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Casa Verde

Editorial

Núcleo de Assistência em Saúde Mental
Breve histórico

O jornal completará três anos no mês que
vem e nos perguntamos: Qual o seu papel?
Embrulho de pão que não é – muito pelo
contrário.
Batizado pelo amigo Ricardo Campos, o
Jornal ¨Ver de Perto¨ tem por função informar,
questionar, divulgar os caminhos e cultura
pertinente aos clientes e freqüentadores da casa
e a própria cidade.
Fazer parte do Jornal é a realização de
uma comunicação interna com a Casa Verde, da
Casa com o externo e vice-versa. É um veículo
de integração, pois há influência de todos sobre
o jornal e, muitas vezes, é o espelho de si
próprio apresentado na folha de papel.
Ao longo deste caminho passamos por
transformações buscando a melhor identificação
do leitor com o conteúdo do ¨Ver de Perto¨.
Neste número, mostramos alguns dos mais
interessantes destinos de nossa história.
Niterói, incluindo o caminho Niemeyer,
Paquetá, Miguel Pereira, entre outras matérias.
Fica para você nossa inspiração da vez.
Leia, viaje, participe!
E boa leitura...
Ana Paula, Renata Fernandez, Oswaldo,
Ricardo, Pedro, Cássia e Francisco de Áquila.
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O Núcleo de Atenção à Saúde Mental Casa Verde
nasceu em 1994, a partir do encontro de profissionais do campo
da Saúde Mental. Idealizaram, então, uma forma de
atendimento na qual aqueles que são excluídos, em virtude de
sua problemática mental, encontram o que chamamos de uma
clínica do cotidiano. Esta clínica caracteriza-se por uma
atenção singular dentro de um coletivo, ou seja, cada cliente é
acompanhado em sua trajetória de vida ao mesmo tempo em
que participa das relações que se estabelecem entre todos os
freqüentadores da casa. Buscamos com isso a construção e o
fortalecimento dos laços sociais e afetivos do sujeito. O
cotidiano da casa é construído a partir da oferta de diversas
atividades, tais como oficinas, grupos e passeios, buscando
criar um ambiente acolhedor, criativo, heterogêneo e vivo,
muito diferente do ambiente dos velhos e empoeirados
hospitais psiquiátricos. A Casa Verde é, portanto, um local
gerador de relações, questionamentos e vida para todos aqueles
que dele se aproximam.

Projeto Lazer
Viagens de fim de semana
Saraus culturais
Visitas a centros culturais
Eventos em datas comemorativas

Atividades acadêmicas
Cursos, palestras, seminários e estágio supervisionado para
estudantes de psicologia, medicina, musicoterapia e serviço
social.

Oficinas
Inglês
Teatro
Musicoterapia
Substâncias
Pintura
Argila

Informática
Reflexão e Relaxamento
Jornal
Futebol
Dança
Literatura

Acompanhamento Terapêutico
A equipe de Acompanhamento Terapêutico tem como
objetivos:
Favorecer os laços sociais e afetivos do sujeito
Ajuda-lo a compreender e amenizar seu sofrimento
Acompanha-lo em situações de seu cotidiano
Auxiliar na dinâmica familiar
Favorecer a adesão ao tratamento médico e psicoterapêutico

Projeto Despertar
Equipe do Jornal: Ana Paula, Fernando Farah, Marina
Carvalho, Renata Fernandez, Pedro Baçu e Ricardo Campos.
Casa Verde
Rua Jornalista Orlando Dantas, Nº5. Botafogo.
Tel: 25515404

Serviço de atendimento psicossocial que trata de pacientes
usuários de drogas e de álcool, oferecendo a sua clientela
atendimento psicológico especifico realizado em grupo, assim
como terapêuticas, orientação e apoio à família, projetos de
reinserção social e de prevenção à recaída.

Atendimentos
jornalverdeperto@hotmail.com
www.hospitaldiacasaverde.com.br

Individuais, grupais e familiares.

