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LITERATURA AO CONTRÁRIO DO QUE INDICAVAM OS ESTUDOS ATÉ ENTÃO, A PRIMEIRA FICÇÃO TENDO A CAPITAL FEDERAL COMO CENÁRIO E PERSONAGEM
É LUANA, DO MINEIRO GARCIA DE PAIVA, AMBIENTADO NA CIDADE EM CONSTRUÇÃO. O LIVRO FOI ESCRITO EM 1960 E LANÇADO EM 1962
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Q ual foi o primeiro roman-
ce a tomar Brasília como
cenário? Em crônica de 17
de maio de 2001, o jorna-

lista Rogério Menezes afirmava,
aqui mesmo no Correio Brazilien-
se, assentado em indicação do crí-
tico e poeta Cassiano Nunes, que a
resposta certa seria Paralelo 16:
Brasília, de José Geraldo Vieira
(1897 — 1977), conhecido autor de
A mulher que fugiu de Sodoma
(1931) e A ladeira da memória
(1950), entre outros, crítico de arte
e tradutor. No entanto, o correto
seria citar o mineiro Mário Garcia
de Paiva, que em julho de 1960 pôs
um ponto final no romance Lua-
na, lançado por conta própria em
São Paulo, em fevereiro de 1962.

Essa informação, entretanto,
não é de todo novidadeira. O críti-
co Fábio Lucas, autor da orelha do
romance pioneiro, lembraria, de
passagem, este fato em seu O ca-
ráter social da literatura brasileira,
originalmente publicado em 1970,
e mencionado superficialmente
por pelo menos dois estudiosos da
literatura brasiliense: Ézio Pires e
Napoleão Valadares. No entanto,
aparentemente, poucos tiveram
acesso ao original (e nunca reedi-
tado), encontrado apenas em se-
bos e (raras) bibliotecas públicas.

Em seu anárquico Literatura na
criação de Brasília, de 1999, o jor-
nalista Ézio Pires afirma: ‘‘Entre os
primeiros narradores da paisagem
físico-humana de Brasília, apare-
cem José Geraldo Vieira, com seu
Paralelo 38; e Paulo Dantas, com
seu romance Lobo do planalto’’.
Afora o equívoco no título — que é
Paralelo 16: Brasília — e a falta de
datas para orientar o leitor, mais à
frente Pires dirá: ‘‘Existe ainda o
caso da experiência narrativa de
Garcia de Paiva, outro ficcionista
trabalhando com a paisagem da
Nova Capital, numa novela —
Luanda — escrita no começo no
DF, mas publicada em São Paulo,
dois anos depois’’. Que — de novo
à parte a citação equivocada do tí-
tulo — deixa-nos depreender a da-
ta de 1962. Mas Pires não tece
maiores considerações.

Também assim age Napoleão
Valadares, em seu ecleticíssimo
Dicionário de escritores de Brasília
(é a segunda edição, de 2003, que
tenho à mão). ‘‘Garcia de Paiva foi,
conforme afirma Fábio Lucas, o
primeiro ficcionista a fazer de Bra-
sília cenário de ação romanesca,
com a novela Luana, aqui escrita
em 1960 e publicada em 1962, em
São Paulo’’. Mais nada. E, curiosa-
mente, embora liste, como verbe-
tes, ‘‘escritores’’ como Agnaldo Ti-
móteo, Tancredo Neves e Aurelia-
no Chaves, não cita o romancista
José Geraldo Vieira. Já Wilson Pe-
reira, em seu A literatura brasilien-
se, de 1999, passa ao largo da ques-
tão, desconsiderando Garcia de
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Paiva e José Geraldo Vieira.
Vale a pena, portanto, voltar ao

tema. Ao contrário de José Geraldo
Vieira, que ainda segundo Ézio Pi-
res, ‘‘nunca residiu na cidade, ten-
do comparecido no DF para parti-
cipar como convidado dos primei-
ros Encontros de Escritores reali-
zados pela Fundação Cultural’’,
Garcia de Paiva esteve em Brasília,
ainda que por pouco tempo. Nas-
cido em Belo Horizonte, em 20 de
setembro de 1920, onde ainda mo-
ra, inicialmente bancário, depois
funcionário público. Luana foi seu
segundo livro — antes, em 1947,
havia lançado Um minuto na ado-
lescência; e depois, outros dois ro-
mances, Ontem (1966) e Esse me-
nino, Francisco (1971) e várias co-
letâneas de contos, com destaque
para Festa (1970), Os planelúpedes
(1975), Dois cavalos num fuscazul
(1976) e Os agricultores arrancam
paralelepípedos (1977).

