duas

levaram consigo o material de Jacinta.

Contudo, na época da prisão de Jacinta sob a ditadura, Zete, examinando

mais uma vez o material deixado pela irmã, achou que era material subversivo,

comunista, o que poderia incriminar a família que o guardava e a própria Jacinta.

Uma conversa tensa entre Zete, Lourdes e a mãe selou o destino dos papéis: seriam

transferidos para a casa de Lourdes, no bairro de Brotas, e, ali, queimados.

Eraldo Siqueira, marido de Lourdes, buscou os papéis e os levou para sua

residência. A opinião dele era a de que o material não precisaria ser queimado,

bastando que ficasse abrigado num pequeno sótão da casa. Sua mulher Lourdes,

irmã de Jacinta, contudo, foi de opinião que os papéis eram muito incriminadores,

e deveriam ser incinerados.

Na fogueira do bairro de Brotas foram queimados os originais de sete livros

de Jacinta Passos, aqueles que ela anunciara em A Coluna, além dos textos que

pode ter escrito entre 1957 (ano de publicação de A Coluna) e 1959, quando

deixou Salvador.206

*   *   *

Como já fizera no Rio de Janeira, Jacinta fugiu do sanatório de Aracaju pro-

vavelmente dois ou três anos após ter sido internada. Maria Helena Ates, a enfer-

meira que lá conviveu com ela durante anos, recordou:

206 Cf. registros de Zete Passos e Tomásia de Queiroz. Entrevista com Terezinha Siqueira de Andrade,
Maceió, novembro de 2003, e entrevista telefônica com Marta Valença, março de 2004. Os “livros
a publicar” relacionados em A Coluna foram os seguintes: “História do Brasil e outros poemas
(poesia), “3 dramas” (teatro), “Contos para Janaína” (literatura infantil), “Estudos, críticas e divulga-
ção” (crítica literária), “3 contos” (contos), “O Céu” (literatura infantil) e “2 Professores” (literatura
infantil). Nessa lista foi relacionado também o próprio livro A Coluna, indicando que a lista prova-
velmente foi preparada antes da publicação desse livro e, por lapso, não corrigida. Conforme se lê
em “Os manuscritos de Jacinta Passos”, nesta edição, nos Cadernos do Sanatório Jacinta citou de
memória trechos de alguns desses originais, mostrando que efetivamente existiam. Além disso, os
testemunhos são unânimes em afirmar que, em Salvador – como durante toda a sua vida –, Jacinta
dedicou-se com afinco e disciplina à escrita.
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Faltou energia nessa noite, e quando abriu a porta pra enfermeira entrar,

ela [Jacinta] aproveitou e... psit!... fugiu. E aí, pronto, passamos a noite na

rua, dr. Hercílio e eu, e nada da gente encontrar. Aí o dr. Valter [primo de

Jacinta, residente em Aracaju] disse que ela tinha um dinheiro no Banco do

Brasil. [...] O dr. Valter achou que talvez ela fosse tirar esse dinheiro. O dr.

Hercílio então avisou ao gerente do banco que, quando ela chegasse lá pra

sacar, que eles enrolassem ela, até a gente chegar.

Quando nós chegamos, fomos três pessoas [...]. Nós chegamos de surpresa.

Ela era um mulherão, e quando ela se abusava, ficava forte, ficava agressi-

va. Aí os guardas mandaram dar passagem, a gente entrou, botamos no

carro, quando chegou aqui, ela disse:

– Olhe, não se preocupe, d. Helena, que eu não vou fugir mais nunca daqui.

Não se preocupe, que eu não fujo mais daqui. Que eu vou sair pelos ares,

agora.

E saiu mesmo, pela mão dos outros, não é? E aqui ficou, não fugia, ficou por

aqui embaixo, as portas eram abertas. Dia de visita, ela ficava aqui, aten-

dendo um, atendendo outro [...] O pessoal dizia dela: – Aquela empregada,

aquela do cabelo que usa de cocó, e tal. Aí a gente ficava calada [risos].207

Não há notícias de que Jacinta tenha estabelecido ligações pessoais com

qualquer interno. A única exceção foi Robélio Garcia, comunista com quem ela

militara em Aracaju e, provavelmente, fora seu principal contato com o PCB local.