Estressa, mas não surta!
Renata Fernandez e Fernando Farah

No dia 20 de fevereiro, O bloco de carnaval da
Casa Verde - “Estressa, mas não Surta” - se coloriu e
saiu pelas ruas de Botafogo fazendo seu périplo
tradicional. Começamos com a concentração dentro do
salão... E quando a bateria reverberava na nossa mítica
Casa, deu-se a saída pelas ruas. Durante o percurso,
novos integrantes iam se unindo ao grupo, ao final o
bloco já tinha o dobro de pessoas. A primeira parada
foi na praça para um refresco à sombra das árvores,
mas as marchinhas não paravam. Depois a tão
esperada “invasão das Sendas” que fez o nosso
carnaval ficar mais inesquecível e, além disso, ainda
curtimos um bom ar condicionado. Cuca fresca,
voltamos às ruas e passamos pela faculdade de dança
Angel que se uniu ao grupo de foliões. Finalizamos
com um superlanche carnavalesco.
Uma senhora orgia foliônica, e, ao mesmo
tempo, um senhor tempo de confraternização e alegria.

“Eu conheci o neto do Brizola, Alberto, que
estava tocando piston na banda. A praça estava
maravilhosa e quando o pessoal começou a
desanimar eu comecei a pedir para a banda tocar. O
pessoal das Sendas ficou meio apavorado com a
nossa entrada”.
Leonardo

“Eu estava com uma máscara e
estava bem animado com a banda. Fomos
pela rua Clarice Índio da Brasil, depois
Farani e depois para a praça”.
Alfredo

“Eu dei palpites na decoração do salão. Tinha
músicas antigas e a animação era geral”.
Lucia Helena

“O Carnaval estava muito bom, gostei da Banda
e das fantasias. A Fantasia de pintor de parede
da Fernanda Jourdan estava muito boa”.
Paulo Braga

Poesias, Textos, Reflexões...
Métodos para lidar com a PARANÓIA
Pedro Baçu
PARTE I

A loucura vem quando a gente menos espera. Ela chega de repente e torna
nossa vida um inferno. Mas aos poucos ela vai indo embora, não totalmente, mas ela
fica branda. O ambiente onde a gente viveu na infância e adolescência ou mesmo
quando a gente chega a maior idade faz com que a loucura se aproxime quase
desapercebida até se tornar um mal. Eu vou ter que tomar remédios até morrer, mas
isso não me aflige. Espero que a minha loucura e meus inimigos fiquem bem longe de
mim.
Quando você está em casa deitado na cama (que é a hora pior) e sente que a
TV está falando com você, mude de canal. De preferência troque para a TV Senado
porque só fala de política.
Quando você está em um recinto e percebe que no outro há pessoas falando da
sua vida e de seu cotidiano, abra a porta e converse com elas. Isso faz desarmar a
paranóia porque o que elas falam não tem nada a ver com você.
Quando você andar na rua e ouvir coisas a seu respeito, compre um fone de
ouvido.
PARTE II

Estou ficando curado da minha paranóia
Se você beber, beba cerveja não beba destilado, senão a paranóia salta em sua mente.
Se você ficar bêbado e tiver um celular, ligue para alguém pedindo ajuda. Pode ser um
técnico, um estagiário ou a própria psiquiatra.

Não esqueça dos fones de ouvido para ouvir música enquanto você estiver
bebendo. Além de dar prazer a paranóia não entra.
Sempre que achar que alguém está te perseguindo, falando de você ou fazendo
gestos procure se controlar e cumprimentar esta pessoa e verá que ela irá te
cumprimentar também.
Procure não tomar o remédio quando beber.
OBS: O MAIS CERTO MESMO É NÃO BEBER.
PARTE III

