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Resumo: Ilse Losa nasceu em 1913 na Alemanha. Com a ascensão do nazismo, emigrou para o
Porto. Em 1984 ganhou o Grande Prêmio Gulbenkian de Literatura para Crianças. Colaborou na
tradução em alemão de obras portuguesas e traduziu do alemão autores consagrados. Colaborou
em periódicos portugueses e alemães. Losa merece ser apreciada por outra vertente de sua obra:
escreveu romances e contos que retratam as transformações sofridas pela vida na Alemanha
desde antes da era nazista até o imediato pós-guerra, requerendo serem lidas como literatura de
testemunho. Seus obra ficcional mostra que a experiência do exílio é vivida de forma diferente
por homens e mulheres, o que se reflete na escrita ao nível dos temas e da perspectiva adotada.
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[…] não se volta tão depressa para uma terra onde por
toda a parte ainda há cheiro a crime, sobretudo quando

esse crime nos diz respeito.
(Ilse Losa, Sob céus estranhos, p.152)

O  romance  Sob  céus  estranhos oferece  um  amplo  panorama  das  diversas

dimensões da tragédia vivida pelos refugiados, aqueles que tiveram que fugir às pressas

da Alemanha ou de outros países ocupados pelos nazistas, entre 1933 e 1945.

A alemã Ilse Losa viveu essa situação na própria pele: em 1933, aos vinte anos,

foi  obrigada  pela  Gestapo,  por  ser  judia,  a  abandonar  o  curso  universitário  que

frequentava e o emprego em um hospital de Hannover. Daí em diante, a discriminação

continuou a atingí-la nos diversos trabalhos que tentou exercer. Finalmente, em 1934 a

censura da Gestapo abriu uma carta dirigida a uma amiga, na qual Ilse Lieblich – seu

nome de solteira - manifestava sua oposição ao regime. Fugiu então às pressas para a

cidade do Porto, em Portugal, onde enfrentou a condição de refugiada, condição que só

foi  superada  em  1935,  ao  casar  com  o  arquiteto  Arménio  Losa  e,  assim,  obter  a

cidadania portuguesa.

Sob céus estranhos foi escrito em 1962, já na maturidade da autora. Chegando

perto dos cinquenta anos, Losa, que começou sua carreira de escritora em 1943, já tinha

publicado outros dois romances - O Mundo em que Vivi (1943) e Rio sem Ponte (1952)

-, antologias de contos – Histórias quase Esquecidas… (1950) e Aqui Havia uma Casa

(1955) -, um livro de crônicas –  Ida e volta, à procura de Babbitt (1959) -, além de

abundante literatura infantil,  gênero no qual é mais conhecida – em 1984 ganhou o

Grande Prêmio Gulbenkian de Literatura para Crianças. 

1 Doutor em Letras pela USP. Contato: saul.kirschbaum@gmail.com
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Dedicou-se também à tradução de obras portuguesas para o alemão e do alemão

para o português – de autores de relevo como Anna Seghers, Bertold Brecht e Max

Frisch - e contribuiu com colunas em importantes jornais e revistas, em Portugal e na

Alemanha,  entre  os  quais  o  Jornal  de  Notícias,  o  Comércio  do  Porto,  o  Diário  de

Notícias  e  o  Neue  Deutsche  Literatur.  É  sua,  entre  outras,  a  primeira  tradução  em

português do Diário de Anne Frank, para o qual escreveu um prefácio.

Sob Céus Estranhos é seu primeiro romance ambientado em Portugal. A ação se

passa  quase  que  inteiramente  na  cidade  do  Porto.  Esta  escolha  funciona  como um

agravante  para  os  refugiados:  praticamente  todos  eles  estavam lá  “de  passagem”,  a

espera de poder prosseguir viagem para os Estados Unidos ou algum país da América

do Sul. Por um lado, a dificuldade de obtenção de visto, condicionada a carta de fiança,

e  a  sempre  presente  ameaça  de não ter  renovada a  autorização de permanência  em

Portugal, o que implicava em prisão ou internação em campos especiais, impunha uma

constante sensação de suspensão, de existência provisória; por outro lado, habituados

em suas cidades de origem a desfrutar de vida cultural e social intensa, os refugiados

não estavam em Lisboa, a grande metrópole do país, mas na provinciana Porto, o que

tornava o quotidiano muito aborrecido.

