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Quarto romance publicado por Orígenes Lessa, A noite sem
homem (Global Editora, 232 páginas, R$ 42,00), publicado em
1968, constitui-se numa das obras mais desafiadoras no campo
da ficção a tematizar a prostituição.
O livro traz a surpreendente história de um grupo de
mulheres que faz uma verdadeira revolução no bordel em que
trabalham. Após a decisão do chefe do bordel de aumentar o
preço do programa a fim de alterar o perfil dos seus
frequentadores para um patamar mais refinado, elas decidem
não mais trabalhar, até que o dono decida repensar sua decisão e
volte a adotar preços mais modestos, no fito de manter a vasta
clientela que sempre povoou a casa.
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O romance chegou a ganhar em 1976 uma adaptação ao
cinema, num filme estrelado por Ítala Nandi e dirigido por Renato
Neumann. Contudo, o filme acabaria sendo proibido pela censura
e somente liberado em 1980. Tal posicionamento do governo
brasileiro seria derivado não somente por questões morais como
também por alfinetadas na política brasileira que o romance de
1968 já trazia.
Sobre o autor: Nasceu em Lençóis Paulista, SP, em 1903. Autor de importantes obras da literatura

brasileira do século XX, como “O Feijão e o Sonho”, que lhe deu o Prêmio António de Alcântara
Machado da Academia Paulista de Letras. Destacam-se também: “O Joguete”, “Nove Mulheres”,
“A Noite Sem Homem”, “Beco da Fome” e “O Evangelho de Lázaro”. Dedicou-se também aos textos
infanto-juvenis, tendo publicado “Memórias de um Cabo de Vassoura”, em 1971, que se tornou
um clássico. Por sua Produção Literária, o escritor, que também era jornalista e publicitário,
ingressou na Academia Brasileira de Letras em 1981. Morreu em 1986, dois dias depois de ter
completado 83 anos. Pela Global, tem publicado “Arca de Noé e Outras Histórias” na coleção
Jovens Inteligentes e “O Menino e a Sombra” na coleção Magias Infantil, “O Edifício Fantasma”, “A
Pedra no Sapato do Herói” e “Melhores Contos Orígenes Lessa”, com seleção e prefácio de Glória
Ponde.