Pesadelo persecutório
Se você tiver paranóia com pesadelo é duro. Você se sente perseguido dentro
do sono e é terrível. Quando acorda você tem a impressão de que tudo aquilo que
você sonhou é real. Procure, quando acordar, ir para um lugar claro, se for dia.
Se for noite, procure escutar uma música, caminhe pela casa e se tiver ainda
aflito, ligue para um psiquiatra, um médico, um amigo e diga o que se passou.
Paranóia e o álcool
A pessoa que tem paranóia seria muito melhor se não bebesse, mas se beber
não beba destilados, nem muita quantidade de cerveja. Se tiver paranóia, quando
beber, ponha um fone no ouvido com a música que você mais gosta e procure não
olhar muito para as pessoas. Procure alguém de confiança, médico, psiquiatra,
estagiário. Eu sei que é duro ter paranóia quando se bebe, a pessoa fica à mercê
das paranóias. É como se fosse um edifício em que cada instante uma janela se
abrisse e cada uma delas fosse um pouco de paranóia. Elas vão se abrindo cada vez
mais até virarem uma monstruosidade te perseguindo.
Espero que tenha ajudado as pessoas que têm esse tipo de problema.

“Você gosta de mim
É por isso que eu vim”

“Depois das lutas contra o Rei
Das discussões com Deus
Eu vim para lhe dizer
Que eu vim para não morrer
De tanto esperar” ( Chico Buarque )

“De você eu gosto
Por você eu fico
Toda minha vida” ( Vinicius de Moraes )

“Estou fraco
Estou tolo
Estou todo seu” (Chico Buarque)

Frases e Versos
Ricardo Campos

Viver
a
vida
intensamente é saber que existe
paz eterna dentro de nós. É
preciso querer vivê-la. Ser feliz
depende de nós. Pense sempre
que a vida é algo fortuito. Vale a
pena senti-la todo dia. Saber que
a vida não pode esperar.
Ana Lúcia Castelo

Entrevista
Ana Paula, Fernando Farah, Renata e
Ricardo Campos

TV ZERO
No dia cinco de fevereiro, a intrépida
equipe do Jornal Ver de Perto foi até a
produtora TVZero
para entrevistar
Roberto Berliner e conhecer como funciona
uma produtora de vídeo e cinema.

Como iniciou seu interesse pelo cinema?
Na década de 70, meu interesse iniciou-se pelo áudio-visual através dos Beatles que mudaram e
revolucionaram a forma de se conceber o vídeo. Produzi, ainda jovem, dois filmes amadores, usando recursos
simples como catchup. Eu me inspirava no cinema Western e autores como Kurosawa, Antonioni, Ingmar
Bergman, Copolla e outros mais.
Qual o diferencial do Cinema Nacional?
Acredito que seja o fato de ser muito autoral, despreocupado com a bilheteria, mas sim preocupado em
propagar uma idéia. Diferente, por exemplo, de um filme como ¨Se eu fosse você¨.
Como é o processo de produção?
Inicia-se pela captação de dinheiro. Monta-se a produção. Há o trabalho de pesquisa em campo, coleta
de entrevistas relevantes, filmagem, pós-produção, que inclui finalização e edição.
De onde vem a verba para a realização de um filme?
Essa verba vem de incentivos fiscais ou de concursos. Por concurso, a gente inscreve nosso filme, tem
uma comissão julgadora, ai eles entram com o dinheiro para que a gente produza o filme. Pelas leis de
incentivo uma empresa deixa de pagar parte do imposto de renda pra investir no filme. Basicamente através
disso...É raro você encontrar uma pessoa que esteja interessada em colocar dinheiro.
E essa lei de incentivo, nesse momento de crise, nessa conjuntura mundial, como é que está o cinema?
A gente ainda está tentando entender qual o tamanho da crise. Eu acredito que o cinema vai ser
importante, cinema, DVD, televisão, a imagem em movimento. Estamos tentando diversificar e trabalhar da
melhor maneira possível dentro do que está acontecendo...Mas mesmo assim estamos fazendo um monte de
coisa ao mesmo tempo, mesmo nesse período de crise. São filmes de orçamentos limitados e nós estamos
tentando nos adequar a eles, mas acho que na verdade e sempre assim.
O que você mais gosta? Quando faz só a produção ou quando está todo envolvido, quando você entra
dirigindo, o roteiro é seu...Normalmente o roteiro vem pra você?
Por exemplo, o filme “A pessoa é para o que nasce” foi uma idéia minha. Quando eu recebo um roteiro
a gente seleciona, mas eu sempre foi ficar mexendo para que ele fique mais ou menos de acordo com o que me
interessa filmar. O que eu mais gosto é filmar, filmar é uma festa. A preparação é muito longa e difícil, não
pode errar, pois é muito caro filmar. Se não dá certo vai ter que pagar tudo aquilo novamente outro dia. Eu acho
interessante essa troca rápida, ao vivo que é a filmagem. Depois, na edição você vê tudo o que fez de errado,
pra mim é dificílimo - “não devia ter feito assim, devia ter esperado o sol sair” - ai dói porque você vê tudo que
errou e tem que tentar consertar.