Preso pelo Exército, Robélio esteve internado na mesma clínica de Jacinta. Ela,

alojada num quarto no andar térreo, todos os dias pedia licença para subir até o

primeiro andar, onde visitava o amigo, conversando com ele um bom tempo,

sobre política. O diálogo entre os dois se manteve até Robélio deixar a clínica.208

No sanatório, Jacinta recebeu várias vezes visitas da prima, Ely, e de seu

marido, Valter, que moravam em Aracaju. Eles lhe levavam pilhas novas para o

rádio – Jacinta passava horas ouvindo noticiários, principalmente o “Voz da Amé-

rica” –, artigos de higiene, jornais, lápis, canetas, livros que ela pedia, etc. Jacinta

os recebia amigavelmente, perguntava-lhes sobre a vida lá fora, e em breve os

despachava. De volta a casa, o casal de primos telefonava para Salvador, dando

notícias de Jacinta à sua mãe e irmãs.

Lourdes, irmã mais nova de Jacinta, foi visitá-la algumas vezes no sanatório.

Levava de Salvador vários objetos enviados pela família, como roupas, sapatos,

doces de que ela gostava, revistas, pilhas para o rádio etc., mas Jacinta não os

207 Entrevista com a enfermeira Maria Helena Ates, Aracaju, junho de 2004, e entrevista telefônica,
setembro de 2004. Em relato anterior a Dalila Machado, publicado em A história esquecida de
Jacinta Passos , a enfermeira Ates declarou que Jacinta teria passado a noite da fuga “num bueiro”.
Ela não se referiu a esse fato, nas entrevistas dadas para o presente trabalho.

208 Entrevista telefônica com a enfermeira Maria Helena Ates, setembro de 2004.
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aceitava. Ela também não reconhecia Lourdes como sua irmã. Eu não tenho irmã,

lhe dizia. Sou filha única. Sou sozinha. Da mesma forma, nas conversas com

Lourdes, não reconhecia fotos da mãe, do pai nem de qualquer outro familiar:

Não conheço essa gente, repetia.209

Jacinta recusava-se conscientemente a reconhecer a irmã? Renegara a famí-

lia, por sentir-se renegada por ela? Criara para si uma realidade própria, na qual

acreditava? Seu comportamento seria parte de seu delírio? Como explicar seu

comportamento?

Em julho de 1969, a filha de Jacinta, Janaína, foi a Aracaju visitar a mãe. Este

é o seu relato do encontro:

Há tempos eu queria rever mamãe. Não nos encontrávamos há mais de 12

anos, desde o Rio, quando ela me preparara para o exame de admissão.

Durante minha adolescência – depois que havia sido dito a ela que eu esta-

va na União Soviética –, rejeitei totalmente mamãe: chamava minha ma-

drasta de mãe e, no colégio, dizia às colegas que ela, não Jacinta, era minha

mãe biológica. Eu sentia um medo horrível de ficar louca, como minha

mãe. Nos piores momentos, achava que na verdade já era louca, as pessoas

é que ainda não haviam percebido. E, para que elas nunca percebessem,

procurava agir de forma bem racional, a mais “certinha” possível.

Agora, porém, a situação era outra. Aos 22 anos, recém-formada e recém-

casada, eu já sabia que não podia apagar mamãe da minha vida. Nem

queria: nessa época, desejava aproximar-me dela, oferecer-lhe carinho e pro-

teção, se possível transferi-la para o Rio, onde eu morava. Queria assumir

minha mãe, oferecer a ela e a mim a oportunidade de uma nova convivên-

cia. Com esse objetivo fiz, com Jorge,210 em julho de 69, uma longa viagem

terrestre, do Rio a Aracaju. No caminho, paramos em Salvador, onde con-

versei com papai e tias Lourdes e Zete sobre meus planos.

Em Aracaju, nos hospedamos na casa da prima Ely Passos, que foi carinho-

sa. No dia seguinte, Jorge e eu nos dirigimos para o sanatório. Lá, conversa-

mos primeiro com o dr. Hercílio Cruz, mas eu estava tão ansiosa que não me

lembro do conteúdo dessa conversa. Recordo apenas que o médico foi solíci-

to, nos mostrou o prontuário de mamãe, respondeu às perguntas de Jorge

sobre o comportamento dela.

Terminada a conversa, fomos conduzidos até uma sala branca, onde havia

uma escada larga. Alguém foi chamar mamãe. Para minha surpresa, desa-

tei num choro convulso, incontrolável. Ainda não havia me recuperado quan-

209 Registros de Lourdes Passos. Entrevista com Terezinha Siqueira, Maceió, novembro 2003. Segundo
a enfermeira Ates, Jacinta também não reconhecia Ely e Walter, seus primos.

