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Em memória 
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Uma mulher 
CORAJOSA

PREFÁCIO

A palavra tem uma força inimaginável. Mas é preciso saber 
manejá-la. A palavra pode representar uma língua, uma lingua-
gem ou uma arte e, assim, a literatura é a sua expressão máxima.

Por isso, a literatura regional é considerada justamente um 
dos elementos identificadores de uma sociedade, da mesma forma 
que os costumes, as linguagens, as artes e a história. E este é o 
caso de Mato Grosso do Sul, que se afirma através de movimen-
tos artísticos e de produções, quer sejam pelos músicos de raiz 
ou pelos artistas plásticos locais e, ainda, pelos mais distintos 
representantes da expressão regional deste estado.

Os exemplos são variados e bons. E, a literatura sul-mato-
-grossense não é uma coisa nova, da mesma maneira que o estado 
não é novo, embora tenha sido criado há pouco mais de 30 anos. 
Essa pouca idade tem provocado uma falsa polêmica, baseada na 
suposta necessidade de se inventar uma identidade cultural para 
Mato Grosso do Sul, o que é uma grande bobagem.

A história desta região, a porção sul de Mato Grosso, é muita 
antiga, remonta o século XVI e, portanto, é plena de história e de 
marcas culturais e artísticas definidoras de sua identidade. Só não 
é conhecida. E aí mora a questão: a sociedade sul-mato-grossense 
não conhece a sua história, a sua literatura e por isso não nutre o 
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sentimento de pertencimento de uma sociedade única e especial. 
E, portanto, não tem memória.

Mas isso tem conserto. Existe uma literatura regional de alto 
nível, que reúne impressões e memórias realmente definidoras 
do contexto cultural de nossa gente. Basta ler (todos, se possível) 
os contos fantásticos de Hélio Serejo, o cantador da fronteira, 
cuja importância é inquestionável hoje em dia. E, felizmente, está 
sendo mais divulgado e tende a tornar-se o nosso escritor sím-
bolo, com a iniciativa do Instituto Histórico de MS em publicar 
as suas obras completas.

Ou então basta ler os textos clássicos de José de Melo e Silva, 
brilhante observador da região em seus livros (ainda raros) sobre 
a herança cultural desta região. E tem ainda o Umberto Puiggari 
que registrou suas impressões sobre o cotidiano de nossa gente, 
também de forma magistral. Há outros memorialistas e contistas 
(sem falar de poetas) que gravaram em palavras suas vivências 
pessoais, histórias de famílias, de desbravadores dos cerrados e 
dos pantanais e fizeram uma literatura verdadeiramente universal. 
A lista é grande e seria injusto citar apenas alguns.

Mas é preciso estar atento ao que está acontecendo de novo, 
até porque nem sempre o que é novo é bom. Refiro-me, no en-
tanto, a uma literatura em tom maior e que está prestes a vir à 
luz sob a forma do livro “História Sem Nome” de Lenilde Ramos.

Tive o privilégio de ler seus originais e ainda me encontro 
sob o impacto dessa leitura. Creio que para muitos o livro de 
Lenilde será como um soco no estômago: forte e impressionante. 
Isto porque, Lenilde usa as palavras como uma arma que mostra 
sua potência, poder e exprime sentimentos e impressões mar-
cantes. Por outro lado, a força deste livro reside nos exemplos 
reais de ternura, de sensibilidade e da forma do amor humano 
em sua mais sublime manifestação, que é a dedicação aos mais 
necessitados, aos pobres e aos doentes do corpo e da alma.
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O seu texto mescla uma original forma de expor aconteci-
mentos reais, como a vida de uma família em particular, tratando 
de pessoas reais e muito próximas da autora, mas que, entretanto, 
cuidou de preservá-las omitindo seus nomes. Seu recurso foi 
lançar mão da descrição minuciosa e curiosa de pessoas, de fatos 
e da história de uma cidade da forma mais fiel e sensível possí-
vel, desnudando a grandeza e as contradições da vida real, onde 
gente comum é capaz de cometer as maiores torpezas ao lado de 
grandes gestos de amor, de nobreza e de rusticidade, ao mesmo 
tempo. Este é, sem dúvida, um dos méritos do livro, que alia a 
originalidade da forma e, outro recurso muito interessante, co-
labora à sua maneira para resgatar a memória de Campo Grande.