Roberto Berliner
Carioca, nascido em 1957, foi ator e diretor de teatro e formou-se
em jornalismo pela Escola de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – Eco/UFRJ. Trabalhou por três anos
no centro de documentação da TV Globo (1980-83) e em 1982
abriu a produtora Antevê. Um ano depois, editou Ovídio, vídeo
de Joaquim Pedro de Andrade. Foi diretor de produção de Com
licença, eu vou à luta (1986), de Lui Farias. Em 1988, dirigiu o
documentário Angola. No ano seguinte, novamente na Rede
Globo, dirigiu o programa semanal Juba e Lula. Entre os muitos
videoclipes premiados que dirigiu, estão os de artistas como
Paralamas do Sucesso, Skank, Lenine, Lobão, Pedro Luís e a
Parede, Lulu Santos, Ney Matogrosso, e Gabriel O Pensador.
Em 1992, assumiu a direção da TvZero, produtora de longas,
curtas, videoclipes e filmes publicitários, onde está até hoje. Em
1993, dirigiu o documentário God For All.
Em 1994, foi um dos quatro co-diretores de Murilo Salles no longa Todos os corações do mundo, sobre a Copa do Mundo
daquele ano. Entre 1996 e 1997, dirigiu a série Free jazz, sobre diferentes tendências musicais no mundo. Em 1997, iniciou
o projeto Som da rua, uma série de 50 mini-documentários sobre músicos de rua. No ano seguinte, dirigiu o curta
documentário A pessoa é para o que nasce, ganhador de vários prêmios nacionais e internacionais, e que deu origem ao
longa-metragem homônimo, lançado em 2005, vencedor do prêmio de melhor filme no Cine Ceará. Em 2002, dirigiu o curta
Afinação de interioridade. Em 2006 lançou o documentário Herbert de perto sobre a vida do músico Herbert Vianna. Em
2007, lançou no festival do Rio o documentário Pindorama – a verdadeira história dos sete anões, que co-dirigiu com
Lula Queiroga e Leo Crivellare. Iniciou também a preparação de A Senhora das Imagens, seu primeiro longa de ficção,
baseado na vida da Dra. Nise da Silveira. (in formações reti rada s d o site www.filmeb .com.br)
Você tem uma equipe base, ou a cada produção você está contratando gente nova?
A gente tem uma base aqui dentro, temos uma cooperadora de produção que é a Lorena. Ela tem um gráfico
com todas as produções que estamos fazendo e o estágio em que elas estão. O Rodrigo, produtor executivo, cuida
da captação e de novos projetos. O Leonardo Domingues faz a parte artística junto comigo, mas também cuida de
toda parte de edição, finalização e de novas tecnologias. Quando chamamos outras pessoas, em geral são pessoas
que já estão acostumadas a trabalhar com a gente.
E o filme sobre a vida da Nise da Silveira?
Vamos contar a história dela em dois momentos, ela vai estar nos anos 80 contando a história dela nos anos
40 quando ela deixa de apertar o botão de eletrochoque pra começar a desenvolver o trabalho dela no setor terapia
ocupacional e ai é onde ela abre um monte de ateliês e entre eles o de pintura e revela grandes pintores, através
dessas pinturas ela vai começando a desvendar algumas coisas que estão se passando na mente desses clientes, que
era como ela chamava as pessoas com as quais ela trabalhava. É ela contando, um pouco mais velha lá nos anos 80,
os anos 40 quando ela estava ainda tentando entender a dimensão do trabalho dela. O filme não fala só do seu
trabalho, mas dela, essa pessoa difícil, intransigente, mau humorada, ela é tudo isso também, tem um outro lado
dela que é bem forte. È um filme de ficção, não é um documentário, mas deve entrar algumas imagens da época no
final.
Você tem idéia de pra quando é este filme?
Espero que em julho, agosto a gente comece a filmar. Ainda temos que reconstruir uma parte de um
hospital, fechar uma equipe, fazer uma preparação e isso demora muito.
No caso deste filme, o roteiro já passou na mão de três pessoas diferentes.
Agradecemos a participação da Natalie, que é estagiária da produtora, e que nos acompanhou na preparação e
produção da nossa entrevista e o Roberto que abriu suas portas e nos recebeu tão bem.
A TVZERO fica na Rua Professor Alfredo Gomes, Nº22. Tel: (21) 2579-0609 | 2539-1060. www.tvzero.com.br

