
 
Salvador, 12 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Querido João, 
 
 
Estou agora aqui, na beira do mar, com sua carta nas mãos. Antes, ela estava em 

meus ouvidos, ressoando. Porque também a escutei na beira do mar, enquanto 

você a lia aí, na FALE, para os alunos da turma “Feminino de Ninguém”. 

 

Neste, que talvez seja o último curso da linha de pesquisa Literatura e Psicanálise, 

que também está prestes a desaparecer, você evocava as palavras de Rimbaud, 

dizendo tê-las ouvido, pela primeira vez, pronunciadas por mim numa aula. E 

dizia que foram esses versos que o fizeram a se decidir pela formação em Língua 

Francesa. 

 

Neste momento em que você começa então a se decidir também por um destino 

de professor de Francês na universidade pública brasileira,  quando essa 

universidade se encontra tão ameaçada, tenho vontade de te dizer, João, que 

também foi por delicadeza que você ganhou esta vida: a do poema. 

 

Você sabe que não foi por delicadeza que me decidi por este curso com o nome 

que ele tem: “Feminino de Ninguém”. Você sabe que foi por resistência à 

ignorância, à voracidade e à truculência.  Mas foi preciso que eu te escutasse 

assim, de tão longe tão perto, olhando fixamente para a linha do horizonte e 

buscando ver, no mar alado com o sol, o passeio das baleias, mas temendo ver, 

no mesmo mar alado com o sol, a mancha negra de óleo que chegou ao litoral da 

Bahia, foi preciso que eu deixasse ressoar sua voz e  sua leitura para perceber, em 

seu gesto feminino de ninguém, que esse feminino não é de qualquer um. 

 



E assim, deslizando de um certo feminino para um certo feminismo, a sua 

delicadeza foi tomando a forma de sua própria força e foi ali que pude ver 

Rimbaud, a seu lado, no mar alado, no barco ébrio, no navio noite, no leme que 

veio dar ao poema. 

 

Dias antes, levada por amigos de extrema delicadeza, fui com eles escutar, na 

beira do mar, o silêncio das sereias. E ninguém disse nada durante trinta minutos, 

João, enquanto ouvíamos esse silêncio e víamos as barcas da noite e as luzes da 

cidade. “Maria Lua da Minha Escuridão” – escutávamos, mas eram as barcaças 

do tempo que cantavam o verso, o vento, o silêncio e a lua sobre o mar. 

 

O tempo. O tempo. O tempo. O tempo. Tive a honra de te conhecer Menino 

Literatura, João, quando o menino ainda usava calças curtas. E agora reencontro, 

no rapaz raro, o menino de ninguém: feminino e feminista, a se alinhar sob a 

bandeira das mulheres. 

 

“Quem precisa que um ramo entre na sua vida?”-- ela perguntou, um dia. E o 

menino de seu ramo respondeu, inesperado: “amor”.  Como único rebelde, ele 

sabia que já não mais cabia em um só corpo, em um só espírito, em uma só 

linguagem. 

 

No fio de água que nos reúne, receba meu abraço, rapaz raro. 

 

Com gratidão, 

 

 

Lucia 

 

 

 

 