A narrativa começa in media res. Enquanto espera, ansiosamente, o desfecho do

parto  de  Teresa  -  sua  esposa  portuguesa  -,  a  personagem central,  Josef  Berger,  ou

simplesmente José, seu nome aportuguesado, rememora os principais acontecimentos

dos  últimos  anos,  desde  episódios  passados  ainda  no  convívio  com sua  família,  na

Alemanha,  e  que resultaram em sua transferência  para Portugal,  até,  já  terminada a

guerra, a viagem que faz com Teresa de visita à Alemanha natal - aparentemente em

1948 -, no penúltimo capítulo do romance, viagem ao final da qual fica sabendo que a

esposa está grávida.  Os episódios se sucedem sem ordem cronológica,  ao sabor das

recordações.

Tendo  levado  Teresa  para  o  hospital  e  sido  informado  de  que  o  parto  só

ocorreria horas mais tarde, José sai andando pelas ruas da cidade e acaba por entrar em

um café. Lá, o encontro inesperado com um aluno do tempo em que dava aulas de

alemão evoca em sua mente o feixe de lembranças de que o romance trata. Ou seja:

após um primeiro capítulo conduzido por um narrador em terceira pessoa, que apresenta

toda a trama do romance de forma sintética, a narrativa prossegue em primeira pessoa,

pela voz do protagonista, na forma de fluxo de consciência. Ao longo de sua divagação,

José lembra acontecimentos e pessoas, seguidamente cedendo a voz aos atores desses
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eventos,  em  discurso  direto,  reproduzindo  mentalmente  diálogos  ocorridos  em  sua

presença. Isto faz com que o leitor, muitas vezes, perca de vista que quase nada ocorre

no  presente  da  narrativa,  que  quase  tudo  é  passado,  desenvolvido  na  mente  do

protagonista.

Somente no último capítulo, quando José telefona para o hospital e é informado

de que o parto está a ponto de acontecer - e o tempo narrado volta para o presente -, o

foco retorna para o narrador onisciente em terceira pessoa do início do romance, o qual

conduz a narrativa até seu desfecho, com o nascimento da criança. Mas o final fica em

aberto. Afastando-se da trajetória da autora, mesmo casado com uma portuguesa e pai

de  uma  criança  nascida  em  Portugal,  José  não  tem  plena  certeza  de  que  lhe  será

permitido ficar no país, de que não corre mais o perigo de não ter sua autorização de

permanência renovada e, em consequência, de ser deportado. A caminho do hospital,

José pensa (LOSA, 1962, p.203):

[…] sou estrangeiro, o estrangeiro é tolerado, ai daquele que se atreve a integrar-se!, se
ao menos me naturalizassem, diabo!,  […] o nosso menino não será estrangeiro, é o que
lhe vale, tenho de me deixar ficar por isso… ficar… linda palavra… […] ficar, quem
me garante que possa ficar, quem garante seja o que for, quem garante que a Teresa não
morra de parto?...

Interessante  recurso  narrativo  amplamente  utilizado  pela  autora  consiste  em

mencionar  de passagem algum acontecimento,  no contexto  de outro,  para retomá-lo

páginas  adiante,  por  sua  própria  importância.  Esse  zig-zag  imprime  movimento  ao

relato, quebrando a linearidade da sucessão cronológica de eventos, e, de certa forma,

trás o leitor para dentro da narrativa, pois este percebe que já tinha conhecimento do

episódio, e agora o conhecerá em detalhe. Apenas para exemplificar, pode-se citar o mal

estar causado pela tapeçaria  Jesus e os Apóstolos, confeccionada por Teresa, episódio

mencionado na página 155, com foco na reação do protagonista, e retomado na página

159, agora com ênfase na atitude do poeta Simão Vicente a vista da tapeçaria.