Lenilde é uma mulher de muita coragem, não apenas por 
escancarar seu talento em palavras simples e coloquiais, mas na 
maneira nua e crua de virar suas memórias, vivências e emoções 
pessoais do lado do avesso. Como ela própria diria, seu livro foi 
escrito com as entranhas. A sua narrativa é, ainda, um monumento 
à história da Hanseníase e, uma homenagem sincera e fiel, à sua 
maneira, à mulher que esteve à frente do audacioso e maravilhoso 
projeto de recuperação da colônia de hansenianos que tornou-
-se centro de referência em todo país, a religiosa salesiana Silvia 
Vecellio.

Lenilde é uma mulher de muitos talentos (na música, na 
poesia, na interpretação e outras artes) e não precisa provar isso 
para mais ninguém. Creio que “História Sem Nome” é a prova 
contundente de que existe literatura regional de alta qualidade 
e, com isso, Lenilde ajuda a construir uma real e expressiva 
memória de sua cidade, de sua região e da valentia da gente sul-
-mato-grossense, da qual ela é uma representante e tanto.

Valmir Corrêa
Membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de MS  

e professor aposentado da Universidade Federal de MS
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... quando a lenda tornar-se fato,  
publique a lenda...

Do filme “O homem que  
matou o facínora”, de John Ford
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As coisas tangíveis
tornam-se insensíveis 
à palma da mão.
Mas as coisas findas, 
muito mais que lindas, 
essas ficarão.      

Carlos Drummond de Andrade

De peito  
ABERTO

APRESENTAÇÃO

Foi levando em conta a observação de Proust de que o mun-
do se ordena em torno de nós, vive em nós, respira conosco, 
que Lenilde Ramos valendo-se da introspecção e da observação 
reconstruiu não apenas a própria vida, mas a da obra denomina-
da Hospital São Julião, dando-lhe o significado que a memória 
confere às coisas reinventadas. Consciente de que o passado é 
fruto de conquista e que os verdadeiros paraísos são aqueles que 
perdemos, serviu-se da memória involuntária para ressuscitar 
sensações da infância e mocidade, dando-lhes o colorido das coisas 
revividas pela imaginação. 

Trata-se de longa viagem, em que, no papel de sujeito e 
objeto de um livro, desfia para o leitor histórias de abnegação e 
desprendimento, nas quais o eixo gira em torno da figura de uma 
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freira vinda de muito longe para levantar pedra por pedra um 
monumento de sol e sonho. Nelas ressurgem para a vida centenas 
de enfermos, marcados pelo estigma da hanseníase, muitos dos 
quais se integraram à sociedade como profissionais de respeito. 
Um deles, apesar das deficiências físicas, estimulado pela figura 
carismática da freira, tornou-se autor de obras de extrema sen-
sibilidade: Lino Villachá.

Num desafio dos mais intensos, Lenilde Ramos construiu um 
“roman à clé”, onde os atores principais, embora não nomeados, 
fazem-se reconhecer pelas ações com as quais abriram na socie-
dade caminhos de engrandecimento.

Como em mosaico de contradições, o livro abriga violências 
subterrâneas, angústias de vidas mal resolvidas, ao lado de cenas 
de intensa bondade, devotamento ao próximo, confiança no seme-
lhante. Os acontecimentos são relatados em pulsação rítmica, que 
acelera e mantém a curiosidade do leitor. As descrições expressas 
em linguagem nascida em peito aberto conduzem o leitor ao 
mundo simbólico dos heróis sem face e sem nome, que resistem 
às agonias do sofrimento com a nobreza dos cavaleiros de Deus.

