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Escrever sobre a montanha, escrever sobre as
pinturas do Pedro Cezar Ferreira, é como entrar
na minha casa.
Vivi tantas vezes na montanha, ela me abraça de
uma tal maneira maravilhosa, fala tão
claramente com a minha alma, e estas aquarelas
me deixaram outra vez ser sua andarilha.

Roseana
Murray



Natural de São Paulo, Pedro Ferreira vive e trabalha em Visconde de
Mauá (RJ) desde 2007. Autodidata, fez cursos livres com Flávia
Ribeiro, Dudi Maia Rosa e  Artur Lescher. Realizou sua primeira
exposição em 2008 e desde então, vem participando regularmente de
mostras individuais e coletivas, sendo premiado no 42º Salão da
Primavera – Museu de Arte Moderna de Resende, RJ. O artista
explora paisagens da região que habita, em aquarelas e pinturas de
técnica mista, onde os contrastes cromáticos adquirem forte
protagonismo.

Pedro Cezar 
Ferreira

"Pedro Ferreira é um andarilho que registra com sensibilidade ímpar as paisagens por
onde passa. A beleza da Mantiqueira se revela em cores e pinceladas líricas nas
aquarelas e telas desse artista autodidata, que desde pequeno tem o hábito de carregar
um caderno de viagem aonde vai, para desenhar e pintar as maravilhas que descobre.
Intuindo a proposta de Ítalo Calvino (1923-1985) de estabelecer uma “pedagogia da
imaginação”, Pedro cristaliza aquilo que lhe é memorável nos cenários que observa com
seu olhar de pássaro. Sua obra é um retrato afetivo da natureza que se abre à sua
volta."

2012 - Bruno Casotti – Jornalista e escritor



Você não a verá da janela, nem em tuas
fantasias. No entanto, se decidir percorrê-
la, num piscar de olhos se descobrirá ao
seu sopé. Ela terá vindo até você, pelo
golpe de condão da poeta e do pintor.
Pegue o teu bornal. Teus íntimos
instrumentos. Do que beber e do que
comer o imaterial. O caminho te parece
misterioso? 

Belo, fascinante, mas misterioso? Você tem razão. Ele é misterioso.
Palavras e imagens se entrelaçam e deixam de ser o que eram em suas
origens; misturam-se, e se derramam como pétalas; você estende a mão
para colhê-las, e elas já são sensações e sentimentos imemoriais. No
vale ali adiante, um vilarejo surge; dentro de cada casinha se encontram
as lembranças dos teus ancestrais, e também tuas próprias lembranças,
vívidas e atuais. Veja! Você não é mais um leitor agora, é um andarilho, e
caminha lado a lado com a poeta e com o pintor. Eles são companheiros
silenciosos, porém; deixam falar as colinas, os lagos profundos, o azul
que é verde, a noite transfigurada. Você avança mais um pouco. Faz-se
silêncio. Você chegou ao coração da montanha. Há tesouros lá, e um
pequeno riacho invisível que produz música. A única voz que se escuta,
todavia, é a tua. Teus intercessores partiram. Você está sozinho, na
imensidão resplandecente do teu espírito. Como disse certa vez Marcel
Proust, o escritor do Tempo, a arte te levará ao portal da tua vida interior,
mas só você poderá penetrar nela. Mais um passo, Andarilho!

Marici Passini, escritora.

PREFÁCIO
Esta montanha não é real nem imaginária, leitor!



Entre duas araucárias

corre um rio de memórias

antiquíssimas:

os donos da montanha,

o povo de antes,

passa incessantemente,

como num sonho miragem,

pelas frestas do tempo.
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E de repente

araucárias se tingem

de céu,

ipês derramam

ouro no ar

enquanto a montanha

se espreguiça.
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O mapa é de verdes

e ocres

e a transparência

dos rios é espelho.

A água canta sobre

as pedras.

As árvores

também fazem música

na harpa do vento.
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O poema se apoia

sobre as pedras,

as palavras tocam

as suas agulhas,

texturas,

alguma águia

terá seu ninho

numa fenda

e vigia e espreita.

Alguma água escondida

dará de beber ao viajante.