Também merece destaque a habilidade da autora em combinar planos temporais

diversos, tais como  flash backs  dentro de  flash backs. Por exemplo, na página 116 o

narrador lembra de quando recebeu telegrama do irmão Tony informando-o da morte do

pai: “Good old man passed away peacefully”; esta memória evoca uma cena muito mais

antiga,  relembrada  na sequência  -  durante  férias  de  verão,  ele  e  o  irmão são ainda

crianças,  o  pai  divide  uma  maçã  e  ensina-os  a  reconhecer  cogumelos  venenosos,

aproveitando para transmitir-lhes ensinamentos para a vida: 
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[…]  “vejam,  meus  filhos,  os  mais  vistosos  e  garridos  são  quase  sempre  os  mais
perigosos”. Aponta para um cogumelo branco, de chapéu vermelho às pintas: agaricus
muscarius lê-se por baixo. “O pior de todos”, diz good old man. “Como ele há também
indivíduos, de corpo bonito e alma podre. O brilho ilude, meus filhos, o brilho ilude.”

Muitas das narrativas de Ilse Losa para adultos elaboram experiências que têm a

ver com as transformações sofridas pela vida na Alemanha, o contraste entre o antes da

ascensão do nazismo, a vida sob aquele regime e o imediato pós-guerra, evidenciando

perdas irrecuperáveis. Por este motivo, seus romances e contos requerem ser lidos como

literatura de testemunho, ou de exílio.

O  romance  não  ignora  a  Shoá,  fazendo  dialogar  texto  e  contexto;  por

conhecimento próprio do narrador/protagonista ou por informação recebida de outros

refugiados,  chegam  ao  texto  as  câmaras  de  gás,  os  fornos  crematórios,  os  vagões

selados,  os  massacres.  No  entanto,  o  foco  dramático  não  recai  sobre  os  crimes

cometidos pelo nacional-socialismo, mas sobre as perturbações humanas ocorridas em

consequência da barbárie. Para falar como Ana Isabel Marques (2009, p.2), 

a experiência do exílio é […] vivida e percepcionada de forma diferente por homens e
mulheres: enquanto as obras de autoria masculina evidenciam uma maior propensão
para abordar as grandes questões da época e para dar aos acontecimentos narrados um
enquadramento histórico, a escrita feminina – como a de Ilse Losa - privilegia o ângulo
privado da História, dando conta de pequenas situações e dramas do quotidiano. 

Os efeitos dos acontecimentos  efeitos  sobre a subjetividade das personagens.

Algumas  são  tomadas  de  completa  apatia.  Outras  vão  mesmo  ao  suicídio,  como  o

escritor Frank e seu jovem amigo Hans, mesmo já tendo se transferido para a Califórnia

(p.79-80). Uma reflexão de José, entre várias outras, ilustra bem essa escolha (LOSA,

1962, p.21):

Eu seria diferente sem os fanáticos desumanizados que me agrediram num tranquilo dia
de Primavera. A sua brutalidade vive em mim, sempre viverá em mim, mas a minha
inocência daquele momento, a minha dor e a minha solidão, por sua vez, vivem neles
por mais rudes e duros que possam ser. Seria outro se não soubesse do massacre de
crianças que os meus compatriotas levaram a cabo. Porque, se eu não o soubesse, como
poderia imaginar que eles eram capazes de organizar tal carnificina, se os via sempre
sorrir para as crianças com ternura?

Ou seja, a ênfase não está propriamente no massacre de crianças pelo pacato

povo alemão, mas na perda da inocência sofrida pelo protagonista ao constatar que seus

7029



compatriotas  eram  capazes  de  semelhantes  violências,  a  decepção  que  resulta  do

conhecimento dessa tragédia. 

Na visita  à  Alemanha  depois  de  terminada  a  guerra,  Josef  percebe  que  está

condenado a um entre-lugar, um não-lugar, já não pode reconhecer a Alemanha como

sua pátria, e nunca se sentirá plenamente à vontade em Portugal. O que era a condição

concreta de um indivíduo expatriado, aos poucos deixa de o ser para se transformar

numa aventura interior. O que vivenciou resultou em perda de identidade, requerendo

um grande esforço de busca de raízes  e  construção de uma nova identidade.  Como

enfatiza Ana Isabel Marques, (2009, p.57), a obra de Ilse Losa destaca “a nostalgia do

mundo  perdido  da  infância,  os  sentimentos  dicotômicos  em  relação  à  pátria  e  ao

regresso”. O reencontro com um mundo que já não existe.