O leitor, tocado pelo milagre da sobrevivência, participa 
de cruzada medieval de salvação de almas e também de corpos. 
Como nos versos de Drummond, as coisas tangíveis perdem os 
traços, enquanto as coisas lindas, brotadas do coração, renascem 
em esperança e nunca morrerão. “História sem Nome” é uma 
odisseia de lágrimas e risos, de permanência de valores marcados 
com ferro e fogo na mente dos que percorrem as páginas deste 
marcante livro.

Maria da Glória Sá Rosa
Professora, escritora, Doutora Honoris Causa  

pela Universidade Federal de MS,  
membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte
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No princípio era o nada.

Perdida na boca da noite, encolhida à beira de um grande 
pátio, uma menina apertava os joelhos com os braços e deitava 
o queixo sobre eles, para se proteger. Estava sentada ao lado 
de uma coluna alta, de granito rosado, com um grande sino 
sobre a cabeça. Atrás dela estavam um relógio com acordes 
de cravo e altas portas de madeira maciça, que se abriam 
para o mundo mas que, naquela hora, estavam bem fechadas.

A menina era morena e miúda, tinha cabelos rebeldes 
e olhos grandes. Vestia uma saia branca de pregas largas, 
alças cruzadas nas costas, blusa branca e gravata azul-
-marinho. Pobres cores, que nos finais de tarde sempre 
tinham sinais de mão suja, tombo ou vestígios de alguma 
fruta roubada. Os sapatos eram pretos e pesados e as 
meias compridas até o joelho. 

Do lado da menina recostava-se uma pasta escolar, 
cúmplice da bagunça de cartilhas e cadernos de orelhas vi-

Ponto de 
PARTIDA

1

Ponto de partida
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radas, gibis e objetos nem sempre identificáveis, tudo isso 
envolto em um sabor que ficou para sempre guardado em 
sua memória. 

Muito tempo depois, quando aquela pasta foi ficando 
cada vez menor, vez ou outra a menina a procurava para 
aspirar lembranças, como se destampasse a garrafa de um 
gênio, à procura de um tempo perdido. 

Aí, então, um perfume áspero de couro cru inundava suas 
narinas, como um túnel do tempo, misturando-se a visões 
de personagens exóticos, imagens de salas agitadas e tarefas 
negligenciadas com frequência exemplar. 

A menina abria a velha pasta e fechava os olhos, sugando 
fundo aquele cheiro de tempo, que a fazia voltar ao ponto 
em que sua vida mudou pela primeira vez.



19

O dia estava indo embora, sem saber da menina que 
estava ali e se alguém se preocupava com sua existência. 
Puxa vida! Aquela hora estava diferente do normal, que 
era encontrar a filha da vizinha, passar com ela pela porta 
enorme, descer a escada do colégio, atravessar a rua e ir para 
casa, mesmo que sua casa estivesse diferente do normal. É 
que a menina, o pai, a mãe e a irmãzinha estavam morando 
em um hotel. Era por enquanto, até que a casa nova ficasse 
pronta. E já estava quase. Aquilo era bom. 

Entre um pensamento e outro, vinha sempre na cabeça 
da menina a mesma pergunta: “Por que a vizinha não veio me 
buscar?”. Enquanto esperava resposta, ela se distraía com as 
garotas que treinavam voleibol, imaginando ser uma delas, 
saltando e batendo na bola com toda força. O treino acabou 
e as garotas foram embora. E a colega vizinha, nada. 

A noite ia envolvendo tudo sem alarde. O escuro ia apa-
gando devagar os grandes corredores, que tinham passado o 

E a vizinha,
ONDE ESTÁ?

2

E a vizinha, onde está?
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dia inteiro povoados por milhares de vozes, gritos, conversas, 
risadas e que agora, repousavam silenciosos. Estava na hora de 
sentir medo. Em vez disso, a menina foi atraída pelos desenhos 
dos ladrilhos em preto e branco, branco e preto, branco... 
preto... branco... num outro jogo, onde ela era a única peça.

Olhou para cima e viu o sino. Quem sabe se puxasse a 
corda e fizesse barulho, o silêncio, que só aumentava com a 
pouca luz, talvez levasse um recado até sua casa, que afinal, 
não era assim tão longe: quatro esquinas descendo a lateral 
do colégio.