210 Jorge. Jorge Miguel Mayer, então marido de Janaína.
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do enxerguei minha mãe no alto da escada. Ela desceu devagar em nossa

direção, a mão esquerda sobre o corrimão, o porte altivo, olhando-nos fixa-

mente, expressão ao mesmo tempo curiosa e reservada. Cumprimentou a

gente com um rápido movimento de cabeça. Eu tremia inteira.

Sentamos os três num banco comprido, junto à parede, ela no meio. Come-

cei a dizer-lhe aquilo que, mentalmente, já lhe dissera tantas e tantas vezes:

eu era Janaína, sua filha; havia morado vários anos na União Soviética,

mas agora voltara ao Brasil, para viver aqui; sentia muita saudade dela,

queria revê-la... por isso estava ali.

Ao me ouvir, o corpo de mamãe se retesou. Ela disse:

– Eu não tenho filha.

Eu havia me preparado para resistências, mas, sinceramente, não para aquilo.

Respirei fundo, procurando encontrar palavras. Continuei:

– Mãe, imagino que tudo o que está acontecendo agora seja mesmo muito

estranho pra você. É natural que você esteja desconfiada, me vendo assim de

repente, depois de tantos anos. Mas sou eu mesma, mãe, sou a sua filha

Janaína, pode acreditar. Voltei da União Soviética. Vivi lá muitos anos, foi

ótimo, mas agora estou aqui, no Brasil, ao seu lado. Vim ver você, estar com

você, ficar com você.

Ela olhava fixamente para a frente, em silêncio, o corpo duro. Eu a via de

perfil. Continuei:

– Olhe, veja só o que eu tenho aqui, o que trouxe para você ver – minha

certidão de nascimento, leia: Janaína Passos Amado, filha de James Amado

e de Jacinta Passos Amado, nascida em 21 de abril de 1947... Trouxe tam-

bém, pra você ter certeza de que sou eu mesma, minha carteira de identida-

de. Está vendo a minha foto? Está escrito o nome do meu pai e também o

nome da minha mãe, que é o seu nome, você é a minha mãe...

Ela não se moveu.

–... e também todas essas fotos: veja você aqui, moça, comigo no colo. Essa

daqui é você, em Salvador, essa menininha sou eu... Nesta outra foto, você

ainda era solteira, lembra? Olhe vovó Bebé, vovô Ioiô. Tá vendo?

Mexendo levemente a cabeça, mamãe deu uma olhada rápida, de longe,

com o rabo do olho, no que eu tinha no colo. De novo com a cabeça para a

frente, disse:

– Eu não tenho filha. Nunca tive filha. Nem filha nem filho.211

Percebendo que eu não tinha a menor condição de continuar aquela con-

versa, Jorge perguntou:

211 Em 1968 ou 1969, contudo, Jacinta anotou, num de seus cadernos: “Janaína é minha filha, não é
minha propriedade” (Cadernos do Sanatório 18, nesta edição em “Comprimidos poéticos”).
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– Camarada Jacinta, como você analisa a situação política atual?

Ela virou-se rapidamente para Jorge, quase me dando as costas. Manteve

com ele uma longa e animada conversa, sobre o governo militar, o AI-5,212 o

Partido, as possibilidades de revoltas populares... Tudo o que dizia fazia

sentido. Ela perguntava ou respondia, complementava ou retrucava o que

Jorge falava, concentrava-se, ironizava, indignava-se, sorria, sempre ani-

mada. Visivelmente, gostava da conversa.

Enquanto ela falava, eu a observava. Continuava magra, os cabelos ainda

muito bonitos, presos atrás – notei dois longos fios brancos, e isso me emoci-

onou. Vestia uma blusa branca e uma saia reta, preta, ambas de tecido

mole, e calçava um chinelinho. Eu me admirei: Como parecia bem para os

55 anos de idade, quanto mais sabendo-se de todas as dificuldades que

enfrentara e enfrentava! Em certo momento, ela riu: percebi que lhe faltava

o último dente do lado direito. Senti vontade de abraçá-la.

A conversa de mamãe com Jorge ia longe. Decidi tentar uma outra forma de

aproximação com ela, indireta. Aproveitando uma breve pausa na conversa

dos dois, perguntei à mamãe:

-– Por que você está aqui?

Ao ouvir de novo minha voz, seus músculos se retesaram. Mas respondeu:

– Estou presa. Sou uma presa política.

– Foi o Exército que colocou você aqui?

– Foi o Exército. Estou presa desde 65. Quando caí,213 estava escrevendo num

muro de Aracaju: “Independência nacional não é nacionalismo!”.

– Deve ser horrível estar presa aqui... O que você faz durante os dias?