Essa ruptura radical com o país de origem é sumarizada na passagem em que

Josef lembra da viagem à Alemanha, local que se lhe configura um imenso cemitério

(LOSA, 1962, p.195):

Vira-me tantas vezes regressar, a caminhar pelas ruas da minha cidade, ouvir os
ruídos,  sentir  os  cheiros,  reconhecer  os  rostos  familiares,  mas:  numa  cidade  onde
grassara a morte, os ruídos são surdos e ocos e trazem ecos de túmulos, e onde o crime
fora legítimo, retumbam gritos das valas comuns e dos crematórios, e os cheiros são
acres e podres, evocando cadáveres, e os rostos são velhos e sulcados, desconhecidos e
distantes, carregando amargura.

Em outra parte, o protagonista dirige a seguinte reflexão à personagem Nils, a

propósito da impossibilidade de se reconciliar com o passado (LOSA, 1962, p.29):

Voltei para lá, Nils, voltei, mas aquilo já não era a minha casa nem a minha chegada
nem o meu regresso.  O regresso,  Nils,  está  dentro  de nós,  todo o  resto muda sem
interrupção. E quem uma vez foi condenado a fugir nunca mais será outra coisa senão
um fugitivo, quer tenha de fugir de si próprio, que é o teu caso, ou da pátria, que é o
meu;  tanto  faz  que  vagueie  de  terra  em  terra  como  de  ilusão  em  ilusão:  o  que
dificilmente conseguirá é chegar.

Ao refletir não só sobre os acontecimentos ocorridos antes e durante a barbárie

nazista, mas também – e talvez principalmente - sobre o que aconteceu depois, Ilse Losa

pode ser aproximada de Ruth Klüger. Em sua autobiografia, a escritora judia-austríaca

discorre sobre as dificuldades que enfrentou para preservar seu direito de lembrar do

tempo em que esteve submetida à opressão concentracionária. Por exemplo, quando, já
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em Nova York,  após  jantar  na casa  de  uma tia  distante,  registra  (KLÜGER,  2005,

p.203):

Fomos  levadas  de  volta  para  casa  em  um  carro  enorme  e  portentoso.  Na
escuridão, sentada no confortável banco traseiro, a tia distante disse para mim: “Você
precisa apagar da mente o que aconteceu na Alemanha e fazer um novo começo. Você
tem de esquecer tudo o que ocorreu na Europa. Apagar, como se apaga o giz da lousa
com um apagador”. E para que eu a entendesse com meus fracos conhecimentos de
inglês, fez o gesto de apagar. Pensei que ela queria tomar de mim a única coisa que
tinha,  ou seja, minha vida, a vida que vivera.  Não se pode jogar isso fora como se
tivéssemos uma outra guardada no armário. Ela também não desejaria jogar sua infância
fora, essa é minha e pronto, não posso inventar uma outra vida para mim. Por que impor
regras de como eu deveria lidar com ela? Catando palavras pouco acessíveis, rechacei
esta  sugestão  de  trair  minha  gente,  os  meus  mortos.  A língua  resistia.  Sentimentos
represados são,  sem dúvida,  bons professores de idioma. A tia mal prestou atenção
naquele balbucio estrangeiro.

Quando se cogitou visitar outra vez esses parentes, recusei-me. Houve cenas
com minha mãe, fui irredutível.

Nossa autora pode também ser aproximada do espanhol Jorge Semprun, não-

judeu que esteve por dois anos internado em Buchenwald como comunista  e depois

vivenciou  as  dificuldades  de  retomar  a  vida  de  antes,  de  voltar  a  conviver  com as

pessoas e ambientes de antes. De se expressar. Desistindo do livro que estava tentando

escrever,  por  lhe  evocar  a  memória  da morte,  o  escritor  reflete  (SEMPRUN, 1995,

p.111):

Sem  escrúpulos,  decerto,  mas  não  sem  certa  aflição.  Pois  cada  um  desses
encontros, cada uma dessas aventuras, por mais agradável que fosse, reavivava em mim
as dores da memória. Cada uma delas despertava-me a morte que eu queria esquecer,
mas cujo brilho turvo estava na origem desses prazeres.

