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Agradecimentos

No longo caminho até a publicação deste livro, muitas pessoas e instituições

me ajudaram, de diversas maneiras. Isto não é um chavão: este trabalho jamais teria

sido possível sem o apoio de cada uma delas, a quem sou grata de todo o coração.

Luiz Carlos Figueiredo, meu marido, me ajudou em tudo o que pôde. Acom-

panhou-me na fase baiana da pesquisa, e me auxiliou durante toda a construção

do livro, oferecendo sugestões sempre fundamentadas e equilibradas, apoiando-

me quando eu desanimava, me suportando quando estive insuportável, sempre

me incentivando, com seu amor e firmeza. Sem você ao meu lado, Luiz querido,

eu simplesmente não teria conseguido.

James Amado, meu pai, participante de momentos especiais da vida de Jacinta,

concordou em compartilhar comigo, nos últimos anos de sua vida, recordações

muito antigas, algumas extremamente dolorosas, que até então havia guardado

apenas para si. Meu pai sempre considerou a poesia de Jacinta digna de visibili-

dade e reconhecimento, e torceu muito para este livro ser publicado. Luiza Ramos

Amado, minha madrasta – a quem chamo de mãe, pois me criou desde os onze

anos de idade –, compreendeu o significado deste livro para mim, e apoiou meu

trabalho de todas as formas possíveis. Aos dois sou imensamente grata.

José Mindlin, mesmo recém-saído  de uma internação de um mês no hospital

que o enfraquecera muito, escreveu o  texto absolutamente pessoal que abre este

livro, no qual atesta sua admiração pela poesia de Jacinta – já patente quando

incluíra o poema “Cantiga das mães” no CD de suas poesias preferidas, O prazer

da poesia. Sou profundamente agradecida a ele e a Guita, assim como a Betty,

que intermediou nosso último contato.

Jorge Schwartz, diretor do Museu Lasar Segall, com rapidez e simpatia auto-

rizou a reprodução das imagens que o grande artista desenhou para a primeira

edição do Canção da partida, e que hoje, com exceção de uma, integram a cole-

ção do museu. Graças a Jorge essas imagens embelezam as páginas deste livro,

corroborando o imenso talento e sensibilidade de Segall.

Agradeço a todos os que concordaram em conversar sobre Jacinta – seus no-

mes estão relacionados em “Fontes”, ao final da biografia –, compartilhando comi-

go informações, experiências e sentimentos a respeito de fases e acontecimentos da

vida de minha mãe que eu desconhecia ou conhecia apenas parcialmente. Essas
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pessoas trouxeram mamãe e a sua trajetória para perto de mim, fazendo-me imenso

bem pessoal e tornando possível a biografia que integra este livro.

Meu comovido obrigada aos intelectuais que, mesmo sem pagamento, acei-

taram escrever textos para este volume, enriquecendo-o com seus conhecimentos

e olhares contemporâneos sobre a vida e a obra de Jacinta. Angela Baptista,

Fernando Paixão, Florisvaldo Mattos, Gerana Damulakis, Guido Guerra, Hélio

Pólvora, Ildásio Tavares e Simone Lopes Tavares responderam prontamente ao

meu pedido de colaboração, produzindo em tempo recorde textos de qualidade.

Sua contribuição permanecerá.

Na Bahia, Lita Passos sempre me apoiou, especialmente em Cruz das Almas,

onde sua presença me abriu portas, inclusive as do Campo Limpo, fazenda onde

nasceu minha mãe e da qual Lita é hoje a proprietária. Lita partilha da mesma

admiração de seu marido Luciano Passos, já falecido, pela poesia de Jacinta, que

ajuda a divulgar. Aos dois, minha gratidão.

Em Aracaju, Maria José e José Rodrigues de Andrade gentilmente me hospe-

daram, assim como Gizelda e Jane Moraes, com a amizade de sempre. Geraldo

Santana de Moraes forneceu dados importantes sobre a atuação do Exército no

Estado, enquanto Wagner Menezes Fontes tornou-se valioso auxiliar de pesqui-

sa. A todos, os meus agradecimentos.

Em Maceió, sou muito grata a Aurila Costa Quartiermeiester, Graça Freitas

de Miranda e Lygia Coutinho, que em outro nível me ajudaram a seguir com o

trabalho e a concluí-lo.

Gente de toda a minha confiança, amigos e parentes com quem em diferen-

tes momentos compartilhei emoções, medos, dificuldades e descobertas dessa

trajetória, foram imprescindíveis. Eles me acolheram, incentivaram e ajudaram:

nos nomes de Elizabeth Santos Ramos, Gizelda Moraes, Inaê Amado, Letícia

Canêdo, Luiz Henrique Dias Tavares, Maria Helena Simões Paes, “o grupo dos

primos”, Paloma Jorge Amado, Terezinha Siqueira Andrade, Wael de Oliveira e

Zinda Vasconcellos, simbolizo todos. Albano Martins Ribeiro, meu cunhado, é o

criador do site http://jacintapassos.com.br, no qual divulgamos obra, biografia e

notícias de Jacinta, mantendo contato com os leitores e pesquisadores.

Rina Angulo, Maria Aparecida Nobre e Arlete Soares, as “meninas da Corrupio”,

e Flávia Garcia Rosa, diretora da EDUFBA, desde o início acreditaram neste livro e

lhe devotaram esforços, pelo que sou grata. Ao “quarteto de ouro” que trabalhou

diretamente na produção deste livro agradeço, pela competência, amabilidade e ca-

pacidade de diálogo: Bete Capinan como editor, Sidney Wanderley na revisão, Ângela

Dantas Garcia Rosa no projeto gráfico e Gabriela Nascimento, na produção gráfica.

Sou grata à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB)

pelo fundamental apoio financeiro a esta publicação, sem o qual este livro demo-

raria muito mais tempo para vir a público.
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