Ela descreveu os horários das atividades, os trabalhos que fazia – limpeza do

chão, das privadas... –, os banhos de sol, as refeições, os remédios... tudo o

que, muitos anos depois, eu ouviria relatado pela enfermeira Maria Helena

Ates.

– Você toma remédios?

– Não tomo. Essa é uma velha tática da reação: dão remédio para deixar os

presos inertes.

– Você sai daqui?

– Não, isto é uma prisão. Uma vez consegui fugir, mas me recapturaram.

Eles têm policiais, Exército, espiões, tudo.

212 AI-5. Ato Institucional nº 5, promulgado em 13 de dezembro de 1968 pelo governo militar,
suprimiu as liberdades democráticas ainda vigentes no país, completando o regime político de
exceção. O AI-5 dava ao Executivo poderes para, entre outros, fechar o Congresso Nacional,
decretar intervenção em Estados e municípios, privar cidadãos de direitos políticos, reprimir mani-
festações públicas e suspender o direito de habeas corpus.

213 Quando caí. Na gíria política dos partidos de esquerda, “cair” é sinônimo de “ser preso”, “ser pego
pelas forças inimigas”.
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– E você... escreve?

– Sempre!!

– Sobre o quê?

– Escrevo prosa e poesia. É necessário continuar pensando, contribuindo

para o debate nacional de ideias.

Pela primeira vez, ela me encarou:

– Você também devia escrever. É preciso produzir material pedagógico para a

revolução.

Virou-se para Jorge, perguntando-lhe sobre livros recentemente publicados.

Ele listou alguns, ficou de enviar-lhe “A revolução burguesa”, de Caio Prado

Jr., pelo qual ela se interessou especialmente.

Eu sentia a cabeça rodar. Estava ficando desesperada, não sabia mais o que

fazer para convencê-la. Procurava dentro de mim e encontrava apenas o

vazio, parecia que meus recursos internos haviam se acabado. Ainda tentei

retornar ao assunto:

– Mãe, agora vamos conversar sobre nós duas. Sou sua filha: você não me

reconhece, não me acha parecida com o que eu era antes? Todo mundo diz

que eu não mudei muito, ainda tenho o mesmo formato de rosto, veja, o

mesmo sorriso, ainda uso óculos... Mãe, olhe pra mim!

Ela nem se mexeu. Continuei:

– Eu me lembro das férias que passei com você em Salvador, me lembro da

casa de Nazaré, dos avós, das minhas tias, me lembro da nossa viagem de

navio para o Rio, me lembro quando você foi ao Rio me dar aulas, me

lembro do quarto que você alugou no Largo do Machado... Mãe, você não vê

que sou eu? Olhe essas fotos, segure...

Ela se manteve imóvel. Segundos depois, disse:

– Uma vez, tive uma filha. Mas se chamava Helena. Não tinha o seu nome.

Comecei a sentir as lágrimas descendo pelo rosto. Daí em diante não con-

segui ver nem dizer nada, apenas ouvir a conversa deles, sem entender

palavra.

Pouco depois mamãe se levantou, disse que estava na hora de ir. Ajeitou a

blusa, e se despediu da gente com um aperto de mão. Antes de subir a esca-

da, virou-se, dizendo a Jorge: ‘Camarada Mayer, não se esqueça de me

mandar o livro!’.

Foi a última vez que vi minha mãe.

Jacinta Passos faleceu nesse sanatório, no dia 28 de fevereiro de 1973, aos

57 anos de idade. Sua certidão de óbito registra como causa mortis um derrame

cerebral. Escreveu em seu caderno até a véspera, 27 de fevereiro de 1973, já com

a letra bastante alterada. Contaram à enfermeira Ates, de férias na ocasião, que,
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no dia do seu falecimento, mesmo se sentindo mal, Jacinta ainda queria que lhe

dessem a enceradeira, para encerar o chão: Foi preciso conter ela na cama, pra

não levantar e pegar a enceradeira.

Compareceram ao seu enterro em Aracaju a irmã Lourdes, a sobrinha Marta

(filha de Lourdes) e o ex-marido, James Amado, a quem o dr. Hercílio Cruz entre-

gou cadernos manuscritos por Jacinta, estes que hoje integram os “Cadernos do

Sanatório”.

Quando eu não for mais um indivíduo,

eu serei poesia.

 [...]

Eu não serei eu, eu serei nós,

serei poesia permanente,

poesia sem fronteiras.
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Fontes da biografia

Fontes orais:

1. Entrevistas
As entrevistas estão agrupadas por local onde foram realizadas. As realizadas por

telefone estão assinaladas com um *.