Durante  todo  o  verão  do  regresso,  todo  o  outono,  até  o  dia  de  inverno
ensolarado,  em  Ascona,  no  Tessino,  em  que  resolvi  abandonar  o  livro  que  estava
tentando escrever, as duas coisas que pensei que me ligariam à vida – a escrita, o prazer
-,  ao contrário,  dela  me afastaram, remeteram-me permanentemente,  dia após dia,  à
memória da morte, sufocaram-me na asfixia dessa memória.

De certa  forma,  Ilse  Losa  realizou  o  projeto  literário  de  Semprun,  tal  como

expresso nesse trecho (SEMPRUN, 1995, p.163-4):

- Há obstáculos de todo tipo à escrita. Puramente literários, alguns. Pois não
pretendo  fazer  um  simples  depoimento.  Já  de  início,  quero  evitar,  evitar-me  a
enumeração dos sofrimentos e dos horrores. Outros se aventurarão, de toda maneira…
Por outro lado,  sou incapaz,  hoje,  de imaginar uma estrutura  romanesca na terceira
pessoa. Não desejo sequer enveredar por esse caminho. Portanto, preciso de um “eu” da
narração, nutrido com a minha experiência, mas ultrapassando-a, capaz de nela inserir o
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imaginário, a ficção… Uma ficção que seria tão esclarecedora quanto a verdade, sem
dúvida.  Que  ajudaria  a  realidade  a  parecer  real,  a  verdade  a  ser  verossímil.  Esse
obstáculo, hei de superá-lo, mais dia menos dia. De repente, num dos meus rascunhos,
vai explodir o tom exato, vai se estabelecer a distância correta, tenho certeza. 

Sob Céus Estranhos  certamente contém elementos autobiográficos.  Como Ilse

Losa, José foi obrigado a abandonar a faculdade de medicina que cursava na Alemanha,

foi humilhado, discriminado e agredido por sua condição de judeu, não obstante a mãe

protestante, até não lhe restar alternativa à emigração. Ambos encontraram refúgio em

Portugal. Mas esses pontos de contato não reduzem a obra a uma simples autobiografia

com foco no factual,  não lhe tiram o valor  estético.  O protagonista/narrador  não se

configura  como  alter  ego da  autora.  A cidade  do Porto  do romance é  uma criação

ficcional plena, que captura o essencial da vida na cidade na época; as personagens são

figuras  complexas  e  verossímeis,  desenvolvidas  em  toda  sua  dimensão  humana,

respeitada a linguagem específica de cada uma, coerente com sua origem, profissão e

classe social. 

A esse respeito, veja-se a reflexão do protagonista sobre o próprio fazer literário

(LOSA, 1962, p.67): 

Ao contar coisas da minha vida a Teresa desenvolvo os pormenores, imito a fala das
personagens, torno-me inventivo, porque gosto de sentir nela o meu público grato, e o
efeito que junto dela consigo tirar faz-me cismar por vezes se o teatro não teria perdido
em mim um estupendo ator. 

Se as personagens e situações são inspiradas em pessoas e eventos que a autora

efetivamente  conheceu  e  vivenciou,  no  romance  elas  são  filtradas  e  submetidas  a

transformação literária que as eleva ao plano do mito.