No Clima das Férias...
O jornal fez alguns passeios por aí...confiram

Miguel Pereira – Fazenda do Fernando
Numa galáxia não muito distante e não há muito tempo
atrás...
Fernando Farah

Miguel Pereira. Nas vizinhanças da aprazível,
simpática e pitoresca Ferreiros, localiza-se a fazenda do
Miguelão. Miguelão, e não Miguelim (de Grande Sertão
Veredas) é meu pai.
Lá cria-se porquinhos, galinhas (e frangos muito
espadas!), vacas e toda uma horta, capela e... churrasqueira!
A piscina parece ter criação de girinos, visto o
tempo que não é tratada. Mas acho que ninguém notou.
Jogamos cartas, enfim, passeio-completo, digamos assim...
Carnaval na roça...
Renata Fernandez

Na segunda-feira de Carnaval, fizemos um passeio
a Miguel Pereira. Passamos o dia na Fazenda do
Fernando que nos convidou para conhecer as maravilhas
da cidade e de sua casa.
Fomos recebidos pelas pessoas que cuidam da
fazenda e que cuidaram muito bem de todos nós. A
nossa espera já estava um delicioso churrasco totalmente
“local”. Tudo que comemos havia sido criado na
Fazenda,
porquinho,
boizinho,
galinha...Tudo
delicioso!! E para fechar com chave de ouro um
saboroso queijo e um doce de leite de lamber a boca,
tudo caseiro.

Depois, de barriga cheia...uns foram jogar cartas, outros descansar na rede, na varanda, curtir a
paisagem...Digestão feita, aceitamos o convite do Fernando para um “tour” pelos cantos e histórias daquele lugar. Pelo
caminho encontramos árvore de castanha, eucalipto, bezerrinhos (fofos), vaquinhas, morcegos, um enorme lago, muito
verde e muito sol. Na volta para o Rio paramos no centro de Miguel Pereira para conhecer a pequena e simpática cidade.
Como já havia dito Fernando: Passeio-completo!

Niterói – Caminho Niemeyer
Renata Fernandez

Debaixo de chuva a Equipe do Jornal cruzou a
ponte Rio-Nitéroi e foi conhecer alguns dos pontos
turísticos de Niterói. A idéia inicial era fazer uma
reportagem sobre o caminho Niemeyer.
O caminho, singela trilha para todos os
¨araribóias¨ de plantão, que, quando completado, será
composto por 11 equipamentos urbanos: o Centro de
Memória Roberto Silveira, a Fundação Oscar
Niemeyer, o Museu Petrobras de Cinema, uma
Catedral Batista, uma Catedral Católica, a nova
Estação das Barcas do Centro, a Estação de Barcas de
Charitas, o Teatro Popular, uma Capela Flutuante
dedicada a Nossa Senhora do Líbano, a Praça JK e o
Museu de Arte Contemporânea de Niterói).