Uma melodia de canto gregoriano serpenteou de leve, 
atravessando janelas de vidros com desenhos coloridos, 
por onde escapavam odores de incenso, já familiares a ela. 
As pessoas que moravam no colégio estavam na igreja para 
a benção do santíssimo. A menina até pensou em ir até lá, 
mas seus olhos se distraíram de novo, com uns insetos que 
aparecem no tempo da seca. 

Era setembro e o ar estava parado e pesado de respirar, 
igual aquele fim de dia. A sorte é que a menina tinha facili-
dade para se distrair, ainda mais quando tudo era novidade, 
lugar diferente, hora diferente, mesmo se o medo estivesse 
por perto. Os bichinhos voavam, voavam numa espécie de 
dança suicida, até perderem as asas. Aí caíam e, meio de-
sengonçados, continuavam a festa no chão, colados uns nos 
outros, feito cordão de carnaval. Ah, então eram eles que 
deixavam aquele monte de asas espalhadas pelo chão... Não 
sobrava nenhum para contar a história. Será que iam fazer 
outras asas, para brincar em outro pôr do sol?
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De repente, o relógio martelou suas cordas a plenos 
pulmões, livre de toda a algazarra do dia. Que susto! O co-
ração da menina levou um choque e o medo, esperto, tomou 
assento. Ela escondeu a cabeça no meio dos braços para não 
ver mais ladrilho preto, nem branco, nem túneis silenciosos, 
nem insetos da seca, nem janelas de vidro com desenhos 
coloridos. Mergulhou na penumbra, imóvel. Aquele vazio 
não cabia mais dentro dos seus sete anos.

Por sorte o ofício religioso terminou e, da igreja, foram 
saindo em silêncio as habitantes do lugar: freiras com trajes 
negros, véu e babador redondo imaculado, parecido com 
a hóstia que o padre levantava na missa. Com elas, vinham 
dois grupos de moças, meio freiras, umas vestidas de preto, 
outras de cinza. Depois, vinham as internas. De dia, mistu-
radas nas classes e esparramadas nos recreios não dava para 
ver que eram tantas, mesmo que vestissem saia xadrez. Mais 
um motivo para a menina se sentir fora de hora e de lugar, 
com sua farda branca. 

Por fim, saíram meninas com vestidos mais simples e 
que, mal passavam a mão na água benta, já faziam o sinal da 
cruz e corriam para alguma tarefa. Do meio daquela popula-
ção silenciosa, saiu em direção à menina perdida, uma freira 
baixinha e gordinha, trazendo pela mão outra menina morena 
e miúda, cabelos rebeldes e olhos doces. Era sua irmã quase 
gêmea, muito parecida mesmo, quase do mesmo tamanho e 
quase da mesma idade. Ia completar seis anos na outra semana.

Aniversários eram acontecimentos importantes na vida 
dessas meninas. A mãe delas era jovem e bonita e tinha o dom 

E a vizinha, onde está?
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de reunir pessoas ao redor. Nessas ocasiões, sempre bordava 
vestidos de princesas para elas. O pai tinha bem mais idade e 
parecia ser o pai da mulher e o avô das filhas. Tocava violão 
e, em dias de festa, os amigos músicos iam todos para sua 
casa. A jovem mãe ensinava as filhas a dançar e as menininhas 
davam um show no meio da sala, demonstrando o mesmo 
pendor de seus pais, para a dança e para a música.

A menina perdida na escola, sempre pensava coisas ao 
mesmo tempo e tinha jeito para fantasiar porque, apesar 
da roupa escura e pesada, a freira gordinha lembrava uma 
daquelas fadas de livro de história: pele branca, bochechas 
rosadas e lábios finos bem vermelhos. Os olhos eram tão 
azuis, que pareciam pintados com lápis de cor, como os da 
colega vizinha que tinha sumido sem explicação. A fada gor-
dinha pegou as duas irmãs pela mão e levou-as para jantar.

