
Na última quinta-feira a TV-Brasil/Cultura exibiu documentário sobre a maciça imigração italiana, 
aqui e ali trechos que chegaram a emocionar. Gente de espírito forte construiu um país pleno de 
identidade no Sul, uma cidade e um Estado formidáveis no Sudeste junto com os japoneses. Gente 
que veio substituir a mão de obra escrava, porque o colonizador nunca se achegou ao “batente”, foi 
aos poucos deixando a semiescravidão para escrever com as ferramentas do trabalho uma história 
de luta e sacrifício, sobretudo de muita dignidade.

Quando fui para São Paulo em 1962 peguei ainda uma cidade bastante italiana, onde, por exemplo, 
não se entrava em cinema senão de terno e gravata. Anos mais tarde, vindo de Buenos Aires, mais 
especificamente da Boca, com 2 dias de trânsito por meu apartamento no Copan, fui parar em 
Milão, onde fiquei por aproximados 3 meses; lá, algumas vezes, tive a impressão de estar em São 
Paulo, não pela arquitetura, óbvio; minha namorada italiana, que conheci na Argentina dançando em
cima de uma mesa numa cantina, guiou-me pelos meandros da cidade e mostrou-me o quanto da 
cultura e hábitos italianos eram absorvidos por quem vivia na São Paulo daquela época.

Foi dessa estirpe que conheci um dos melhores — talvez o melhor — caráteres com os quais topei 
vida afora. Um irmão cantor de óperas de acentuado talento, ficaram a mulher e o filho; ele se foi 
cedo, como se nada mais lhe restasse fazer na Terra, tanta luz, tanta grandeza de espírito. Não lhe 
disse o quanto admirava e respeitava, sua honradez, lealdade e generosidade. Gostaria que o 
Nelsinho soubesse disso. Assim foram outros, japoneses, de ascendência japonesa e italiana, 
homens que nunca tiveram medo da vida e souberam-na construir com dignidade. Não pude       
dar-lhes, quem sabe, o último abraço. Um, parece, foi-se para Goiás, outro encontrou tempo para 
notável trabalho de assistência a presidiários. E tinha Nakano-san, que se deve há muito ter ido. De 
algum modo eu gostaria que soubesse: Aquela pedra, um basalto, que trouxe com ele quando veio 
do Japão, e m'a deu de presente, está sobre a minha secretária, no quarto, meio século e um pouco 
depois. É uma joia, rara e querida, no tesouro do meu panteon de recordações e lembranças.

O documentário mostrou, também, trecho de mensagem de um dos imigrantes à sua gente na Itália 
mais ou menos nos seguintes termos: Se vocês têm polenta, comam polenta, mas fiquem aí; se o 
inferno tem nome, o seu nome é Brasil. Esse, provavelmente, não construiu nada, apenas projetou 
sobre os demais sua amargura e visão pessoal de um inferno só existente na própria cabeça e 
impediu o Brasil de ter outros homens honrados e sérios como aqueles com quem tive o privilégio 
de conviver e aprender. Não havia infernos, mas dificuldades a vencer, que exigiram muita 
dedicação e trabalho para a construção sem favores de uma vida, um país. Quem enfrentou as 
incertezas deixou legados, exemplos, uma história, e perpetuou-se na memória do país que 
construiu, dos seus descendentes e dos descendentes daqueles que se ombrearam no desafio á sua 
capacidade de ser, de existir, de transformar a sorte, honrar-se na liça e temperar-se na luta.

Crise, que crise? Ela só existe para quem não tem disposição para o trabalho, vocação para a plena 
identidade, prefere fazer de sua incapacidade ou fraqueza um exemplo e uma mensagem de 
desestímulo aos demais, aos que creem, e anular os esforços de quem quer produzir, reconstruir o 
país deixado pela gente laboriosa que nos antecedeu, sonhou e construiu uma cultura e um país para
chamar de seu, verdadeiramente seu.

A propósito: São Paulo mantém índices de crescimento, não cedeu à crise. É sério e trabalha.

 