Começamos pelo Teatro Popular que foi
inaugurado em 2007...Mas estava fechado, sem
ninguém para dar informação...ficamos somente com
a foto do lugar que é belíssimo (ao lado) e a vontade
de voltar. Seguindo o caminho, passamos pela praça
JK e pelo Museu Petrobrás de Cinema. Este era pra
ser o maior museu de cinema da América Latina, mas
está com as obras inacabadas e completamente
abandonado. Por fim, chegamos ao MAC...que por si
só já valeu o passeio. O lugar é lindo e a vista
maravilhosa. Depois de curtir o lugar e as exposições
vale a pena dar uma passada no restaurante que fica
na parte debaixo do museu. Tem uma parte reservada
só para a cafeteria. A pedida foi café expresso e
chocolate quente, uma delícia!
MAC – uma visita, e boas surpresas
João Manuel.

Foi bom ir ao MAC. Apesar dos avisos prévios de que não continha um acervo ao nível de sua arrojada
arquitetura, comprovamos o contrário. Daniel Senise e companhia efetivamente nos transportaram para um
Universo próprio deles, do qual bebemos e nos alimentamos.
Do lado de fora da estrutura, enxergamos o “MACquinho”, mais uma bela surpresa, ao topo de uma
montanha contigua. Mas descemos. Descemos uma descida prosaica que descambou para a terceira surpresa.
Um elegantíssimo restaurante, pulando de gente da mais nobre estirpe.
Bem, sai com um sorriso dali.

Mais informações sobre o MAC
Local: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem
Tel.: 2620-2400 / 2620-2481
Ingressos: Inteira - R$ 4,00, Estudantes e Adultos acima de
60 anos - R$ 2,00, Estudantes da rede pública: isentos,
Crianças abaixo de 7 anos não pagam ingresso. Nas
quartas-feiras a entrada é franca.
Visitação: de Terça-feira a Domingo de 10h às 18h. A
bilheteria encerra suas atividades 15 minutos antes do
horário de fechamento do Museu.
www.macniteroi.com.br

Paquetá
Ana Paula

Fazer turismo na sua cidade pode ser uma
surpresa!
E assim foi quando a equipe do jornal saiu em um
domingo de sol para conhecer a romântica Paquetá.
Marcamos na entrada das barcas às 9:00h, o
horário de saída era às 10:00h.
Antes mesmo de sairmos em direção a Paquetá, já
era anunciado o dia que nos esperava; Fila para comprar o
tíquete, crianças correndo, comendo e gritando, rádios
tocantes ao gosto do dono, ambulantes com seus isopores
de gelo pingando, enfim, gente, muita gente...
Atravessar a linda baía de Guanabara é um
momento de furtivos devaneios enquanto seus cabelos
voam ao vento das inúmeras janelas disputadas, ou se for
mais ousado pode viajar na proa das barcas a onde não só o
vento sacode, mas o sol demonstra sua intensidade.

Após 40min finalmente chegamos a Paquetá. Logo na saída das barcas charretes esperam os turistas ávidos por
conhecer a região.
E lá fomos nós de novo...
Uma pitoresca cidade, com casas floridas, ruas em que as crianças ainda podem brincar e as calçadas onde
senhoras colocam suas cadeiras para jogar conversa fora e ver o movimento. Não há carros, não há poluição dos gases
que os transportes motorizados expelem, não há ruídos de descargas e buzinas estridentes. Há um som de tranqüilidade,
vida pacata, e cercada pela beleza da baía.
O cocheiro nos informou que o banho estava liberado, que houve um tratamento, tornando a água própria para os
banhistas.
Nosso guia nos levou pelas ruas do bucólico lugar, conhecemos uma gruta onde há pequenas trilhas, um parque
florestal com árvores de copa enorme em que você pode estender uma esteira e passar a tarde lendo um bom livro,
conversando ou fazendo um piquenique.
Pedalinhos, bicicleta, charrete e a pé são maneiras de como pode conhecer toda a ilha.
Vale à pena passar um dia tão perto e tão distante da nossa urbanidade. Só não escolham um domingo de sol!

