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O CIRCUITO DAS LEMBRANÇAS 

José Louzeiro (*) 

 
 

Pelo menos dois problemas perseguem os que se atrevem a escrever livros de ficção: como 

começar, como terminar uma narrativa. No geral, salvo as exceções, começa-se mal, termina-se 

pior. Com este “O Feiticeiro da Vila” Edir Meirelles foge à regra. Inicia sua narrativa de maneira 

clara e atualíssima, termina como só os vencedores de dificuldades literárias sabem armar.   

Eduardo, protagonista desta história, é o publicitário bem sucedido que, em dado momento, após 

longos anos de dedicação à agência onde trabalhava, é tratado como objeto descartável e, em 

definitivo, afastado de suas funções de gerente de criação. 

O autor descreve, com absoluta nitidez, o choque que a ordem de demissão provoca. Eduardo 

ingressou na agência quando jovem, cheio de sonhos e umas poucas irresponsabilidades, comuns 

aos moços. O desemprego o atinge adulto, passando da faixa dos coroas, a cabeleira tingindo-se 

de fios brancos.  

Significa dizer: a sensação de desamparo em que, de repente, o protagonista se vê, leva-o às 

seguintes constatações: as chances de trabalho vão depender da comiseração dos amigos; todo o 

tempo em que esteve na agência, dando o melhor de si, foi relegado a segundo plano; os diretores 

da empresa, que se diziam seus camaradas, na verdade seguiram à risca o pragmatismo capitalista 

de que o dinheiro vale mais que a vida do ser humano e ele que se danasse.   

A par dessa lição que se repete todos os dias por aí, principalmente nestes tempos de desemprego 

em massa, o autor nos leva a considerar o lado íntimo do personagem, a depressão que o abraça, a 

falência do casamento com Nieta; um certo desânimo de encarar o futuro. Tudo de ruim 

chegando perto, com dona Ruindade na garupa. Em meio a tais problemas, um flash back do 

passado rico de acontecimentos onde despontam amores passageiros, pequenas vitórias, sonhos, 

confrontos com a dura realidade.  

Traumatizado com o choque causado pela demissão e o casamento desfeito, viu-se cara a cara 

com a morte. Bastava saltar para a rua, do alto do prédio onde morava, e tudo estaria resolvido. 

Ou não?!...  

Eduardo é internado na Casa de Saúde São José e, ali, entre delírios e desconfortos, regressa ao 

estágio da juventude quando sonhava mudar de Minas para a “Cidade Maravilhosa”.  

A partir daí, este livro assume grande importância não apenas ficcional mas, também, como 

informativo fiel dos acontecimentos sociais e políticos que se sucederiam no conturbado país que 

durante 21 anos permaneceu mergulhado numa ditadura militar.  

A par das belezas que a cidade lhe apresentaria, eis que Eduardo bate de frente com a mais 

cruel das realidades: o submundo carioca com seus crimes horripilantes. Entre outros, na época 
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(décadas de 60 / 70), destacava-se o que a imprensa intitulou como sendo o “Crime do Rio da 

Guarda”. Aconteceu no governo de Carlos Lacerda, envolveu a matança de mendigos que eram 

jogados de madrugada, de cima de um pontilhão, dentro dágua. O comandante do grupo de 

extermínio era o agente da Polícia Civil que atendia pelo apelido de “Tranca Rua”.  

Mas nem tudo, na então Capital Federal, tinha o formato da tragédia; a conquista do amor 

de Marília foi lindo e Eduardo passou a ver o Rio com os olhos do apaixonado: os jogos da 

Seleção, apresentando o “fenômeno Garrincha” o entusiasmavam;  as manhãs de sol, nas praias, 

principalmente em Copacabana, eram paradisíacas e tudo o conduzia ao contentamento. Assim, 

quando a população carioca foi tomada de euforia, porque o filme de Anselmo Duarte – “O 

Pagador de Promessas” – ganhou a Palma de Ouro em Cannes, lá estava ele vibrando ao lado de 

Marília pelo Cinema Brasileiro. Depois, não muito depois, tornou-se testemunha ocular das lutas 

políticas travadas nas praças e ruas do centro da cidade. Mais atuante que qualquer partido ou 

sindicato era a UNE (União Nacional dos Estudantes) que, extremamente popular, fazia frente ao 

governo, desafiando os choques da polícia militar e os agentes do DOPS (Divisão de Ordem 

Política e Social). Seus integrantes procuravam, principalmente nos romances e no teatro, 

inspiração para fortalecer seu lado marcadamente de esquerda; não constitui exagero dizer que a 

UNE crescia à sombra do “Partidão” de Luiz Carlos Prestes. 

Por isso, os escritores incluídos no rol dos malditos eram tão celebrados e o negro Lima 

Barreto, talentosíssimo romancista, pobre e morador no subúrbio, tornou-se uma espécie de 

bandeira para os jovens rebeldes. Seu romance “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, 

marcadamente nacionalista, era lido e relido. 

Seguindo a linha do protesto, firmavam posição os autores que compunham o Teatro de 

Arena, em São Paulo, tendo como líderes Oduvaldo Viana Filho, o “Vianinha”, Gianfrancesco 

Guarnieri, Augusto Boal e Plínio Marcos; no Rio, o “teatro das esquerdas” se concentrava no 

Opinião. Uma das peças de maior repercussão nessa casa de espetáculos intitulou-se “O Última 

Carro”, sendo João das Neves seu autor e diretor.  

O personagem de Edir Meirelles acompanha toda essa fase de radicalismo e anseios de 

libertação: greves, manifestações públicas, exaltação sindical, policiais espancando estudantes e 

trabalhadores, imprensa censurada, cassações de parlamentares, invasão de redações e domicílios 

dos inimigos do regime, prisões, torturas e mortes de intelectuais, sindicalistas e políticos da 

oposição.  

Há que destacar, também, neste trabalho, a segurança narrativa do autor e o estilo simples 

de que se utiliza, consciente de que, escrever para não se comunicar, é o mesmo que permanecer 

inédito.  



 3

Nas linhas e entrelinhas desta obra Edir Meirelles nos remete a uma reflexão: é o poder 

político que altera o sistema social de um povo e de uma nação. Isso nos leva a recordar o 

“Analfabeto Político” de Bertolt Brecht, em que fala da necessidade de negociar. O preço do pão, 

da luz, da escola, do calçado, etc., tudo é fruto de negociação. Edir Meirelles não esqueceu em 

nenhum momento a lição do dramaturgo alemão e seu personagem Eduardo atravessa a vida, 

como todos nós, em permanente negociação. Quando foi impossível negociar, ele perdeu o 

emprego. Agora, com Marcela, eis a negociação que lhe abrirá as portas para o futuro. 

 “O Feiticeiro da Vila” é, por tudo isso, um fragmento muito bem elaborado da vida real, 

que parte do amargo cotidiano para reencantar-se com o milagre da vida. E é nesse contexto que 

Eduardo vai se reconstruindo interiormente. Quando se depara com Marcela já está de cabelos 

grisalhos e, em certos momentos, chega a considerar o encontro como coisa descabida, maluquice 

de velho. Marcela o encoraja. Os dois repetem os mesmos passeios que todos os namorados já 

fizeram pelo Rio. Caminham de mãos dadas. Ele ainda tem feridas profundas que continuam a 

sangrar. Ela sabe como curá-las. Ele tende a ser triste. Ela é alegria. Ele já não sonha. Marcela é a 

mulher sonhada.  

 

(*) Jornalista, dramaturgo e escritor. 

 