O romance observa de perto os refugiados, mas também olha para os habitantes

locais, que têm seu dia-a-dia perturbado pela chegada maciça de estrangeiros. Assim,

uma das personagens que terão aulas de alemão com José, comerciante, reporta a ele

uma conversa com sua esposa (LOSA, 1962, p.16): 

Mas quando entram fregueses alemães na tua loja, Aurélio? Foi o que ela disse. Helena,
tu não fazes idéia de coisa nenhuma. Então não sabes que de dia para dia estão a chegar
mais  alemães?  Fogem aos milhares  da  terra  deles.  Já  se  vê,  ela  não sabia  nada  de
política e coisas assim. 
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Com frequência, as obras que tratam de vivências de exilados não se detêm nos

impactos que sua presença ocasiona sobre a população autóctone, assumindo desde logo

que esta deveria acolher aqueles. No romance, a aparente liberdade de costumes dos

refugiados escandaliza, mas também é vista pelos locais como sedutora, em contraste

com o ambiente tacanho em que vivem, despertando tentações no sentido de sacudirem

esse marasmo; repulsa e atração; o choque social e cultural, desestabilizante, é analisado

pela autora em trechos como (LOSA, 1962, p.72):

Viam-se raparigas de famílias bem instaladas em simulado  negligé,  de penteados “à
refugiada”, a fumar cigarros nas confeitarias, a discutir com gestos largos. Rapazes que
até então só saíam à rua com uma rapariga da sua roda, acompanhados por mais alguém
da  família  a  garantir  decência,  mostravam-se  agora  por  toda  a  parte  com  essas
“valdevinas”, aparentemente cheias de desprezo pela tranquilidade burguesa. Essa gente
estranha, espalhada pelos cafés e nas praias, a levar uma vida de nômade, quase de
ciganos,  destoava no  ambiente  e  criava uma atmosfera  de  instabilidade,  incerteza e
angústia.  Não se estaria  tão seguro na sela como se tinha suposto? Poderia alguma
ventania sacudir as velhas fachadas e demoli-las?

Em Sob céus estranhos, Ilse Losa consegue evitar o clima pesado, deprimente,

que por vezes se encontra em outras obras que tratam dessa temática. Encontra o “tom

exato”, a “distância correta” visada por Semprun. Sem diminuir a gravidade da tragédia,

sua  narrativa  em muitos  momentos  é  leve,  até  com recurso  a  ironia,  em particular

quando se trata de criticar o provincianismo da cidade do Porto, como a exclusão das

mulheres da vida social, que se pode apreciar, por exemplo, no seguinte trecho (LOSA,

1962, p.56):

As três  mulheres:  a  sogra,  a cunhada e  a mulher,  tratavam-no respeitosamente pelo
nome de família. “Sousa”, diziam dum modo quase impessoal. O seu primeiro nome,
Felisberto, nunca o pronunciavam. Luísa, a filha, dos seus onze ou doze anos, era a
única que conseguia dele o que queria e não o tratava por Sousa mas por paizinho. Só
mediante intervenção dela as mulheres recebiam autorização para uma ida ao cinema ou
ao  teatro  onde,  evidentemente,  ele  as  acompanhava,  pois  sozinhas,  só  à  missa,  na
melhor das hipóteses, embora a cunhada Maria Paula pagasse quase sempre os bilhetes
para os espetáculos.

O humor,  no entanto,  é ácido e voltado contra  o próprio protagonista,  que é

capaz de rir de si mesmo, como na entrevista no consulado americano, na página 53, em

que se apresenta como “cinquenta por cento”, “mulato-branco”.

O romance de Ilse Losa,  certamente,  influenciou o fotógrafo judeu-português

Daniel Blaufuks na escrita de seu belo livro de fotografias, de igual título (2007), em
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que  o  autor  contrapõe  ao  romance  as  vivências  de  seus  avós,  que  viveram  como

exilados em Portugal na mesma época retratada por Losa.

Não  obstante  os  refugiados  de  Ilse  Losa,  em  sua  maioria,  serem  judeus,  o

romance não associa a condição de refugiado com a pertença judaica, apreendendo a

problemática do perseguido em toda sua amplitude e dimensão universal. Nesse sentido,

a obra nos ajuda a apreciar em maior profundidade a situação vivida pelas dezenas ou

centenas de milhares de refugiados que, neste mesmo momento, tentam sair da Síria ou

da África, vagando sob céus estranhos e inóspitos em busca de condições mínimas de

sobrevivência.  E também a das populações e estados pressionados a acolhê-los, sem

disporem da infra-estrutura mínima necessária.
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