Aracaju, Sergipe

Agonalto Pacheco, junho de 2004

Antônio Matos, junho de 2004

Ibarê Dantas, *março de 2004

Geraldo Santana Moraes, junho de 2004

Jackson Lima, junho de 2004

Maria Helena de Oliveira Ates, junho e *setembro de 2004, *março de 2005

Wellington Dantas Mangueira Marques, junho de 2004

Yolanda Valois Cruz, junho de 2004

Zelita Correia, junho de 2004

Barra dos Coqueiros, Sergipe

Antônio Ramos Maia, junho de 2004

Maceió, Alagoas

James Amado, fevereiro de 2004

Marise de Araújo Ramos, fevereiro de 2004

Terezinha Siqueira de Andrade, novembro 2003, *junho 2004, *julho 2004

Oeiras, Portugal

Thereza Araújo, abril de 2009
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Salvador, Bahia

Ana Maria Rios Baptista, agosto e *outubro de 2004

Eliana Passos de Almeida, março de 2004

James Amado, março de 2004, fevereiro, *março e *junho de 2005

João Falcão, *dezembro de 2003 e maio 2004

Luís Henrique Dias Tavares, *dezembro de 2003, *julho de 2005, setembro e

*outubro de 2005

Maria Bernadete (Detinha) Passos de Almeida, março e *setembro de 2004,

maio, *junho e *julho 2005

Marta Valença, *março 2004

Nívea Maria de Almeida Dantas, março 2005

Regina Menezes de Figueiredo, março e *outubro 2004, *setembro 2005 e

*junho 2006

Valdette Maria dos Santos, *outubro 2005

Wilson Falcão, *dezembro 2003

Zélia Gattai, março 2004 e maio 2004

São Paulo, SP

Ediria Carneiro Amazonas, *dezembro 2003, *janeiro 2004

Jacob Gorender, *dezembro 2003

Maria Helena (Lena) Machado Passos, *dezembro 2003

Maria Siqueira Vianna, *fevereiro 2004

Foram feitas ainda duas entrevistas que permanecem anônimas, a pedido

dos entrevistados.

2. Registros

Informações e impressões colhidas com as seguintes pessoas, ao longo do tem-

po, pela autora da biografia:

Berila Elói Passos

Dulce Passos Santos

Eulália Leal Amado

Jacy Machado Passos

James Amado

Jorge Amado
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Maria de Lourdes (Lourdes) Passos Siqueira

Luciano Passos

Manoel Caetano da Rocha Passos Filho

Maria José (Zete) Passos

3. Fontes escritas e iconográficas:

Depoimentos manuscritos:

Luís Henrique Dias Tavares, janeiro de 2003 e setembro de 2005

Renato Passos, setembro de 2005.

Terezinha Siqueira de Andrade, janeiro de 2004 e maio de 2005

Arquivo particular da família Passos, Salvador

Informações e documentos diversos, manuscritos e impressos, relativos à

história familiar, coligidos por Maria José (Zete) Passos.

Arquivo particular de João Falcão, Salavador

Coleção da revista Seiva.

Arquivo particular de Maria Guimarães Sampaio, Salavador

Informações sobre a história de bairros de Salvador.

Arquivo Público do Estado de Sergipe

Documentos manuscritos e impressos sobre a história de Aracaju.

Biblioteca particular do pesquisador Jackson Lima, Aracaju

Livros raros e material iconográfico sobre a história de Sergipe.

Biblioteca Pública do Estado da Bahia

Coleções dos jornais O Imparcial e O Momento.

Seção de livros raros.

Biblioteca Pública do Estado de Sergipe

Coleções de jornais de Aracaju e seção de livros raros.

Cartório do Registro Civil da Bela Vista, São Paulo

Certidão de casamento de Jacinta Passos e James Amado.

Fazenda Campo Limpo, Cruz das Almas, Bahia

Conjunto arquitetônico e mobiliário, fotografias dos ascendentes da família

Passos.
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Instituto Central de Educação Isaías Alves, arquivo, Salvador

Documentos diversos, manuscritos e impressos, relativos à história da insti-

tuição, abrangendo a história da Escola Normal da Bahia.

Instituto Histórico e Geográfico da Bahia

Coleções de diversos jornais, sobre política e economia da Bahia na primei-

ra metade do século XX.

Museu Lasar Segall, São Paulo

Originais de Lasar Segall, desenhados para Canção da partida.

Paróquia de Nazaré, Salvador, Bahia

Batistério de Janaína Passos Amado
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