 

Não é facil chegar

ao coração da montanha.
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A cachoeira embrulha

amorosamente

as pedras

numa sinfonia perfeita

em sua queda,

água viajando na água,

rumo a um mar

tão longe.
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Atrás das paredes,

portas, janelas,

como se desenrolam

os novelos da vida

de cada um?

Há quanto de paciência

e espera

nesse tempo

de cidadezinha,

que passa mais lento?

Se aguçado o ouvido

se poderá ouvir um galo,

um mugido, algo que range,

tudo se junta no mesmo

acorde

que pousa nos telhados.
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Numa passarela de árvores

azuis,

deixo que meu olhar

se perca

nos seus intervalos.

A terra rescende a sol

e guarda seus dourados

e ocres

feito tesouro,

onde a noite escreve

estrelas.
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Entre os vales,

caminhos ondulantes,

às vezes secretos,

que sempre levam

a um fio de água,

um sussurro de rio

e de árvores.

O andarilho se banha

nos verdes e azuis

que a montanha

derrama

e em seus olhos

guarda a paisagem

dobrada

dentro da íris,

feito um brilho.
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Cada casinha

e sua árvore guardiã,

como enfeites esparsos.

De longe

contam histórias,

umas para as outras,

na misteriosa língua

das raízes embaixo

da terra.

De uma porta escapa

um suspiro de saudade,

talvez enamorados

troquem pensamentos,

um perfume no vento.
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Dentro da noite

de veludo,

as árvores dormem

e sussurram

seus sonhos.

São caudalosos

como os rios

como a seiva

e talvez

algum fragmento

escape e atravesse

nossos próprios sonhos.
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Como se um lenço

bordado com fios

preciosos,

que coubesse na palma

da mão,

lá embaixo a aldeia

cintila,

quase cabe inteira

dentro dos olhos.

Imóvel,

parece um quadro

na moldura da mata.
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É bom se perder

no escuro

para farejar brilhos

e perfumes.

Há um silêncio envolto

na música da mata,

há um vaivém de bichos

subterrâneos, outros caçam

na superfície da terra.

A árvore no caminho

oferece ao andarilho

o que tem:

a sua existência.
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Como se girassóis

abrissem suas pétalas

no céu,

o sol derrama amarelo

ouro

sobre o azul da montanha,

enquanto o rio canta

alegria, se esparrama.
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O vento vem e toca

o bambuzal,

como se os bambus

fossem o seu instrumento.

Os bambus balançam,

se retorcem

em mesuras dançarinas

até quase alcançar o chão.

E depois tudo se acalma

e a noite cata

as suas estrelas,

prepara devagarinho

a luz da manhã.
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Do outro lado da porteira

o que é que há?

Bicho grande, pequeno,

vaca, boi, sabiá?

E cachoeira, será que há?

Tudo que é fechado

dá vontade de espiar.

Às vezes o céu se abre

pra tempestade passar.

 

 

 

 Montanha para Andarilhos: Roseana Murray e Pedro Cezar Ferreira - 2021
PAG. 17



Montanha para Andarilhos: Roseana Murray e Pedro Cezar Ferreira - 2021
PAG. 18



E de repente nasceram

árvores azuis

de sementes mágicas,

que a poesia levava

entre suas sílabas.

Parece que cantavam,

e em cada folha cabia

um pedaço de céu.
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O casario se aninha

no abraço da montanha.

Em cada cozinha

adivinhamos a lenha

acesa,

movimentos lentos,

milenares,

preparam

o primeiro café,

o que inaugura a manhã.

 

Um perfume de orvalho

ainda flutua no ar.
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Enquanto a noite desenrola

seu emaranhado

de estrelas,

as árvores se abrem

para beber luz.

Seus galhos nus

traduzem o inverno,

a gestação das folhas

em silêncio.

 

 

 

 

 

 

 

 



Entre verdes e azuis,

ocres, amarelos,

um cavalo branco,

e seus pensamentos

que jamais decifraremos,

nos levará em seu olhar?

Nós, os andarilhos,

os passantes,

os que caminham

sonhando.
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Dentro da montanha,

tantos tesouros se abrem

como flores,

em caminhos que sobem,

descem, serpenteiam,

um riacho invisível

espalha sua pequena

música incessante,

a que fabrica

sobre as pedras.
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