Romance tradicional
Luana é um romance tradicional
— que nem de longe deixa entre-
ver o escritor ousado e desorienta-
dor que Garcia de Paiva se torna-
ria. Escrito na primeira pessoa,
narra a estada de um carioca por
um breve período em Brasília, to-
mando conta da cunhada e do so-
brinho enquanto o irmão demora-
se no Rio de Janeiro resolvendo
pendengas para constituir uma
empresa na Nova Capital. O que se
descortina então é o crescente en-
volvimento (afetivo, erótico) do
protagonista com a personagem
que dá título ao romance e a culpa
que se instala e corrói sua alma.

Os personagens do núcleo dra-
mático da história têm nome — o

irmão, Paulo; a cunhada, Luana; o
sobrinho, Joãozinho; o cão, Sírius;
o amigo, Ivanildo — menos o nar-
rador, talvez porque o autor consi-
derasse que aquele ser, que apesar
de lutar contra os instintos acaba
dominado por eles, não merecia
nome próprio.

A história se desenvolve numa
vertigem, das quase idílicas pri-
meiras páginas, quando reina a
paz doméstica e a vida é equilíbrio,
até a tragédia final, quando o mun-
do é dor e sofrimento. Antecipan-
do a descoberta de que algo terrí-
vel se aproxima, o protagonista fo-
ge do apartamento onde mora
com Luana e Joãozinho — labora-
tório em que são postas à prova
abstrações como honra, sensatez,
razão. E sua retirada se dá para
uma cidade que nasce do nada em
meio ao nada: uma boate chama-
da Pilango — ‘‘no meio do arvore-
do empoeirado’’ —, uma batida de
limão num boteco improvisado da
Cidade Livre, um porre no Chez
Willy, andanças ao léu no Eixo Ro-
doviário, o Brasília Palace Hotel,
uma batida num bar da W3...

A Brasília descrita no romance
está em construção, engasgada
com a poeira e freneticamente
ocupada dia e noite, imprensada
entre o cansaço e os prazos a se-
rem cumpridos. Assim também é
o protagonista de Luana, engasga-
do com a beleza da cunhada e ten-
tando se manter ocupado todo o
tempo, no afã de, assim, conseguir
cumprir seu prazo — que seria a
volta do irmão e a possibilidade de
ele mesmo ir de vez para o Rio de
Janeiro, livrando-se daquela ob-
sessão. Mas cidades e pessoas são
realidades de distintas essências..

‘‘Os galos continuavam
inaugurando as
madrugadas de Brasília.
Ivanildo dorme. Houve
algum bulício a noite toda,
os geradores não pararam,
as luzes permaneceram
acesas.Vultos se esgueiram
nas sombras, aprestam-se
para o novo dia. Operários
humildes, dóceis,
diligentes, candangos —
bom dia! O edifício se
recorta contra o céu,
arranha o céu, são muitos
pavimentos. Acendem-se
lâmpadas nos cantos
cimentados, saltam
chispas nas estruturas
metálicas. Os caminhões
roncam nas distâncias,
correm nas pistas e nos
viadutos, sulcam a terra
vermelha, recomeçam a
faina de agitar o pó que o
sereno aquietou — e se
aproximam, estão vindo,
carregados de candangos.
Chegam, estacionam, os
candangos saltam,
derramam-se para um e
outro lado, correm para as
obras, buscam suas tarefas,
têm pressa de trabalhar e
construir.’’

TRECHO//

VISTA DA W3 NO INÍCIO DOS ANOS 60, ÉPOCA EM QUE SE AMBIENTA O ROMANCE LUANA, DE GARCIA DE PAIVA; EM SUAS ANDANÇAS, O PERSONAGEM PRINCIPAL TOMA BATIDA NUM BAR DA JOVEM AVENIDA
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