
Um certo Antônio da terra 
Ignoramos os valores da nossa terra quando vivemos o tempo todo nela. Esta 

fixação eterna nos dificulta em olharmos as pessoas como elas realmente são. As relações 
de quando éramos crianças nos torna próximos, mas também nos faz afastar dos 
correligionários que a nossa própria família quis que nos afastássemos, por problemas 
alheios ao nosso desejo. Para evitar estes fantasmas gerados pelo preconceito social 
provinciano, urge a necessidade de um distanciamento estratégico para que uma 
valorização devida renasça no nosso subconsciente. Por isso não valorizamos e até 
menosprezamos as minhocas da terra, principalmente as que se expõem através da arte. 

Para alguns leitores, a crônica de registro urbano tem uma característica peculiar de 
só ter significado quando seus personagens estão vivos, para outros, quando os 
personagens já estão mortos, pois as homenagens póstumas virão e os seus feitos se 
transformarão em causos. Há anos atrás, quando lia as crônicas do Antonio Terra no Jornal 
Aqui, aprendi a conhecer Cabo Frio, pelos seus personagens que desfilavam garbosamente, 
através da sua narrativa coloquial e muita das vezes, cercada de elogios desnecessários a 
certas figuras da cidade. Naquela oportunidade, na minha ainda verde veia cabo-friense e 
sob a luz de um sectarismo muito mais radical, as lia com a noção de ter na minha frente um 
contista arauto do poder local. Ledo engano. Essa visão preconcebida não me deixava ver 
os acontecimentos e os seus personagens narrados de forma tão bela. 

Relendo mais uma vez as Crônicas, na ótima publicação organizada pelo escritor 
multimídia José Corrêa, e agora completamente isento de preconceitos, destaco a 
maravilhosa descrição do nosso cronista. São, sem dúvidas, acontecimentos memoráveis 
descritos de uma forma divinamente coloquial. Parece que o mesmo está nos contando os 
fatos ao pé do nosso ouvido. Os protagonistas, as tramas e o cenário de uma cidade que se 
foi desfilam à nossa frente como que nos colocando na época dos acontecidos, porém o 
mais interessante na obra de Antonio Terra é o tom dramático que ele empresta a sua 
narrativa, tanto para acentuar os desígnios trágicos dos personagens como para enaltecê-
los por seus feitos. 

Uma vez sentado em um banco na Praça Porto Rocha, ele me disse que era muito 
difícil escrever sobre as pessoas de uma cidade diante da ausência do cenário factual. 
Apontava para o posto de gasolina na esquina e dizia: “Como eu posso dizer que naquela 
esquina presenciei muitos acontecimentos, se os carros, o barulho e o cheiro do 
combustível absorvem a minha claudicante memória”. Pois para mim, reside exatamente aí 
o valor dos seus escritos. Não nos importa nem a veracidade do fato, nem a descrição 
realista do cenário, e sim, o lirismo ao descrevê-lo. 

Todas os educadores de Cabo Frio, principalmente os de Literatura, Artes, Língua 
Portuguesa e História deveriam vasculhar a biblioteca das suas escolas e trabalhar as 
Crônicas de Antonio Terra, motivando os seus alunos para um mergulho nos relatos que 
estão contidos na obra. O contato com o estilo do autor e a vivência daqueles personagens, 
os fará entender o valor da nossa cultura naquilo que ela tem de mais interessante, sem a 
massificação globalizante que hoje em dia domina a nossa sociedade. Não há resgate 
melhor do que incentivarmos as novas gerações mergulharem da nossa cultura, naquilo que 
ela tem de mais pitoresca. 
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