Primeiro as internas rezaram de pé, ao lado de seus lu-
gares. Uma religiosa lá na frente, em cima de um degrau de 
madeira, tocou uma sineta e as trezentas alunas se sentaram, 
quase sem fazer barulho. Aquilo foi o máximo. Enquanto 
um grupo de meninas começou a servir a sopa, uma aluna, 
também de cima de um degrau, começou a ler em voz alta o 
trecho de uma história. Imediatamente, a menina curiosa se 
ligou naquele pedaço de narrativa, porque seu pai era exce-
lente contador de histórias, que a menina gostava de ouvir. 

Quando a freira assistente tocou a sineta, interrompendo 
a leitura, o refeitório todo explodiu no maior vozerio. Era 
conversa que não acabava mais, com troca de molhos, frutas, 
negociação de sobremesas e acontecimentos. E a novidade: 
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a presença inusitada das duas pirralhas moreninhas de saia 
branca, que tinham ficado para trás. Os olhos das meninas 
quase gêmeas não perdiam nada daquele espetáculo novo. 
Apesar de tudo, estavam inquietas. Será que o pai ou a mãe 
sabiam? Por que nenhum deles tinha aparecido ainda? 

Depois da janta, a menina perdida só tinha olhos para a 
grande porta que se abria para a rua e, já se incomodava com 
o excesso de atenção que sua pequena figura e a de sua irmã, 
inspiravam no freiral ao redor, feito pássaros apreensivos e 
inquietos. Até a madre superiora quis vê-las e recomendou 
que as pusessem cedo para dormir. A fada gorduchinha se 
encarregou da tarefa e levou-as para um quarto imenso, com 
três fileiras de camas. 

Em cada canto desse quarto havia um retângulo de 
cortinas brancas, como se fosse uma tenda sem telhado. A 
irmãzinha quase gêmea dormiu logo, mas a menina esperava 
que ainda acontecesse alguma coisa naquele dia que demorava 
para acabar. Mais tarde um pouco chegaram as internas em 
fila, ajoelharam-se ao lado das camas e rezaram com a freira 
assistente. Depois, com mais ou menos habilidade, foram 
trocando o uniforme pela camisola, sem deixar aparecer 
nenhum pedaço do corpo.

O interessante, é que estenderam a saia xadrez pre-
gueada com todo cuidado embaixo do lençol. Saíram para o 
lavatório e voltaram para dormir. Algumas ainda se sentaram 
na cama e rezaram em silêncio por alguns minutos. A freira 
assistente foi apagando as luzes, olhando cada menina, se es-
tava coberta e se os sapatos estavam no lugar. Enquanto roía 

E a vizinha, onde está?
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as unhas, de repente a menina curiosa vê surgir na soleira 
da porta uma figura negra e longilínea, sem babador branco. 
“Peraí, será que é freira mesmo?” 

O véu dessa personagem, naquela meia escuridão, pa-
recia um capuz de histórias de magos. A figura era alta. De 
um lado segurava uns livros e de outro, uma vela acesa. Foi 
o mesmo efeito das batidas do relógio na beira do pátio e o 
coração deu um pulo! A figura negra circulou vagarosamente 
por aquele mar de camas, com o olhar iluminado pela cha-
ma e depois foi para uma das tendas brancas. A luz da vela 
imediatamente projetou sua sombra na parede, como um 
teatro chinês.

A menina relaxou um pouquinho e o medo deu lugar 
à fantasia. A sombra espichada na parede, começou a tirar 
os panos da cabeça e os outros que lhe cobriam o corpo. O 
desenho animado gigante lembrou à menina que, à noite, a 
mãe brincava de criar figuras na parede com as mãos.

Tudo estava tão engraçado, que ela se esqueceu do 
silêncio e deixou escapar uma risada. De dentro da tenda, 
ouviu-se uma expressão não muito amistosa, numa língua 
desconhecida. A estranha figura apagou a vela e, antes que 
acontecesse mais alguma coisa naquele dia, a menina cobriu 
a cabeça com o lençol, fechou os olhos grandes e dormiu.
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