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A face revelada de Aparecida Rainha 

Leonardo Costaneto 

 

 

Nas férias de janeiro, em Saquarema, à beira do mar - o mesmo que soprou as velas dos 

tumbeiros e lavou de bruma e sal o rosto da nossa gente negra, comecei a reunir os textos que 

comporiam Aparecida Rainha, na casa de Tonico Mercador, também conhecido como o Invasor 

de Livros. 

 

Lá, num almoço regado a gin tônica, entre prosa e cardápio de primeira (além de todos 

os ofícios, Tonico é exímio chef, galardão que faz questão de ressaltar!), pedi ao Fernando 

Pacheco uma capa para o livrinho em produção, se ele pudesse me atender, dado seu trabalho 

intenso e obrigações. Contei-lhe que a heroína tinha que ser negra e índia e branca e mestiça. 

Além disso, que fosse, por causa do seu nome, santa e profana, Nossa Senhora da Senzala e dos 

Carnavais. Daí o manto a descer pela face e a coroa feita, não de ouro, cravejada, mas de plumas. 

Daí o traço sanguíneo, chaga aberta no seio da gente, a face delgada, barroca, quase impassível, 

mas inquisidora dos pecados que sabe que temos. Os olhos pretos rasgados, noite escura da 

alma, do mar, das fazendas e seus silêncios gritantes. 

 

Passados os meses, o livro emperrado no computador por causa do trabalho editorial e 

da exaustão própria de se trabalhar um tema para mim tão delicado eis que, em Belo Horizonte, 

tendo ido à casa de Pacheco para tratar do seu livro de poemas produzido por mim, ao final da 

prosa, depois do café com pão de queijo da Nina, sua esposa e agente, ele diz que passara a 

noite falubando nossa Penélope Negra, que invadiu-lhe o pensamento com a força que é só dela. 

Entregando-me nas mãos a pintura original, o poeta de atelier disse, levando-me às lagrimas: 

 

_ Eis a face revelada de Aparecida Rainha! 
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