Mais informações sobre Paquetá
www.ilhadepaqueta.com.br
HORÁRIOS DIÁRIOS PARA PAQUETÁ - BARCAS S/A
10:30
13:30
16:00
17:45

RIO / PAQUETÁ

05:15

07:10

PAQUETÁ / RIO

05:30

07:00

09:00

12:00

15:00

17:30

19:00

21:00

23:00

19:15

20:30

22:15

DIAS ÚTEIS R$ 4,50 - FINAIS DE SEMANA E FERIADOS - PROMOCIONAL R$9,00 IDA E VOLTA
TEMPO APROXIMADO DE TRAVESSIA: 70 MIN. - CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 70 44 113
www.barcas-sa.com.br

Crítica de Cinema
Fernando Farah

Vicky Cristina Barcelona

Este novo e alucinante filme de Woody Allen inspira-se no calor do sangue espanhol. É um filme
sobre encontros, arrebatamentos, cores e Arte. Genial, a apoteose de sentimentos, sexo e contrastes
nos envolve nesta pequena estória composta por Woody Allen. Dessa vez ele não deu o ar da graça
em cena – mas funcionou como um delicado maestro de aconteceres...Um filme POP para mentes
abertas. Como dizia Chaplin, a mente é como um pára-quedas – funciona melhor aberta.

Crítica Literária
Fernando Farah

Zen e a Arte da Manutenção das Motocicletas
Este livro conta a história de uma generosa viagem intelectual e filosófica, assim como física e
pessoal, através do meio-oeste americano. Robert Pirsig desenvolve toda uma nova metafísica,
registrando os caminhos filosóficos adotados pelo “homem moderno”, marcando o mal-estar causado por
sua aceitação em todos os níveis. Um livro genial!

Canto do Conto
Burro-sem-rabo
Fernando Sabino

São dez horas da manhã. O carreto que contratei para transportar minhas coisas acaba de chegar. Vejo
sair a mesa, a cadeira, o arquivo, uma estante, meia dúzia de livros, a máquina de escrever. Quatro retratos de
criança emoldurados. Um desenho de Portinari, outro de Pancetti. Levo também este cinzeiro. E este tapete, aqui
em casa ele não tem serventia. E esta outra fotografia, ela pode fazer falta lá.
A mesa é velha, me acompanha desde menino: dessas antigas com uma gradinha de madeira em volta,
como as de tabelião do interior. Gosto dela: curti na sua superfície muita hora de estudo para fazer prova no
ginásio; finquei cotovelos encima dela noites seguidas, à procura de uma idéia. Foi de meu pai. É austera,
simpática, discreta, acolhedora e digna: lembra meu pai.
Esta cadeira foi presente de Helio Peregrino, que também me acompanha desde a infância: é giratória e
de palhinha. Velha também, mas confortável como as amizades duradouras. Mandei reformá-la, e tem prestado
serviços, inspirando-me sempre a sábia definição de Sinclair Lewis sobre o ato de escrever: é a arte de sentar-se
numa cadeira.
- Mais alguma coisa?- pergunta o homem que faz o carreto.
- Mais nada - respondo, um pouco humilhado.
E lá vai ele, puxando a sua carroça, no cumprimento da humilde profissão que lhe vale o injusto
designativo de burro-sem-rabo. Não tendo mais nada a fazer, vou atrás.
Vou atrás, cioso das coisas que ele carrega, as minhas coisas; parte de minha vida, pelo menos parte
material, no que sobrou de tanta atividade dispersa: o meu cabedal.
Pouca coisa, convenhamos. Mas ali dentro daquele arquivo, por exemplo, vão documentos, originais,
cartas recebidas ao longo dos anos, testemunhas do convívio. Vem-me a idéia de que, pobres coisas que sejam,
com este mesmo carreto é que subirei um dia para dar conta do que quis e deixei de fazer cá na Terra. E me
esbofarei como um propagandista ambulante, tentando fazer entrar pela porta estreita essa carga que me sobrou
da aflição do espírito e que, burro-sem-rabo, teimosamente transporto comigo ao longo da vida até o seu termo.

